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Vergaderlug van 17 Januar! 1021
Zijn aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS,
bestuurder, en Prof. J. VERCOULLIE, onderbestuurder;
de heeren : K. DE PLOD, Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. AM. JOGS, IS.
TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ, Prof. Dr.
VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPk, Mr. L. WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-.T. VANDEVELDE,
J. JACOBS, K. VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M.
SABBE en Med. M.-E. BELPAIRE en HERMAN TEIRLINCK,
werkende leden;
Pater JOZEF SALSMANS S. J., brief wisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen de heeren : Kan. Dr.
J. MUYLDERMANS, werkend lid, F.-V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE en Mr. .1. MuLs, hriefwisselende leden.

*
*
De heer I. DE VREESE, wn. Secretaris, leest het verslag
van de December-vergadering, dat zonder aanmerkingen
wordt goedgekeurd.
*

*

*

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de wn.
Bestendige Secretaris de lijst, over van de boeken aan de
Academic aangeboden :
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid .
De Gids, Mei en Aug. tot Dec. 1865 en 1866.
Door den heer Jos.-A.-U. ERNALSTEEN, beambte bid het
Provinciaal Bestuur, te Antwerpen :
ERNALSTEEN (Jos.-A.-U.). - Lesszus. Momboirsrekerung
1560-1566. Z. pl. of j.
Door den heer Dr. J. GESSLER, leeraar aan het Athenaeum
te Hasselt :
Oratorium De Messias, van G.-F. HAENDEL voor soli, koren,
orgel en orkest. Uitgevoerd onder leiding van Henri Hermans te
Maastricht, 28 Mei 1911.

— 6 ---ERENS (AMBR.), archivaris der Abdij Tongerloo. De H. Siardus
en zijne Reliquieen ter Abdij Tongerloo, 1617-1917. Tongerloo, 1917,
Het H. Sacrament van Mirakel van Herckenrode, thans in
Sint Quintinus Kerk te Hasselt bewaard, door POLYD. DANIELS,

priester. Hasselt, 1904.
0. L. Vrouw van Rust te Heppeneert, door S. DROST, kruisheer.

Maeseyck, 1912.
Alg. Nederl. Verbond. Mechelsche talc. Liederavonden voor het
Volk. Propagandaboekje. Mechelen, z. j.
Driejaarlijksche Tentoonstelling Antwerpen 1920.
Keurtentoonstelling van Belgische meesters. Catalogus 1830-

1914. Antwerpen.
Herbergprinses. Zangspel in drie bedniven. Vier tafereelen.

Gedicht van NESTOR DE TIERE. Muziek van JAN BLOCKX. Antwerpen, 1903.
Liederen tilt den Jaarkrans van geestelifke liederen voor den
Huiskring. Gedichten van A. CUPPENS. Muziek van L. DE VOMIT.

Hasselt, 1908.
Opzoekingen betreffende de oorspronkelijke geschiedenis der
Belgen (Bijvoegsel). Bergelmir, door Kolonel VAN DEN BOGAERT.
Antwerpen, 1904.
Door Prof. SILVIO SERAFINI, ammimstratore della ,( Ristampa
Muratoriana ,,, Via della Regina, 93, Roma :
Rerum Italicarum scriptores. Raccolta degli Storici Italiani,
dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L.-A. MURATORI.
Nuova edizione riveduta ampliata e corretta con la Direzione di
GIOSUE CARDUCCI e VITTORIO FIORINI. Bologna, z. j.
Door den Schrijver :
VINCENT (AUGUSTE). - L'Escaut. Elude toponymique. (Extrait

de la Revue de l' Universitè de Bruxelles, avril-mai 1922).

Letterkundige Mededeeling
door den heer Dr. M. SABBE, werkend lid, over : Lessius,
Momboirsrekening 1560-1566 , door den heer
Jos.-A.-U. ERNALSTEEN.
De heer Jos.-A.-U. ERNALSTEEN, beambte bij het Provinciaal
Bestuur te Antwerpen, verzocht mij aan de Academie een exemplaar te schenken van het werkje : Lessius, Momboirsrekening
1560-1566, dat hij als overdruk uit het Brechtsche tijdschrift
Oudheid en Kunst komt uit te geven.
Het is een waardevol document betreffende de kinderjaren
van Leenaert Leys of Leonardus Lessius, nl. het uitvoerig verslag
over het beheer der gelden toebehoorende aan de weezen Leys,
na den dood van hun vader in 1559. Van 1560 tot 1566 werden
de belangen van de vier minderjarige kinderen behartigd door

twee voogden, Hubertus Leys, vaders broeder, en Hendrik Leest,
die in de thans verschenen rekening met de grootste nauwgezetheid al hun inkomsten en uitgaven opteekenden.
Het stuk werpt een helder licht op het dagelijksche leven
der familie Leys, en brengt ons een menigte totnogtoe gansch
onbekende bijzonderheden over Lessius' eerste opvoeding.
Wij danken den heer Jos -A.-U. Ernalsteen, den vlijtigen
Kempischen navorscher, voor deze hoogst interessante bijdrage.

Mededeelingen
door den waarnemenden Secretaris.
Mej. M.-E, Belpaire benoemd tot werkend
lid. — Brief van 20 December 1922, waarbij de heer
Minister van Kunsten en Wetenschappen aan de Academie
een afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 15 November 1922, waardoor de verkiezing bekrachtigd wordt
van Mej. M.-E. BELPAIRE tot werkend lid, ter vervanging
van wiper' den heer EDW. GAILLIARD.

Mededeelingen namens Commissien.
1 0 Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
Bio- en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, legt het volgende verslag ter tafel, over de morgen-

vergadering der Commissie :
Zijn aanwezig : K. DE FLOU, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS, Dr. M. SABBE,
leden; Pater J. SALSMANS S. J., hospiteerend lid, en Prof.
Dr. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a) Philips van Uittenbroeke. — Lezing door den heer
K. DE FLOU.
Daar de heer DE FLOU de noodige bescheiden nog niet
heeft kunnen bijeenbrengen, moet de lezing tot een lateren
datum verschoven worden.
b) Uit het dagboek van Pastoor De Houwer (1798). —
Lezing door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Wegens afwezigheid van Kan. MUYLDERMANS tot eene
latere zitting uitgesteld.
c) De Bibliotheek van Pieter van Emmerick (1574-1625).
— Verhandeling ter uitgave aangeboden door E. P. HEYPENS S. J.

8
Verslaggevers : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en Mr. L.
WILLEMS. - Hieronder volgende verslagen worden ter
tafel gelegd :

I
Verslag van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
P. Dr. L. REYPENS stelt ons ter opneming voor, in onze
Maandelijksche Verslagen en Mededeelingen, een bijdrage getiteld :
De Bibliotheek van den Opvoeder NJ het begin der XV lI de eeuw.
Na lezing er van, ben ik van gedacht, dat wij het voorstel van
P. Reypens kunnen inwilligen. Bibliographic ligt op den weg onzer
werkzaamheden, en het stuk is met zorg opgemaakt, zooals
P. Reypens toch gewoon is te werken.

II.
Verslag van Mr. LEONARD WILLEMS.
In het Archief der Abdij Tongerloo is de inventaris der
Bibliotheek van P. van Emmerick bewaard gebleven. Het stuk
werd door Van Spilbeeck gepubliceerd in zijn leven van Petrus
v. Emmerick.
Maar al wie zich met bibliographic bezig houdt, weet met
hoe weinig zorg de bibliografen der 16d e en 17 de eeuw de boeken
beschreven die hun ter hand kwamen. Heel chkwifis ontbreekt
de datum der uitgave of de naam van den uitgever, de naam zelf
van den schriiver van het werk wordt verkeerd afgeschreven,
ofwel is het de titel van het werk, die te wenschen overlaat.
Met die lijsten zijn wij dus nets, zoo remand zich de moeite
niet getroost, elk werk te identificeeren en er een beschruving
van te geven, welke aan de eischen der moderne wetenschap
voldoet.
Dr. REYPENS heeft dit laatste gedaan voor de 105 nommers
van den inventaris hierboven besproken, en hij heeft hiermede
nuttig werk verricht. Daar zijne verhandeling zaakrijk is, en met
al te breed uitvalt ben ik van gevoelen dat zij in onze Verslagen
client opgenomen te worden.

De Commissie, gehoord de gunstige verslagen van de
genoemde verslaggevers, stelt voor de verhandeling van
P. REYPENS op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
d) Welke taal spraken de Merovingers?
Prof. J. MANSION.

Lezing door

De eerste Merovingers (Childerik, Clovis) zijn zuivere
Germanen die misschien eenige kennis van het gesproken
Latijn hadden.
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Bij hunne opvolgers kan men de kennis van het
Frankisch, naast die van het Latijn, nagaan tot de kleinzonen van Clovis, Charibertus en Chilperik. In tegenstelling
met de Karohngen, die Hoogduitschers van taal zijn,
hebben de Merovingers Oud-Nederlandsch gesproken. Dit
geraakte echter spoedig vermengd met vreemde elementen,
deels door invloed der Romaansche omgeving der koningen,
deels door invloed van andere Germanen. Daarentegen isde taal zuiver gebleven in de nu nog Nederlandsch-sprekende
gewesten, doordat die verafgelegen streken niet aan de
mvloeden onderhevig -waren, waaraan de vorsten van
Frankrijk blootstonden.
20 Bestendige Commissie voor het Ondervvijs
in en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het volgend verslag over de morgenvergadering ter tafel :
Zijn aanwezig de heeren : WATTEZ, voorzitter; Dr. DE
CEULENEER, Kan. Dr. MUYLDEBMANS. Kan. Joos, Dr. G0EMANS, E. Heer JACOBS, Dr VANDEVELDE, Dr. PERSYN ,
leden; E. H. SALSMANS, Dr. SABBE en Dr. SCHARP, hospiteerende leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Lidmaatschap der Commisste. — Voordracht van
twee kandidaten tot vervanging van den E. H. Dr. HUGO
VERRIEST.

Worden voorgesteld de heeren : Dr. L. VAN PUYVELDE
en J. SALSMANS S. J.

20 Het referendum van Prof. Gravis in verband met het
onderwifs der Nederlandsche taut in België. — Lezing door
dm heer J. JACOBS.
De heer J. Jacobs ontwikkelt in een critisch onderzoek
de hervormingsontwerpen, waardoor Professor Gravis van
Luik het wetsontwerp Destrêe in zake aannemingsexamen
aan de hoogeschool wil vervangen.
Hij bewijst dat de heer Gravis ten onrechte aan de
Fransche taal dezelfde ontwikkelende rol toekent als aan
het Latijn, dat hij, misschien onwetens en onwillens, de
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studie van de Nederlandsche taal in het Middelbaar Onderwijs op den achtergrond heeft gebracht.
Hij beschuldigt Gravis, die onlangs van zienswijze is
veranderd, geen bepaald aantal uren voor het onderwijs in
het Nederlandsch te hebben voorgeschreven, en deze taal
op den derden rang der nationale talen te hebben geplaatst.
Er wordt voorgesteld de lezing van den heer Jacobs
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie op te nemen.
— Door de Academie in pleno aangenomen.
3 0 Het gevoel in de Spraakkunst. — Lezing door Kan.
AMAAT Joos.

Kan. Joos ontwikkelt de volgende gedachten :
Nevens de verstandstaal is er ook een gevoelstaal.
Zoo spreken al de ziel- en taalkundigen van onzen tijd. Hoe
komt het dan dat onze spraakkunsten haast niet van een
gevoelstaal gewagen? Want : nevens de verschillende middelen waarover wij beschikken' : accent, stem, gebaar,
gelaatsuitdrukking en woorden, zijn er ook, noodzakelijk
spraakkunstige vormen om onze gevoelens te uiten. Zij
maken zelfs een belangrijk deel uit van de taal, en de
leeraars mogen ze dus niet verwaarloozen. Om hun taak te
vergemakkelijken volgt hierna een kleine verzameling van
spraakkunstige vormen uit de gevoelstaal. In de voorbeelden, daar aangehaald, komen veel zoogenaamde ellipsen
voor welke nooit in gedachte noch door woorden mogen
aangevuld worden.
Door die aanvulling immers zou de gevoelsbeteekenis
van den zin veranderen. 't Is waar, zonder aanvulling zijn
de zinnen ononticedbaar. Men ontlede ze niet : gevoelstaal
toch behoort niet tot het gebied der redekundige ontleding.
Men heete ze eenvoudig eigenaardigheid, idiotisme.
De heer Kan. Joos zal zijne voordracht in de Maartvergadering voortzetten.
De heeren JACOBS en Joos worden met hunne verhandelingen geluk gewenscht.
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DAGORDE.
1 0 Geheime vergadering te 2 1/2 uur. —

Bestendige Commissie voor Nieuwere letteren. Verkiezing
van een lid tot vervanging van Dr. HUGO VERRIEST. Tot
stemopnemers worden aangewezen : Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE. Wordt verkozen Dr. MAURITS SABBE.
2° Commissie voor Rekendienst. Benoeming
van drie leden, welke samen met het Bestuur de Commissie
van Rekendienst voor het jaar 1923 zullen uitmaken. —

Worden aangewezen : Kan. Am. Joos, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE en Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
3° Plechtige vergadering van i 923. — Op
voorstel van het Bestuur wordt besloten, die vergadering
den eersten Zondag van Juli te houden, en Dr. H.-J.
EYMAEL, buitenlandsch eerelid, wonende te Brussel, als
feestredenaar uit te noodigen.

40 August Beernaert-wedstrijd. Vi//de
tifdvak : 1920-1921. — De Jury stelt voor den prijs toe te
kennen aan Dr. M. SABBE voor zijn boek : Het Kwartet der
Jacobijnen. — De Academie bekrachtigt dit voorstel en
beslist dat het verslag van de Jury in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Lezing door Pater Joz. Salsmans S. J.,
briefwisselend lid : Een Vlaamsch geleerde uit de
XV Ide eeuw, Leonardus Lessius, van Brecht (obiit 15 Januari 1623).
E. P. Salsmans bracht hulde aan den grooten Vlaamschen geleerde Leonardus Lessius van Brecht, wiens derde
eeuwfeest nu juist gevierd wordt. Hij schetste de loopbaan
van dien hooggeprezen theoloog, noemde zijn werken op,
in 't bizonder de in het Nederlandsch vertaalde, en verklaarde zich verheugd de tolk geweest te zijn der Academie
in haar vereering van dien roemrijken zoon van Vlaanderen.

HET REFERENDUM GRAVIS
in verband met het Onderwijs in de Vlaamsche taal
door J. JACOBS, werkend lid.
Iedereen kept het wetsvoorstel DESTRE' E in 1921 ter
Earner neergelegd, waardoor van de studenten, die een
gehomologeerd getuigschrift bezitten, na de rhetorica nog
een ingangsexamen aan de Universiteit geeischt wordt, met
de bedoeling voortaan de onbekwame leerlingen uit de
Hoogeschool te weren. We verwijzen naar onze studie over
Hervormingen in het M. 0. in Dietsche Warande en
Belfort, 1922, blz. 1110 verschenen, alwaar terloops het
talenvraagstuk reeds aangeroerd werd.
Minister Destree eischt dat de aspirant-hoogstudenten
een examen met dubbele proef zouden doorstaan : een
algemeene proef, bestaande uit : 1 0 een Fransch of een
Vlaamsch Opstel; 2 0 een ondervraging over dat opstel;
3 0 een ondervraging over de Duitsche en de Engelsche taal,
ofwel over de nationale taal (Fra. of Vla.), welke in het
opstel niet gekozen werd; — een bijzondere proef, welke
aan de meesten een Latijnsche en Grieksche vertahng oplegt,
of voor de toekomende doctors in de wiskunde en de
natuurlijke wetenschappen een ondervraging over de wiskunde voorschrijft (art. 7.)
Hoogleeraar A. GRAVIS, specialist in de plantenkunde
te Luik heeft nu in een eerste vlugschrift (1) niet alleen dit
ministerieel wetsvoorstel grootelijks gewijzigd, maar ook
nog een uitgangsexamen voor de humanisten voorgesteld, en
de thans bestaande afdeelingen, de leerstof en den uurrooster der Oude en Nieuwere Humaniora volgens de
moderne eischen veranderd. Over al die oplossingen (nitgangs- en ingangsexamen eenerzijds, — moderne inrichting
der Humaniora anderzijds) heeft hij de stemming gevraagd
van al de hoogleeraars, en leeraars bij het M. 0. in het Land.
Dit is in hoofdzaak het Referendum Gravis.
(1) Queues sont les reformes immediatement realtsables dans lesHumarutes, Luik, 1922, Juni.
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Wij deelen hier beneden enkel mede, hetgeen het
Onderwijs in en door het Vlaamsch rechtstreeks betreft.
Na de principieele verklaring afgelegd te hebben, dat
de studie van het Grieksch voortaan nog als een nietverplichtend vak kan geduld worden (blz. 7), dat de Lafijnsche studien niet het noodige materiaal meer aan de
hand doen om onze moderne denkbeelden uit te drukken
(blz. 21), en dat de Fransche taal, als onze redplank, grondiger dient aangeleerd te worden (blz. 21), gaat M. Gravis
als volgt voort (wij vertalen zeer nauwkeurig !) :
« Het vraagstuk der moderne talen is op dit oogenblik
van uiterst kieschen aard... Het moet opgelost worden in
een geest van bevrediging, maar ook met de krachtdadigheid, die de nieuwigheden verwerpt, welke voor de veiligheid van het Land gevaarlijk zijn... Na er lang over nage-

dacht te hebben, meen ik een oplossing te kunnen aanduiden,
die me schijnt rekening te houden met al de belangen in
zooverre deze dienen geeerbiedigd te worden. Ik stel voor
aan de studie der Germaansche talen evenveel tijd te besteden
als aan de studie van het Fransch. Hoeveel tijd bepaald
aan het Vlaamsch, aan het Engelsch, aan het Duitsch moet
gewijd worden, zal afhangen van de plaatselijke omstandigheden en van het verlangen uitgedrukt door de ouders ».
« Niemand zal de belangrijkheid ontkennen, welke de
moderne talen in de vrije beroepen hebben gekregen ! Er
is te recht aangedrongen op de noodzakelijkheid der practische kennis der talen, welke rondom ons gebruikt worden.
Vooraleer er aan te denken de schoonheden der Vlaamsche,
Engelsche en Duitsche letterkunde te laten genieten, hebben
de leeraars de plicht hun leerlingen in staat te stellen die
talen -Le lezen, te spreken en te schrijven. Indien men er
later toe geraken kan de eigenlijke letterkunde te bestudeeren, des te beter; maar zulke volmaakte kennis mag
van alien niet geeischt worden; zij kan overigens maar
eerst aangeworven worden, wanneer men de taal als hulpwerktuig heeft leeren hanteeren » (1).
De heer Gravis is verder van meening dat in de Oude
Humaniora (volgens hem voortaan in Brie afdeelingen ver(1) Quelles soul les refornies immediatement realisables dans les
Hamar-ales, Luik, 1922, Juni (blz. 7).

— 14 -deeld, blz. 12) de tijd aan de studie der Germaansche talen
en der wetenschappen gewijd dient vermeerderd te worden
(blz. 12). Waar vroeger, volgens hem, in de zevende en de
zesde klas 6 uren, in de vijf hoogste klassen 3 uren per week
aan de Germaansche talen besteed werden, stelt hij voor
nu zeven jaar lang 5 uren onderricht daarvoor over te
houden. In de Nteuwere Humaniora echter (met twee
afdeelingen) wil hij 5 uren per week daaraan ten beste
geven, en bovendien in de 7de, in de Ede en in de 5de klas
nog 5 uren, en in de vier hoogste klassen nog 2 uren per
week om de aanvullende vakken te studeeren (blz. 14).
Volgens een Tweede Ontwerp, waarin Gravis voorstelt
al de humanisten dezelfde leergangen te laten volgen in de
7de en de 6de klas, en deze eerst na de 5de in vijf verschillende Secties te splitsen, slaat hij voor in alle klassen wekelijks 5 uren te besteden aan het onderricht in de Germaansche talen, en daarenboven in de moderne wiskundige en
in de handelsafdeelingen nog 3 uren ter vollediging (blz.
16, 18).
Wat het ingangsexamen (Destree), of liever het bekwaamheidsexamen op het einde der rhetorica of te leggen
betreft, stelt Gravis voor in plaats van een Fransch of een
Vlaamsch Opstel en een ondervraging over dat opstel
(blz. 29) een verslag te laten maken over een voordracht
in 't Fransch of in 't Vlaamsch gehouden, en `daarbij de
persoonlijke opvattingen en opwerpingen te laten neerschrijven. (biz. 30). Ten tweede zou hij in de bijzondere proef
de Latijnsche en de Grieksche vertaling althans voor aspirant-kandidaten in de natuurlijke wetenschappen willen
vervangen door een mondelinge proef in de twee vreemde
talen : het Duitsch en het Engelsch (La Nation Beige,
13 April 1922).
Dit zijn op taalgebied de voornaamste voorstellen van
Gravis, welke wij een oogenblik gaan onderzoeken.
Eerst en vooral dient aangestipt dat Prof. Gravis in
een tweede vlugschrift (1), waarin hij den uitslag van zijn
totaal mislukt Referendum mededeelt, er op wijst dat men
aan zijn opgaven in het eerste vlugschrift meegedeeld al
(1) Quels sont les resultats du Referendum retail,
znent moyen, Luik. H. Vaillant-Carmanne, November

a l'Ensetgne1922.
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te veel belang heeft gehecht. Sommige leeraars uit het
0. M. 0. hebben hem in Juli 1922 geantwoord dat zijn,
voorstellen hen in een valstrik wilden lokken, en hun in
alle geval geen voldoening schonken (blz. 19). En zulks
kon wel niet anders. Trouwens in de tweede brochuur
heet het nu : « De uurroosters, welke ik (in Juni 1922) als
models opgegeven heb, zijn nagemaakt op den uurrooster
van het Athenaeum van Luik (blz. 19). De heer Gravis
bekent dus vijf maanden na het inrichten van het Referendum dat hij de door hem voorgestelde uurroosters en
leerplans afgewerkt heeft voor de onderwijsinrichtingen
uit het Waalsche gedeelte van het Land ! Maar waarom raadpleegde hij dan over zulke maatregelen zonder eenige verklaring te geven de leeraars uit de Vlaamsche gewesten?
Hij wist niet beter; hij wist niet dat het taalonderwijs in
de Waalsche gestichten, ten gevolge der bepalingen der wet
zelf, merkelijk verschilt van het taalonderricht in de
Vlaamsche provincien ! Geen wonder dus dat vele leeraars
niet alleen uit het 0. M. 0., maar ook uit het Vrije Onderwijs (het Nationaal Verbond) gansch het land door geweigerd hebben die onbezonnen, beleedigende oplossingen goed
of of te keuren of zelfs op het Referendum te antwoorden
Na de mislukking van de Raadpleging, grootendeels
te wijten aan zijn werkelijke oplossmg van de talenkwestie,
laat hij om de noodige samenwerking van alle leerkrachten
niet verder te verijdelen, dit netehg vraagstuk voortaan
gansch ter zijde; hij ontkent nu zelfs wat hij in zijn eerste
brochuur vlakweg bevestigde : « Ik heb niet getracht, schrijft
hij in November, een oplossing le geven van het lastige
vraagstuk van het Onderwijs in het Vlaamsch of van het
Onderwijs door het Vlaamsch. 1k heb eenvoudig in mijn
uurroosters een zeker getal uren aan de studie der Germaansche talen voorbehouden (blz. 17) », en elders (blz. 21)
« Ik wensch dat de opmerkingen door de leeraars van het
Ofpicieel Middelbaar Onderwijs in ernstige aanmerking
zullen genomen worden door degenen, die aan het talenvraagstuk de noodige oplossing zullen moeten geven. Ik
herhaal nog dat het problema onafhankelijk is van het door
mij ingenomen standpunt Deze taal klinkt inderdaad heel
anders dan die welke we boven uit zijn brochuur van
Juni 11. aangehaald hebben !
De waarheid is dat Prof. GRAVIS om verdere nog
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onvoorziene moeilijkheden te vermijden de behandeling
van het talenvraagstuk bepaald loslaat — iets wat hi] niet
mocht doen, waar er spraak is van een plan, waarin alle
lijnen loch met elkaar nauw in verband staan. Hij moet toch
weten, dat wanneer hij aan het onderwijs der Germ. talen
maar 5 uren per week ofwel 10 uren besteedt, daardoor het
aantal uren beschikbaar voor het Fransch, het Latijn, de
Wiskunde enz. ook moet gewijzigd worden.
Maar alles ingezien is het toch best dat de man zich
in de toekomst met het vraagstuk der moderne talen niet
meer bezig houde. We juichen derhalve zijn handelwijze
toe, waar hij vraagt dat anderen dan hij zich met de redactie
van het Ontwerp in opzicht der Germaansche talen zouden
gelasten. Zegt hij niet, die vroeger het vraagstuk meende
opgelost te hebben : « Ik ben zoo verwaand niet voor alle
middelbare onderwijsgestichten van Belgie een gansch
nieuw Ontwerp te hebben uitgewerkt. Indien mijn voorontwerpen de Vlaamsche leeraars niet voldoen, komt het
hun toe er andere te maken, en ze samen met de mijne aan
het oordeel van bevoegde mannen voor te leggen » (blz. 19).
Wij zullen dan ook zoo vrij zijn vandaag aan M. Gravis
te zeggen wat de menschjes uit de Vlaamsche provincien
in zijn Ontwerpen afkeuren, en wat zij op dit oogenblik in
zake taalonderwijs verlangen.
Wij zijn zoo verwaand met op eigen hand een Ontwerp
van leerplan en uurrooster voor de Vlaamsche gewesten
op te stellen. Zooveel belangen staan hier op het spel, dat
het moeilijk gaan zou met een pennetrek een alleszins voldoend ontwerp op te stellen !
Wat in de eerste plaats in het plan van M. Gravis treft
is de bezorgdheid, welke Gravis de Fransche taal toedraagt.
In alle onderwijsafdeelingen, in alle humanioraklassen van
het land moet de kennis van het Fransch grondiger, uitgebreider worden, vermits de Fransche taal, als draagster
van den ouden Latijnschen geest, de studie van het Latijn
kan vervangen.
Hiermede kunnen wij niet heelemaal instemmen. Dat
de studie van het Fransch voor de algemeene vorming of
zelfs voor de letterkundige vorming de studie van het
Latijn kan vervangen, of, waar enkele uren Latijnsche les
worden gegeven, deze kan aanvullen, is totaal valsch. Dit
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vraagt wel Been verder betoog. Vervolgens is het M. Gravis
zijn recht voor de Franschsprekende Belgen een grondige
kennis van de Fransche taal, als eerste taal op te eischen,
en zelfs mag hij de kennis van die wereldtaal aan de Viamingen — de leden der Vlaamsche Academie bezitten die
reeds ! — dringend aanbevelen. Maar hij mag de studie van
de eerste taal in het Walenland niet als die van een eerste
taal aan ons Viamingen opdringen. M. Gravis moet weten,
dat er in Belgie vier millioen Viamingen het Vlaamsch als
moedertaal hebben. Die Belgen moeten hun eigen taal ook
kennen, kunnen lezen en schrijven; zij moeten de schoonheden van hun letterkundige voortbrengselen kunnen
genieten met het zelfde recht als de Walen de Fransche
letterkundige gewrochten bestudeeren. Die Beigen moeten,
krachtens de wet, in staat zijn in hun bestuurlijke betrekkingen hun moedertaal behoorlijk te schrijven. Dit alles
heeft Professor Gravis vergeten; hij miskent — misschien
zonder het weten — het onvervreemdbaar recht van de
helft der Belgische bevolking, en daarin ligt het hoof dgebrek van zijn gansche redeneering.
Ten tweede slaat M. Gravis deerlijk den bal mis, waar
hij aan de studie van al de onderwezen Germaansche talen,
slechts denzelfden tijd gunt als aan het Fransch alleen. De
Germaansche talen zijn hier het Vlaamsch, het Duitsch en
het Engelsch. Welnu aan het Vlaamsch, aan de moedertaal
alleen diende in onze gewesten haast alleen zooveel tijd
besteed als aan het Fransch. En wat gewordt er dan van
de kennis van het Duitsch en het Engelsch, aangenomen
zelfs dat de Vlaamsche moedertaal de studie der twee
andere talen in hooge mate bevordert?
Ten derde eischt M. Gravis voor al de Germaansche talen
een practische kennis, d. i. een kennis, die toelaat die talen
te lezen, te spreken en te schrijven. Wij vragen dat de
Viamingen niet alleen de practische kennis van hun moedertaal bezitten, maar dat zij ook de letterkundige schoonheden hunner meesterwerken kunnen genieten. De Belgen
uit het Duitsche taalgebied eischen voor hun taal en letterkunde hetzelfde recht op. Daarna komt dan eerst de practische kennis der twee andere Germaansche talen in aanmerking. Aileen door zulk onderscheid te makers komt alles
tot zijn recht.
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Ten vierde, waar het er op aan komt aan iedere taal
den juist toe te meten tijd nauwkeurig te bepalen, blijft
M. Gravis, jammer genoeg, in gebreke (blz. 20). Hij zegt wel
dat in deze kiesche zaak met de locale omstanchgheden en
den wensch der ouders dient rekening gehouden, maar voor
Vlaamsch- en Waalsch Belgie had hij toch wel een verschillend aantal uren voor de studie van het Vlaamsch kunnen
vaststellen. Nu gunt hij in de Latiinsche Humaniora (met
3 Secties) zeven Saar lang 5 uren aan de studie van de drie
Germaansche talen Zulks is veel te weinig in Vlaanderen,
vooral als M. Gravis voor het Duitsch en het Engelsch een
practische kennis opeischt. Inderdaad ondersteld dat we
in Vlaanderen voor de studie van het Vlaamsch juist
zooveel tijd vragen als Gravis voor het Fransch in Wallonie — en waarom niet ?—, dan hebben we reeds 5 uren.
Wordt dus de eerste taal, het Vlaamsch grondig gestudeerd,
clan blijft er niets meer over voor de studie van de twee
andere Germaansche talen. Indien daarentegen het Duitsch
en het Engelsch in de eerste plaats moeten aangeleerd
worden, dan wordt de studie der moedertaal noodzakelijk
verwaarloosd. Gunnen we b. v. in de drie hoogste klassen
2 uren per week aan het Engelsch en ook aan het Duitsch
zooals thans geschiedt — dan blijft er in de Oude Humaniora 1 uur over voor het Vlaamsch, dat thans reeds 3 uren
in beslag neemt, en in de Nieawere Humaniora met 2 of
3 uren Engelsch en Duitsch schiet er dan in 't geheel niets
meer over
Professor Gravis zal inroepen dat de officieele uurrooster in de Waalsche gestichten maar drie uren onderricht in al de Germaansche talen vermeldt, maar zelfs die
opgave is feitelijk daar nog valsch; doch in de Athemea,
in de gemeentelijke Colleges Int Vlaamsch-Belgie worden
nu reeds aan het onderwijs in het Engelsch en het Duitsch
twee of drie uren per week in de drie hoogste klassen gewijd,
zoodat M. Gravis, als hij Been enkele wijziging wilde invoeren, zonderaarzelen aldaar zeven of acht uren ( 2 + 2 ± 3
of 2 + 3 3) voor de eigenlijke studie van alle Germaansche talen had moeten,_schrijven.
Maar ook dit cijfer is nog veel te gering, M. Gravis
moet wcten—vermits hij er over klaagt—dat de practische
kennis van het Duitsch en het Engelsch thans nog onvoldoende is, en wij voegen er bij — iets wat hij misschien
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niet weet — dat ook de kennis van het Vlaamsch nog vaak
ontoereikend is. Bijgevolg mag hij het bovenvermelde
cijfer 7 of 8 gerust op 8 of 9 urea brengen, z(56 hij alleszins
bevredigende uitslagen bekomen wil.
Daarenboven schijnt de Luiksche professor niet te
weten, dat in Vlaanderen buiten de drie uren thans uitsluitend aan de studie der Vlaamsche taal gewijd vaak nog
twee, drie of zelfs vier vakken door het Vlaamsch onderwezen worden, — althans daar waar men niet verkiest
8 uren in en door het Nederlandsch te geven. Welnu ondersteld dat b. v. de yodsdienst en het Grieksch — zooals in.
vele Vrije Gestichten — door het Vlaamsch aangeleerd worden, dan hebben we daar reeds 2 en 4 = 6 uren onderricht
door de moedertaal; — ofwel ondersteld dat — zooals in
sommige Athenan — de godsdienst (1 u.), de geschiedenis
en de aardrijkskunde (3 u.), de natuur- en de scheikunde
(4 u.) door het Vlaamsch onderwezen worden, dan komen
we tot het onbetwistbaar feit, dat in haast al de hoogere
klassen der Oude en zelfs der Moderne officieele Humaniora
(waarin nagenoeg hetzelfde globaal aantal uren gegeven
worden) acht uren door het Vlaamsch en drie urea in het
Vlaamsch onderwezen worden, te zamen dus elf uren voor
het onderwijs in en door het Vlaamsch. Voeg daarbij nu
nog vier uren onderricht in de twee andere Germaansche
talen, dan komen we tot 13 uren. (in sommige Vrije
Gestichten) of tot 15 uren (in sommige Athena) onderricht in de Germaansche talen. Wat staan we bier ver van
de 5 uren aan de studie der drie Germaansche talen door
Gravis toegekend ! Hoe hij het zou aan boord leggen om
een uurrooster op te stellen, waarin. het Fransch, drager
van den geest der aloude beschaving, toch nog zijn volledig
beslag zou krijgen, blijft ons een raadsel.
We denken zelfs dat in zijn Moderne Humaniora
Gravis juist tijd genoeg gunt om eerst grondig de Vlaamsche taal- en letterkunde, en daarna genoegzaam het
Duitsch en het Engelsch aan te leeren; want de twee uren,
welke hij buiten de gewone viff uren in de vier hoogste
klassen ter aanvulling voorschrijft, schijnen juist voldoende om daar ook tot de pradische kennis van het
Duitsch en het Engelsch te geraken. Aileen in zijn Tweede
Ontwerp, waar het Latijn en het Grieksch opgeofferd
worden, en waar hij buiten de gewone y in uren nog drie
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aanvullingslessen per week toestaat, kan een Vlaamsch
student zeer wel op de hoogte geraken.
Eindelijk heeft M. Gravis, met weinig vaderlandsche
gevoelens bezield, de Vlaamsche taal op den derden rang
der Germaansche talen in Belgie geplaatst. Ik bedoel de
wijziging, door hem aangebracht aan het wetsvoorstel
Destree in zake algemeene en bijzondere proef van het
bekwaamheidsexamen. Waar immers M. Gravis een Fransch
verslag laat opstellen over een voordracht, en zich daarna
bepaalt tot een mondelinge proef in het Duitsch en in het
Engelsch, is het toch duidelijk dat een student, kandidaat
in de natuurlijke wetenschappen, zonder de kennis van de
meest gesproken nationale taal, het Vlaamsch, in de Hoogeschool kan geraken. Met andere woorden volgens M. Gravis
mag in Belgie eerst Fransch, Duitsch en Engelsch geleerd
worden, eer aan het Vlaamsch dient gedacht !
Hieraan heeft M. Gravis haast natuurlijk — want wie
een Referendum als het zijne inricht moet aan alles denken
— niet gedacht bij het opstellen van zijn Ontwerpen. De
man legt wel Been openlijk misprijzen voor onze nationale
taal aan den dag; maar zijn grove onkunde van algemeene
taal- en onderwijstoestanden heeft hem in deze kiesche
zaak opvattingen doen neerschrijven, welke al de Vlamingen
zoo geweldig hebben gegriefd, dat zij halsstarrig hebben
geweigerd — en te recht — op zijn Referendum te antwoorden.

Welke teal spoilt= de Merowingers ?
door J. MANSION, werkend lid der Academie.

Clovis was de eerste Frankische vorst die waarlijk eene
koninklijke macht uitoefende. Zijne voorzaten te Doornik,
zijne bloedverwanten als Ragnacharius te Kamerijk, Chararicus, wiens gebied niet genoemd wordt, waren wel vorsten,
hoofden van Frankische stammen die door het overwicht
hunner wapenen eene geduchte macht in hunne onmiddellijke omgeving bezaten, maar noch de uitgestrektheid van
hun gebied, noch de organisatie van hun gezag verdienden
den koninklijken titel : het waren stamhoofden zonder meer.
De groote Salier Clovis daarentegen wist zich meester
te maken van een aanzienlijk grondgebied en in Gallie en
in Germanie; zijne zonen breidden die grenzen nog verder
uit, zoodat de kleinkinderen van een vorst, wiens machtgebied niet van Doornik tot Kamerijk reikte, zich aan het
hoofd van een der grootste staten van de vroege middeleeuwen bevonden. Het Salisch vorstenhuis beleefde aldus
eene' ongehoorde en ongelooflijke fortuinwending; en de
hoogte, waarop het zich verplaatst zag, moest meer dan
eens de niet verwende Sicambers duizelig maken.
Clovis beleefde niet alleen een stoffelijken ommekeer;
ook zijn zieleleven onderging eene gedaanteverwisseling.
In de hoofdkerk van Reims, in de schittering van duizenden
kaarsen, die voor de oogen van den nog naleven barbaar
den aardschen tempel tot een Paradijs herschapen hadden,
ontving de trotsche Frankenkoning het doopsel en beleed
voortaan het geloof van Clothildis.
De bekeering van de Frankische koningen tot,,het
Christendom meer nog dan de veroveringen van de eerste
Merowingers schiep in het oude Gallie een nieuwen staat
van zaken. Zeer spoedig werden Clovis en zijne zonen voor
de geromaniseerde burgers van Parijs, Tours of Clermont
de wettige vorsten die zij met dezelfde getrouwheid aanhingen als vroeger de Romeinsche keizers. Een typisch
voorbeeld hiervan levert ons de geschiedschrijver Gregorius
van Tours. Hij behoorde tot een aanzienlijk patriciersge-
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door barbaren was bezocht geweest. Gelijk vele leden zijner
familie werd hij bisschop en wel te Tours, eene stall die
wijd en zijd bekend was door haar patroonheilige, S. Martinus. Gregorius had kennis van de Latijnsche letteren en
kon spotten met barbaren die zich op dat terrein begaven.
In alle opzichten was hij dus onafhankelijk en niets verplichtte hem tot eene slaafsche onderdanigheid iegens de
Frankische koningen. Welnu die man is op en top Frankisch-gezind. « Les sentiments qu'il professe vis-à-vis du
regime en vigueur sont ceux d'un loyalisme sincere qui ne
met pas un instant en doute la legitimite du pouvoir exercê
par la dynastie merovingienne » (1).
De naam Franken, die eigenlijk alleen den veroveraai
en zijne legerbenden toekwam, ging tot heel de bevolkiiig
over. Dit wil niet zeggen, dat, gelijk men vroeger meende,
geheel Gallie, of het noordelijk gedeelte daarvan door een
vloed van Franken overstroomd zijnde, de oorspronkelijke
bevolking in de minderheid zou gekomen zijn. Integendeel
wijzen de jongste navorschingen veeleer in omgekeerde
richting (2).
Clovis gebood aan eene minderheid van eigenlijke
Franken, gevestigd in Vlaanderen, Zuid-Holland, Brabant
en de onmiddellijk aangrenzende gewesten — later ook
aan Franken uit de Rijnstreipk — en daarnaast aan eene
overgroote meerderheid van Romanen in het tegenwoordige
Noord-Frankrijk. Onder deze Galliers bevonden zich ongetwijfeld ook Germanen, maar zeker dun gezaaid en des te
minder talrijk naarmate men verder Zuidwaarts ging. De
koningen zelf hielden vooral verblijf onder de Romaansche
bevolking. Zij hadden wel geene officieele hoofd- of hofstad;
ze veranderden dikwijls van residentie; maar meest toch

(1)

KuRTH, Etudes franques (1919). II, blz. 121.

(2) Zie KURTH, Etudes franques. I, blz. 67 vlg. (Francia et
Francus), 227 vlg. (Les natzonalites en Auvergne au VI e szecle),
243 vlg. (Les natzonalztes en Touraine au VI e szecle), enz., met
de aldaar aangehaalde bronnen. - De tegenovergestelde meening,
die vroeger door het Duitsche en, merkwaardig ook, door het
Fransche chauvinisme begunsttgd werd, berustte onder meer op
eene verkeerde opvatting der Germaansche persoonsnamen. Zie
beneden.
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was het te Tours, te Parijs, te Metz, bij Soissons, dus in
eene uitsluitend of overwegend Romaansche omgeving,
dat zij zich ophielden.
Welke taal nu sprak men aan de Merowingische «hoven » ?
Voor Clovis zelven kan Been twijfel bestaan : hij was nog
op en top Germaan en barbaar; hij zal uitsluitend het
Frankisch als zijne taal beschouwd hebben. Daar hij Beene
Romeinsche opvoeding had genoten, kan men gerust aannemen dat hij in het boekenlatijn oningewijd bleef; of hij
de Latijnsche voikstaal, het boerenlatijn dat onder de
Romaansche bevolking in gebruik was, eenigszins kende
blijkt niet uit onze bronnen. Had hij een taalman noodig
om met den hl. Remigius te handelen over de leer van de
Kerk of werd hij onderricht door clerici die zijne taal
machtig waren, daarover zwijgen de geschiedschrijvers. Het
voorbeeld van een anderen barbaarschen heerscher, Ariovistus, van wien Caesar getuigt dat hij de Gallische taal
had aangeleerd, bewijst hier natuurlijk niets, onder andere
omdat Ariovistus meer dan 500 jaar vOcir Clovis leefde.
Maar dit voorbeeld laat zien dat Germaansche veroveraars
van het aanleeren van de taal hunner onderhoorigen niet
noodzakelijk afkeerig waren. Wat er ook van zij, ik zou
geneigd zijn aan te nemen dat Clovis de gesproken Latijnsche taal niet volkomen onkundig was. De Franken waren
sedert eeuwen in aanraking met de Romeinen, daar ze van
oudsher een grensgebied, de Rijnstreek, bewoonden. Dc
onmiddellijke voorvaders van Clovis en zijn yolk waren al
ruim 150 jaar binnen de grenzen van het Rijk, nl. in NoordBrabant en de Kempen (Texandria) gevestigd. De vader
van Clovis, Childerik, heerschte te Doornik en onderhield
zijn leven lang vriendschappelijke betrekkingen met de
Romeinen. Zijn graf werd in 1653 te Doornik opgedolven,
en o. a. droeg de Frankische heerscher een zegelring met
opschrift in het Latijn : Clulderici regis. Eveneens is in
Thuringen ontdekt een zilveren lepel met opschrift Basenae
d. i. (lepel) van Basina. Eene Basina nu, die eerst met een
Thuringschen vorst getrouwd, later Childerik huwde is de
moeder van Clovis geweest; sommigen gelooven dat de
Thuringsche vondst een stuk uit Karen huisraad moest
zijn (1). Wat er ook van zij, de Merowingers waren van
(1) Zie

FEIST, Zeitsehr. f. deutsche Phil.

45 (1913), blz. 117 vlg.
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oudsher met de Romeinsche beschaving bekend; dat voorwerpen uit hun huishouden Latijnsche opschriften droegen
bewijst nog niet dat ze die konden lezen of ze verstonden,
wel echter dat ze in hunne omgeving Latijnkundige dienaren
hadden of konden hebben.
Na Clovis zijn de wederzijdsche betrekkingen tusschen
Romanen en Merowingische heerschers om zoo te zeggen
omgekeerd. Childerik was een Germaan, van Germanen
omgeven, die ook, maar niet onmiddellijk, met Romanen
moest orngaam Childebercus, Chiotharius en zijne afstammelingen leven in eene Romaansche omgeving (Tours,
Parijs, Soissons, Reims), maar hebben nog waarschijnlijk
onder hunne hovelingen en dienaren zuivere barbaren,
hoewel deze tegenover het Bros der bevolking slechts eene
onbeduidende minderheid uitmaakten. De vraag is dan
gewettigd : tot hoever zijn de Merowingers Germanen van
taal gebleven onder hunne Romaansche onderdanen?
Bij den Latijnschen dichter Fortunatus lezen wij de
volgende toespraak aan Charibertus, kleinzoon van Clovis.
« Al zijt gij Sicamber van edele afkomst, toch bloeit, door
uw spreken de Latijnsche taal; gelijk gij in de eigen taal
sierlijk weet te spreken, zoo overwint gij ons Romeinen in
welbespraaktheid » (1). Dit gezegde moet ons niet misleiden. Zooals andere zangers moest Fortunatus van zijne
Tier leven; dat hij een vorst complimenten maakte spreekt
voor zijn wellevendheid en practischen zin, maar is nog
geen bewijs dat Charibertus eene goede latinist was. Veeleer
blijkt hieruit dat Charibertus als een vreemdeling de taal
der Romeinen beoefende : anders beteekent de lof niets.
Ook ziet men hier duidelijk dat de kleinzoon van Clovis,
hoewel de Latijnsche taal niet onkundig, toch aan de taal
der vaderen getrouw was gebleven (2).
Chilperik (537-584), andere kleinzoon van Clovis, vertoont in zijn leven en zeden een eigenaardig mengsel van.
Germaansche barbaarschheid en Romeinsch beschavingsvernis. Hij ook waagde zich op het gevaarlijk terrein der
Latijnsche letteren; zijne verzen zondigden tegen alle regels
VENANTIUS FORTUNATUS, Carmina. VI, 2, v. 97 vlg.
(2) 0 Malgre les compliments de Fortunat, it est a supposer
que Caribert parlait asset mal le latin, meme le roman D. BRUNOT,
Iltstoire de la langue francaise. I,Ip. 58.
(1)
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der metriek. Maar hij kon blijkbaar lezen, daar hij letters.
aan het alphabet wilde toevoegen, hij schreef eene theologische verhandeling, die echter zuivere ketterij was. Op
eene synode te Parijs in 577 nam hij deel aan discussien
over kerkelijk recht en wist zelfs de list zoover te drijven,
dat hij een bisschop verschalkte door hem een door hem
zelven vervalschten tekst van de canons voor te leggen.
Daar de bewuste bisschop Gregorius van Tours zelf was,
die ons de zaak verhaalt, kan er aangaande het feit geen
twijfel bestaan (1). Evenals Charibertus kreeg Chilperik
complimentjes van Fortunatus. Eene zinspeling op den
naam Hilperik, dien hij opvat als « machtige helper »
(help- + rijk), bewijst dat de dichter wel iets van Germaansche woordafleiding begreep en laat vermoeden dat
de koning zelf wel ook zijn naam zoo verstond. Verder
roemt hij het in hem, in eenigszins duistere verzen, dat hij
zonder eenigen taalman, zijne verschillende onderdanen
weet te verstaan (2). Was Chilperik dus een middelmatige
latinist, hij schijnt toch nog zijn Frankisch ni et vergeten
te hebben.
Van de latere Merovingers weten we nog minder. De
hi. Eligius had aan het hof van de koning en Chlotharius II
en Dagobertus I geleefd. Later, toen hij bisschop van Noyon
was geworden, bezocht hij het noordelijk gedeelte van zijn
bisdom en predikte het geloof in Vlaanderen en Antwerpen.
Het is misschien eene gewaagde gevolgtrekking, hieruit of
te leiden dat Eligius (uit de omstreken van Limoges geboortig en dus zuiver Romaan) aan het koninklijk hof Frankisch
geleerd had en dat hij later, met deze kennis gewapend, in
de zuiver Frankisch gebleven streken van het Noorden een
vruchtbaar apostolaat kon beginners. Dit is slechts eene
gissing, die door andere gegevens zou moeten gestaafd zijn.
De laatste Merowingers zijn zoo onbeduidend en worden
door de opkomende Karolingen zoodanig overvleugeld dat
het niet wonder is als we over hen niets vernemen. De
Karolingen echter zijn Germanen en bepaaldelijk Hoogduitschers. Dat blijkt voor Karel den Grooten, die eene spraak-

(1) Iizstor. Francor. V, 18.
(2) Discernens varias sub nullo interprete votes Et generum,
linguas unica lingua refert (Carmina, IX, 1, 93-94).
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kunst van de taal zijner vaderen had beginnen gchrijven (1),
uit den tekst der Straatsburger eeden, die deels in het
Romaansch, deels in het Germaansch, t. w. in het Oudhoogduitsch zijn overgeleverd; en vooral uit het Ludwigslied, een Oudhoogduitsch zegelied omstreeks 881 ter eere
van den Karolingischen vorst Lodewijk III van Frankrijk
gedicht. Het merkwaardige van het feit is dat de overwinning die bezongen wordt niet al te ver van de huidige
Fransch-Vlaamsche taalgrens, nl. te Saucourt (bij Eu, dep.
Somme) behaald werd en dat het handschrift van het lied
te Valensijn ontdekt werd. Alles wijst dus naar den Noordwestelijken hoek van het huidige Frankrijk als oorsprong
van het Ludwigslied. Er werd dus ter eere van een Franschen
vorst Hoogduitsch geschreven in eene Romaansche streek
en niet ver van Vlaanderen. Ales wat wij weten van de
Karolingen laat ze dus als Duitschers, niet als Nederlanders
herkennen.
Wat voor een Germaansch nu hebben Clovis en zijne
afstammelingen gesproken? Daar de Saliers in de Nederlanden gevestigd waren, kan er geen twijfel zijn of het in.
de Nederlanden gesproken Germaansch, d. w. z. het Nederlandsch, en het Frankisch van Clovis in den grond een zijn.
Dat de stichter van den Franschen staat een flamingant
was — flamingant beteekent immers Vlaamsch-sprekend,
blijkens de historische benamingen Flandre flamingante en
Flandre gallicante voor de twee helften van het voormalige
graafschap Vlaanderen — zal alleen diegenen verbazen die
met den humor der geschiedenis nooit kennis hebben
gemaakt. Clovis sprak dus Nederlandsch; maar men moet
er bijvoegen dat het Nederlandsch van dien tijd voor 011S
zeker onverstaanbaar zou klinken. De enkele brokken van
Frankische taal die overgebleven zijn (2) wettigen het vermoeden dat die taal in de Vote eeuw nog zeer dicht bij het
Oorgermaansch stond en dus veel meer op het Gotisch van
Wulfila dan op het huidige Nederlandsch geleek.
(1) Einhard, Vita Karoli Magni, cap. 29. - Karel de Groote
gaf ook naar denzelfden schrijver Germaansche namen aan de
twaalf maanden. De vorm dezer namen (Lentzinmanoth = Maart,
Witumanoth = September) is Hoogduitsch.
(2) D ' ARBOIS DE JUBAINVILLE, Etudes SW' la langue des Francs
a l' epoque merovingienne. Paris 1900. - HESSELS, Lex Salica, with
Notes on the Frankish Words by A. KERN. London 1880.
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Het Nederlandsch van latere eeuwen, zooals het zich
in onze streken bewaard heeft, is eene zuivere Germaansche
taal, niet een gemengd bargoensch. Wat men aan het hof
van Chilperik of Charibertus of later aan dat van Dagobertus zal gesproken hebben kennen wij niet direct, maar
we hebben redenen genoeg om te vermoeden dat het
verre van zuiver bleef (1). wij weten stellig van Chilperik
dat hij lam lezen en schrijven, dat hij Latijnsche proza
schreef en Latijnsche verzen dichtte, dus dat hij eene volledige Latijnsche opleiding genoten had. Welnu deze worming moest ongetwijfeld den geest van den niet onbegaafden
vorst met eene massa denkbeelden verrijken, waarvoor zijne
Frankische moedertaal geene woorden bezat. In zijne theologische redetwisten zal hij Latijn gesproken hebben; onvermijdelijk zullen in zijn Frankisch denken ook Latijnsche
woordbeelden eene rol gespeeld hebben. Het omgekeerde
proces biedt ons het Rornaansch. De massa Germaansche
woorden van het Oudfransch is verbazend. woorden uit
het oorlogswezen als : eperon, gonfanon, banniere, blesser...;
uit de rechtstaal : ban, saisir, gage, nant (daarvan nantir);
namen van kleeren, van deelen van den huisraad (fauteuil
is eigenlijk vouwstoel), enz., stellen het buiten twijfel dat de
Romaansche bevolking zeer vroeg een deel van haar woordenmateriaal aan de Germaansche heerschers ontleende.
Dit bewijst of ten minste laat vermoeden dat de Germanen
in Romaansche streken, hoe weinig talrijk ook, een machtigen invloed uitoefenden. Ook blijkt hieruit dat ze grootendeels aan hunne nationale gebruiken getrouw bleven; voor
sommige eigenaardigheden is dit eveneens zeker uit stellige
getuigenissen van geschiedschrijvers. Bij Gregorius van.
Tours zien we duidelijk de Merowingers hunne koninklijke
haardracht getrouw blijven, — geene grooter schande dan
geknipt of geschoren te worden — de Franken dragen
hunne nationale wapens, o. a. het scramasax of vechtmes
(scram-, wortel van ons woord schrammen); de vormen der
(1) De Malbergzsche glossen, d. w. z. de enkele Frankische
woorden die als opheldering bij den Latijnschen tekst der Lex
Saltea gevoegd zijn, zijn lange wren onverstaanbaar gebleven,
zoozeer waren ze door copiisten mishandeld. Dit zou oirmogelijk
te verklaren zijn, was de Frankische taal in Gallie zuiver gebleven
en was een aanzienlijk gedeelte van de bevolking Frankisch van
taal geweest.
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getrouwe aanhankelijkheid aan de taal der vaderen daarmee
gepaard moest gaan, zou ik niet willen beweren. Een sterk
nationalistisch gevoel en cen vasthouden aan oude overgeleverde gebruiken is niet onvereenigbaar met het veranderen van taal : zoo in Terland in onze dagen. Maar het
voortleven van het Frankisch in' de omgeving der Merowingische koningen blijkt m. i. niet alleen uit de talrijke
ontleeningen van het Romaansch aan het Frankisch maar
ook uit de zeer uitgebreide ontleening van eigennamen.
Een paar eeuwen na Clovis' flood draagt iedereen in Gallie
Germaansche namen. Spreken die menschen daarom Germaansch? Neen, Quist de wijze waarop ze de vreemde benamingen veranderen, vervormen, verknoeien (1), toont aan
dat ze die wel aangenomen hadden maar niet begrepen.
Het is dus eens mode geweest, in bepaalde plaatsen zijn
kind Adalbertus of Gislemarus te heeten, vermoedelijk
omdat ergens in den omtrek een man van aanzien aldus
heette. Die aanzienlijke persoon zal ofwel zelf Germaan
geweest zijn ofwel zoon van iemand die in het leger of awl,
het hof vertoevend, aldaar Germaansche gewoonten en,
zeden had leeren. navolgen. Zoodat we voortdurend tot
dezelfde gevolgtrekking genoopt worden, dat hoe gering
ook we het getal der Germanen in Gallie aanslaan, hun
invloed toch verbazend groot is geweest.
In den tijd van Clovis en van zijne nazaten bestond
het leger uit Romanen zoowel als nit Franken; iedereen
was den krijgsdienst schuldig. Nochtans kan men aannemen
dat de Germanen in de legers de hoofdrol speelden. Sedert
eeuwen had Rome, wat ten slotte noodlottig moest blijken,
deze staatkunde gevolgd, het Romeinsche rijk door barbaren te laten verdedigen, aanvankelijk in aansluiting met
Romeinsche burgers, maar later alleen door barbaren. Die
toestand was in de V ele en VIde eeuw veranderd. Maar ik
geloof toch dat vorsten als de Merowingers, die in de eerste
plaats krijgslieden en legeraanvoerders waren, in hunne
onmiddellijke omgeving zullen geplaatst hebben vooral
(1) A. LONGNON, Polyptzque de l'abbaye de S. Germain des pros,

I, p. 254-274 (Les noms propres de personnes au temps de Charlemagne).
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mannen uit hun bloed en op wier militaire hoedanigheden
zij konden staat maken. Van den Karoling Karel Martel
weten wij bepaald dat hij, om de Sarracenen bij Poitiers te
gemoet te gaan, keurbenden van over den Rijn liet komen,
alsof hij van die soldaten zekerder was. Karel Martel behoorde tot het Oostelijk gedeelte van het Frankische rijk;
hij zal zich beter thuis gevoeld hebben in de Rijnstreken, die
hij als zijne Heimat beschouwde, dan in Gallie. Maar ook
Sigebertus het in 574 Germanen van over den Rijn komen
om Chilperik te bestrijden (1). Buiten deze gevallen, die
ons bepaald bekend zijn door stellige plaatsen uit geschiedschrijvers, kunnen we gerust aannemen dat nog andere
van denzelfden aard zich voorgedaan hebben. Het Frankische rijk bestond uit twee helften, Austrasie, overwegend
Germaansch, Neustrie vooral Romaansch. Met de Karolingen krijgt Austrasie het overwicht; maar ook Neustrie
telde Germaansche inwoners, ni. in Vlaanderen. Welnu,
we zullen van de waarheid niet zoozeer afdwalen, als wij
aannemen dat het Merowingische hof, of beter de Merowingische hoven ten alien tijde op al de Germanen eene aantrekkingskracht uitoefenden. In de nog zuiver barbaarsch
gebleven streken — hoe de beschaving er in Vlaanderen
in de VIIde eeuw uitzag, kan men uit de gelijktijdige levens
der heiligen, S. Amandus en S. Eligius lezen — was de
oorlogslust met de daarmee gepaard gaande plunder- en
roofzucht de hoofddrift eener nog ruwe menschheid gebleven. (( De zang was gezongen, de strijd was begonnen; het
bloed scheen op de wangen; daar speelden nu de Franken »,
zoo beschrijft de zanger van het Ludwigslied het genot van
het vechten. Wie beter dan de machtige en rijke vorsten
van het Westen kon krijgsknechten de genoegens van het
wapenspel en mede de niet minder geschatte voldoeningen
van den buit verschaffen? Ik meen dus dat we met recht
een aanhoudenden toevoer van nieuwe Germaansche krachten naar de Merowingische centrums mogen aannemen en
bijgevolg een onderhouden aldaar zoowel van Germaansche
taal als van Germaansche gebruiken. Maar, zuiver bleef
die Germaansche taal niet. Vooral in latere tijden, zal het
Frankisch te Parijs of te Tours een eigenaardig bargoensch
zijn geweest. Dat die soldatentaal massa's Romaansche
(1) GREG. TUR., lizsior. Francor.

IV, 49.
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woorden moest ontleenen spreekt van zelf; dat ze verder
een mengelmoes van alle bekende Germaansche dialecten
moest vormen, lijkt mij even waarschijnlijk. Zoodat het
Frankisch in Frankrijk niet zoozeer door het Fransch is
overwonnen als opgeslorpt; een taalstrijd zal er wel nooit
geweest zijn, maar wel een aanpassingsproces, waarbij het
Germaansch een deel van zijn woordenschat afstond terwijl het zelf zoo 'n massa van Romaansche wendingen
en woorden aannam, dat het ten slotte in het Romaansch
opging en verdween.
Zulk was de toestand tijdens de Merowingers. Met
Pippin den Korten begirt in vele opzichten een nieuw tijdyak. Aan het hof heerscht de Hoogduitsche taal, bekleeden
— naast vele anderen — Hoogduitschers de hoogste anibten.
Die toestand blijkt in Frankrijk Buren, naar het schijnt,
tot aan Hugues Capet (987-996), den eersten Franschen
vorst van wien met zekerheid kan gezegd worden dat hij
geen Germaansch kende. Dat de Karolingen ook de taal
hunner Romaansche onderdanen bij gelegenheid konden
gebruiken blijkt uit de Straatsburger eeden : Lodewijk de
Duitscher zwoer getrouwheid aan Karel den Kalen, in het
Romaansch, om door de troepen van den laatste verstaan
te worden. Maar de Karolingische toestanden zijn het voorwerp dezer studie niet. Eene vraag is het nu, hoe kon zich
de Nederlandsche taal in Vlaanderen en in Nederland in
het algemeen zuiver handhaven, als zij aan de Merowingische hoven tot een afschuwelijk Frankisch-Romaansch
bargoensch verlaagd was?
Het antwoord hierop luidt m. i. als volgt. Vlaanderen
en de overige Germaansche streken in' het Frankische rijk
speelden onder de Merowingers slechts eene zeer ondergeschikte rol. Het zwaartepunt lag toen in de rijke, dichter
bevolkte, beschaafder landen van het Zuiden. Zij die de
moerassen en bosschen van Vlaanderen, de dorre heiden
der Kempen bewoonden werden meest aan hun lot overgelaten door hunne heerschers, nu dezen aan de lachende
oevers van Seine of Loire gevestigd waren. Wilder" de
Franken uit het Noorden, aan het hof komen, goed zoo;
wilden zij zich onder de getrouwen des konings onderscheiden, zij waren zeker door rijke giften en uitgestrekte
landerijen beloond te worden. Maar om de verre en moeilijk
toegankelijke noordelijke streken bekommerden zich de
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Merowingers blijkbaar zeer weinig. Vandaar dat de bewoners
dier gewesten veel beter dan hunne vorsten de taal der
vaderen getrouw zijn gebleven. De schaarsche brokken van
Frankisch taalgoed, uit Frankrijk afkomstig vertoonen
een sterken invloed van de Romaansche en gedeeltelijk
Keltische omgeving; die uit Vlaanderen, waar we die
kunnen opsporen, laten zich duidelijk als Oud-Nederlandsch,
niet als bargoensch herkennen.

Een Vlaamsch geleerde uit de XVIde eeuw,

LEONARDUS LESSIUS
door J. SALSMANS S. J., briefwisselend lid der Academie.

In deze maand Januari 1923 viert de godgeleerde
wereld de drie-honderdste verjaring van het zalig afsterven
van Leonardus Lessius.
Het weze mij toegelaten hier een daad van pieteit te
stellen ter nagedachtenis van dien veruit meest geprezen
professor in de godgeleerdheid aan het Studiehuis der
Jezuieten te Leuven.
Trouwens, naar mijn bescheiden oordeel, past het wel
dat ook de Koninklijke Vlaamsche Academie den naam
herdenke van een der roemrijkste zonen van Vlaanderen
op het gebied der godgewijde wetenschap. Het gebeurt
maar al te dikwijls dat wij onze verdienstelijke mannen
der vorige eeuwen vergeten. Soms vermoeden we niet eens
dat het Nederlanders zijn. Zij zelf hebben daar eenige
schuld aan, nl. door de toen heerschende mode hun naam
te latiniseeren. Leonardus Lessius is, in het Vlaamsch,
Lenaart Leys van Brecht in de Antwerpsche Kempen;
zooals Cornelius a Lapide de beroemde Schriftuurverklaarder Cornelis Van den Steen, van Bocholt in Limburg,
is; en Martinus Becanus, de theoloog, Marten Verbeeck,
van Hilverenbeek in Noord-Brabant. Deze twee laatsten
molten nog van geluk spreken, indien niet al te dikwijls hun
naam weer uit het Latijn vertaald wordt ... in het fransch :
Corneille de la Pierre en Martin Becan, alsof alle mannen
van aanzien Franschmans waren. Dit voor de godgeleerdheid. Maar hetzelfde geschiedt in andere vakken : Vesalius,
Andre Vesale, de beroemde ontleedkundige, is wel Andries
Van Wesel, te Brussel geboren; Justus Lipsius, JusteLipse, de humanist, is eigenlijk Joost Lips, van OverYssche; en Despautêre, de taalkundige, is niemand antlers
dan Van Spauteren, van Ninove. En zoo van veel anderen.
Lessius is van echt vlaamschen oorsprong : een kempische jongen van te lande. Hij werd geboren te Brecht
den 1 Oktober 1554. Nauwelijks zes jaar oud, verloor hij
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vader en moeder. In 1568 gaat hij aan de Leuvensche
Hoogeschool de klassieke letteren en de wijsbegeerte bestudeeren, in de Paedagogie heel ondichterlijk « Het Verken »
genoemd. Drie jaar later, op zeventienjarigen ouderdom,
is hij primus en doctor philosophiae. Dan treedt hij in het
Gezelschap van Jezus en na zijn proefiaren, wordt hij tot
professor in de wijsbegeerte te Dowaai (Douai) benoemd.
Na dit ambt zeven jaar waargenomen te hebben, vertrekt
hij naar Rome, om zich daar op de studie der godgeleerdheid toe te leggen, gedeeltelijk onder leiding van den
bekenden Suarez. In 1585 is hij terug te Leuven, waar hij
in het Studiehuis der Jezuieten, bij de tegenwoordige parochiekerk van S. Michiel gelegen, professor in de godgeleerdheid werd. Hij bleef het vijftien jaar lang,tot hij het ambt
van studienprefekt voor zijn Ordegenooten waarnam :
aldus kon hij tevens meer vrijen tijd voorbehouden om
zijn werken uit te geven. Tweemaal nog ging hij naar Rome
(1608 en 1615), waar Kardinaal Bellarminus vruchteloos
poogde hem te doen blijven. Lessius stierf te Leuven den
15 Januari 1623, acht-en-zestig jaar oud. Zijn overblijfsels
berusten aldaar, in het koor van de hedendaagsche Jennetenkerk.
Bekwame kenners hebben onzen Lenaart Leys een
hoogstaande figuur, een licht der godgeleerdheid, lumen
theologiae, het toonbeeld van den echten theoloog genoemd,
exemplar et forma veri theologi. Het lijkt niet overdreven
hem als een der grootste, zooniet de grootste der belgische
godgeleerden te beschouwen. Zeker heeft hij niet den
arendsblik van S. Augustinus, noch het genie van S. Thomas
van Aquino; loch hij staat niet te ver of van vernuften als
Scotus, Vasquez, Suarez en De Lugo, door het bijwijlen
zeer diepe en schrandere zijner leer, door de zaakrijkheid
en duidelijkheid zijner uiteenzetting : zoo vinden we in
hem eenige kenschetsende hoedamgheden van onzen landaard. Ook zijn heldere goed geordende stijl weerspiegelt
zijn meesterschap over zijn stof en zijn kalme zelfbeheersching, terwij1 zijn virtuositeit in het latijn-schrijven
bewijst hoe de toenmalige geleerden ook doorgaans goed
geschoolde philologen waren.
Lessius stond in drukke betrekking met de beroemdheden van zijn tijd en werd van alle kanten uit geraadpleegd. Wel werd hij tegengesproken en zelfs eens gecen-
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sureerd door de theologische faculteit der Leuvensche
Hoogeschool om zekere stellingen aangaande de genade,
de voorbeschikking en de ingeving van de H. Schrift. Doch
zijn leer werd nooit veroordeeld door de Universiteit van
Parijs, wat al pogingen men oak daartoe aanwendde, maar
daarentegen goedgekeurd door de Hoogescholen van Ingolstadt, Mainz en Trier, door den heiligen Kerkleeraar Franciscus van Sales, ja door den Paus Sixtus V zelf, die zijn
gunstig oordeel plechtig deed afkondigen te Leuven door
zijn Nuntius. Indien later de uitgaaf van sommige werken
ook door de Oversten van Lessius bemoeilijkt werd, was
dit slechts voorzichtigheidshalve, nl. om geschillen en
wrijvingen te voorkomeri.
De theologische bedrijvigheid van onzen geleerde was
viervoudig : hij doceerde dogma en zedenleer en die lessen
werden grootendeels gedrukt, zekere handschriften zijn
onuitgegeven en berusten meest alle in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel (1). Daarbij schreef Lessius eenige
kleinere werken over geloolsverdediging en ascese. — Het
meerendeel zijner boeken zag het licht in de vermaarde
drukkerij Moretus-Plantijn te Antwerpen.
Als voornaamste dogmatisch werk weze hier vermeld
De gratia efficaci, over de werkdadigheid der genade en de
voorbestemming des menschen (1610). Verder : Prwlectiones

theologicx in D. Thomam : de Beatitudine, de Actibus
humanis enz. benevens een tiental Disputationes over bijzondere onderwerpen (2). 4;
In zedenkundig opzicht spant voorzeker de kroon :
De Justitia et Jule ceterisque virtutibus cardinalibus (1605),
(1) De bibliographie van Lessius is vooral te vinden in
DE BACKER-SOMMERVOGEL, Bibliotheque des ecrivains de la COMpagrue de Jesus, waar zij niet minder dan 26 kolommen beslaat,

en nog is die lust niet volledig. De kleinere werken werden dikwijls
te zamen uitgegeven als Opuscula. Zie BITTREMIEUX, De literaire
werkzaamheid van L. Lessius. Dietsche Warande en Belfort, 1922;
ook de artikelen van VAN Sum, in Biekorf, 1921, en Taxandria,
1922, en zijn levensbeschr ijving : Leonardus Lessius (Wetteren,1923).
(2) Prof. BITTREMIEUX gaf den tekst van Lessius over het
Oorlogsrecht uit : Lessius et le droit de guerre (Brussel, 1920). Zie
ook : L'essence du pechè originel d'apres Lessius in Nouvelle Revue
Theologique, 1922, BRANTS, Sur la perception des zmpOts, in Mélanges Godefroid Kurth, 1908, De Eleemosyna, in Analectes pour server
a l'histoire de l'Universite de Louvain, 1911.
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wel twintigmaal herdrukt. Dit boek was opgedragen aan
Aartshertog Albrecht, die het in zijn ambtszittingen altijd
bij zich had liggen, gls verklaarde hij te willen besturen
volgens recht en rechtvaardigheid, zooals Lessius het voorhield. Dit is zeker, onder al de werken van onzen schrijver,
nog heden ten dage het meest geraadpleegde en aangehaalde. Lessius betoont zich daar waarachtig als een baanbreker bij het zedelijk beoordeelen van economische
kwesties. Hij stond ni. in betrekking met groote kooplieden
van Antwerpen, die hem raad vroegen omtrent hun handelwijzen op de Beurs. Ja, naar men vertelt, verbleef hij
eenigen tijd in onze havenstad om zich ter plaatse in te
leven in die handelswereld. Zoo verwierf hij een uiterst
praktischen kijk in de werkelijkheid en toetste zijn opvatting aan de grondstellingen, altijd open oog houdend op de
economische ontwikkeling van zijn tijd. Daarin wedijvert
Lessius met de beste vlaamsche moralisten van het praktisch leven, als Van Malderen (Malderus), bisschop van
Antwerpen, en Van der Zype (Zypaeus). Vooral in zake
interest, vestiging van rente en Bergen van barmhartigheid
verdedigt hij een betrekkelijk ruime meening en geeft
beschouwingen ten beste, die men bij het eerste zicht aan
een godgeleerde uit de twintigste eeuw zou toeschrijven (1).
Een ander eigenaardig werk op zedelijk gebied is het
Hygiasticon, of de kunst van door soberheid de gezondheid
te bewaren en lang te leven (1613). Behalve de negen
latijnsche uitgaven, telt men vier nederlandsche vertalingen,
negen fransche, Brie engelsche, twee spaansche en even
zooveel italiaansche en poolsche.

Apologetische werken zijn Qum fides et religio sit
capessenda, over den waren godsdienst, wat een vijftiental
latijnsche uitgaven had en vertaald werd in het neder-

(1) B. v. De Justitia et Jure (1. 2; c. 20; d. 11) : . Pecunia
illa ... quatenus subest industrix tum ad lucrum ex ea faciendum,
pluris tibi valet quam ipsa per se considerata; est enim velut
semen fecundum lucri per industriam, in quo lucrum ipsum virtute
continetur ». Zie GENICOT, Theol. mor. I, n o 620; BRANTS, Lessius
et reconomie politique et sociale, in Revue d'hist. eccl., 1912-1913;
Les theories politiques de Lessius, in Revue neo. scolastique, 1912,
enz. - Na Lessius' dood heeft men ook een honderdtal zijner
antwoorden op raadplegingen in de opera posthuma uitgegeven.
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landsch, duitsch, engelsch, fransch, italiaansch, poolsch,
ja tot in het arabisch toe. In Holland en Duitschland fel
aangevallen door de Protestanten, werd het door P. Jan
van Gouda en P. Herman Hugo verdedigd. — Verder
tegen Jacobus I, koning van England, « De Antichristo et
eius prwcursoribus » (1611) en Defensio potestatis Summi
Pontificis adversus librum Regis Britannia (1611). — Eindelijk over Gods Voorzienigheid en de onsterfelijkheid der
ziel : De Providentia Numinis et immortalitate anima (1613).
Dit laatste boek werd vertaald tot in het chineesch toe.
Eindelijk als ascetische werken vermelden we : Disputatio de statu vita? eligendo (1613), over de keuze van een
levensstaat, met een kortere verhandeling over de gelofte
van ludschheid door menschen in de wereld gedaan (1615);
— De Summo Bono et eterna beatitudine hominis, over het
Opperste Goed en de eeuwige gelukzaligheid (1615), dat
minstens acht uitgaven beleefde, benevens eenige vertalingen; — De perfectionibus moribusque divinis libri XIV
(1620), waarbij hooren Recollectiones precatoria en Flamma
divini amoris, herhaalde malen uitgegeven; — eindelijk :
Quinquaginta Nomina Dei (seu divinarum perfectionum
compendiaria expositio ), waar Lessius nog aan werkte vijf
dagen voor zijn dood. Dit opus posthumum beleefde een
twaalftal drukken in het latijn en wordt tegenwoordig nog
veel gelezen in de menigvuldige vertalingen.
Heeft onze geleerde zelf ooit in het nederlandsch
geschreven? Waarschijnlijk niet. De vlaamsche vertalingen
van zijn werken, tijdens zijn leven uitgekomen, verschijnen
onder den naam van een zijner Ordegenooten als van.
« vertaleps ». Dit sluit echter niet uit, ja het is hoogstwaarschijnlijk dat hij die « verdietschingen » nagezien heeft,
want hij had zijn moedertaal niet verleerd.
Het zal wellicht niet van belang ontbloot zijn hier de
« Nederlandsche bibliographie » van Lessius to vinden :
I. De Schat der Soberheit, of bequame middel tot
onderhouding der gezontheit, en bewaring van de volkomenheit der zinnen, van 't verstant en van de geheugens
aan d'uiterste ouderdom, door Leonardus Lessius, godgeleerde. Amsterdam, 1652 (en Brie andere uitgaven).
II. Beraedt wat geloove ende religie men moet omhelzen, door Leonardus Lessius S. J., overgheset door den
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uitgaven).
III. Disputatie van Antichrist ende zijn voorlooperen...,
geschreven in 't latijn door Leonardus Lessius S. J. ...,
verduytscht door eenen anderen priester der selver Societeyt (Leonardus De Fraye). T'Antwerpen in de Plantijnsche druckerije, bij de Weduwe ende Sonen van Jan Moerentorf, 1613.
IV. Vijftich Overdenckinghen van de vijftich namen
Godts, Loven 1648 (en andere uitgaven).
Wie met zoo'n stel werken zijn tijdgenooten en het
nageslacht begiftigt, heeft recht op achting en dankbaarheid. Indien hij daarbij nog hoeclanigheden bezit die een
edel karakter uitmaken, verwekt hij oprechte sympathie.
Welnu met al zijn geleerdheid was Lessius, zoo spreken
zijn vrienden en kennissen, een toonbeeld van vroomheid,
van eenvoudigheid zonder den minsten eigenwaan, van
menschlievendheid en offervaardigheid : hij bejegende
iedereen met den grootsten eerbied en was altijd bereid
anderen dienst te bewijzen. Lessius was, zooals Prof.
Bittremieux het uitdrukt, « een groot en edel man, een
karaktermensch, vroom en nederig, goed en vriendelijk en
zachtaardig, altijd vol zelfbeheersching in de gestadige
kwellingen van zijn lichaamslijden, een stoere werker,
die met stalen wilskracht er naar streefde nooit zijn tijd te
versnipperen, maar ieder oogenblik van zijn leven ten
dienste te stellen van zijn ideaal : God, de Kerk en zijn
evennaaste ».
Ook bovennatuurlijk gesproken, weerspiegelt zich zijn
schoone ziel in zijn werken, die niet alleen van degelijke
wetenschap overvloeien, maar ook van godvruclitige zalving. Het is dan ook niet te verwonderen dat weldra na
zijn dood inlichtingen genomen werden met het oog op de
gelukzaligverklaring. Die pogingen werden voor eenige
jaren hervat, en zod is de hoop niet uitgesloten dat eens
de katholieke Kerk lien heiligen vlaamschen geleerde zal
vereeren, zooals ze reeds onzen vlaamschen mysticus Jan
van Ruisbroek op haar altaren verheerlijkt heeft. Wat daar
ook van zij, Lessius had voor ons, vlaamsche beoefenaars
der wetenschap, titels genoeg om in ons geleerd gezelschap
herdacht te worden.

AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP
(Vijfde Tijdvak :

1 9 2 0- 1 9 2 1).

IVIERSILAG VAN DE

Aan de jury, belast met het toekennen van den
Beernaert-prijs over het tijdvak 1920-1921, werden de
volgende werken onderworpen :
In handschrift :
1 0 VERKOYEN (ALF.),

Hugo Vredig;

2° VERKOYEN (ALF.), Van Wilde zielen;
3° TANTE ROSA, Van beesties en van menschen;
4° CASTILLON (L. DU), Doornenkroon.

Gedrukt :

1° VOGHT (Joz. DE), Landsche Liederen;
2° BOENS (DAAN F.), De Verriizenis,
3° VANDRIESSCHE (Dr. ALB.), Uit vreedzame dagen;
4° VANDRIESSCHE (Dr. ALB.), Eenige losse gedachtert

over de tering;

5° AMTER (E.), De Geestjes in ons;
6° CLAES (ERNEST), De Witte;
7° CLAES (ERNEST), Sichemsche novellen;
(o0
HONDT (VAL. D'), Nestor de Tiere;
RAAL(G.), Soldatentypen;
100 NUFFEL (P. VAN), De Duitschérs in Aalst;
11° BOCK (EUG. DE), Hendrik Conscience fen de Op-

komst der Vlaamsche Romantiek;

12° BOON (JAN), Roode Meidoorn;
13° SABBE (MAURITS), 't Kwartet der Jacobiinen;
140 MULS (Joz.), Het Rijk der Stilte;
15° CELLS (G.), Beschrijving van Gent;
16° LAMBRECHTS
Voorlooper;
17° WATTEZ (OME4 SNInnetten van een Vlaming in
Parijs 1914-1W;
18° VOORDE (U. VAN E), De Haard der Ziel;
19° REYPENS (L.), Gelde bloei;
20° SMITS (FR.), Het Ht. is der Smart;
21° VERMEULEN (EDW.); De Zwarte Pokken;
22° VERMEULEN (EDW.), De Pauwenschreeuw Ego Ego!
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Reeds bij een eerste onderzoek der ingezonden boeken
en handschriften bleek hoe weinig kritisch vele makers
van verzen en novellen tegenover eigen werk staan, en hoe
laag zelfs het peil soms is van de eischen, welke door sommige schrijvers, ook al hebben zij reeds naam gemaakt,
aan hun letterkundigen arbeid wordt gesteld. Het volstaat
niet er enkel op te wijzen, dat onder het koren steeds veel
kaf te vinden is; men zou er moeten toe kunnen komen,
dat slechts werk van wezenlijke waarde worde ingezonden,
zoodat de prijs, dien Beernaert tot bevordering van de
literatuur heeft gesticht, wel degelijk de beteekenis zou
hebben van een erkenning van de bijzondere verdienste
van een schrijver, en niet louter die van een aanmoediging,
waar een ieder, die de pen hanteert, aanspraak op maken
kan. De jury is daarom, reeds bij de eerste schifting, uiterst
streng opgetreden : hoe aangenaam, hoe warm zelfs geschreven en hoe vriendelijk ook bedoeld, — meer dan 66n
verzen- of novellenbundel werd, met den waarlijk al te
banalen en aamechtigen arbeid van anderen, onverbiddelijk
ter zijde geschoven. In andere omstandigheden zou vast
en zeker wel eenige lof mogen toegezwaaid aan het werk
van Fr. Smits (Het Huis der Smart), van Dr. Alb. van
Driessche (Uit vreedzame dagen), van Lambrechts (De
Voorlooper) en zouden Daan Boens, Joz. de Voght en
Amter met eere moeten worden vermeld : ditmaal zal dit
achterwege blijven.
Onder de Sonnetten, die Omer Wattez onder den
oorlog te Parijs heeft geschreven, komen vaak verzen voor
met een klaren vasten klank; in de opstellen die Jozef Muls
tot Het Rijk der Stine heeft gebundeld, en die soms wel wat
haastig zijn neergepend doch steeds uitmunten door prettige
journalistieke eigenschappen, zijn zeer aardige fragmenten
aan te wijzen; De Witte, door Ernest Claes, doch meer nog
diens Sichemsche novellen, hoe prettig zijn die werken niet
geschreven en hoe weten zij velen in den lande te bekoren;
de Bock's kritische arbeid Hendrik Conscience en de Opkomst
der Vlaamsche Romantiek is een voortreffelijke poging om
de begin-periode onzer moderne Vlaamsche literatuur in
het voile licht te stellen, doch te groote uitvoerigheid
schaadt, en de Bock's anders zeer lezenswaard en verdienstelijk werk zou er veel hebben bij gewonnen, als het ons
Conscience en zijn tijd in strenger doorgevoerde lijn had
vertoond.
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Ook die werken moesten, na een tweede schifting,
ter zij worden geschoven.
In Gewijde Bloei, den verzenbundel van L. Reypens,
komen vele kernachtige, flink gebouwde gedichten voor;
echte vroomheid en een ernstige levensbeschouwing zijn
de grond waarop deze dichter bouwt. Zijn gemoed is klaar
en zuiver : geen twijfel en geen aarzeling; zijn vers is
rustig en zeker. « Bloei » inderdaad; al missen wij;soms die
diepe aandoening bij de aanraking met het leven van geest
en gevoel, die zich bij Gezelle steeds gelden doet.
De Zwarte Pokken en De Pauwenschreeuw Ego ! Ego !,
door Edward Vermeulen : ongetwijfeld verdienstelijk werk,
vooral nog het eerste. De stiji is warm en zwaar — hij doet
aan als een flinke stap waaronder de aardeweg dreunt —
doch vaak ook is hij overladen. Het zelfde geldt voor den
bouw van het verhaal : flink en breed, maar met soms een
krommen aanwas, tengevolge van een zeker gebrek aan
geestelijke verfijning, en aan zuiver inzicht. Het begin,
vaak voortreffelijk, steeds beter dan het slot; doch er zit
altijd scheut in het verhaal, en ten slotte, ondanks hier
en daar eenige romantische oppervlakkigheid, steeds een
levendige gulheid, die aangenaam verrast.
Urbain. van de Voorde, wiens verzenbundel De Haard
der Ziel in het bijzonder aandacht verdient, behoort ongetwijfeld tot de besten onder de jonge dichters, die in den
laatsten tijd aan Vlaanderen's rijk voorziene tafels zijn
komen aanzitten. Zijn verzen hebben nog niet den diepen
klank van het in twijfel en smart of in hooge levensvreugd
gebaard gedicht. Doch gedachteleven en het onrustige
gevoel van den man, die weet dat hij den levensstroom
bevaart, en hoe, waar hij ook heen zal sturen, onzekerheid
en twijfel zijn metgezellen zullen zijn — die eigenschappen
spreken reeds luid in het werk van Urbain van, de Voorde.
De Haard der Ziel, al is dit boek een. eersteling, overtreft
in waarde en als belofte voor de toekomst, vrijwel al wat
in het tijdvak 1920-1921 van de hand van jonge Vlaamsche
schrijvers in het licht is verschenen.
Maurits Sabbe heeft met Het Kwartet der Jacobi jnen
de Vlaamsche letterkunde verrijkt. Van Sabbe verwacht
men geen verrassing. Van zijn werk weet men dat het de
lijn, met Een Mei van Vroomheid en De Filosoof van 't Sashuis aangelegd, zal volgen. Warm-vlotte stijl, vernuftig
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kiare speelschheid, humor die een enkele maal te zoet kart
zijn, gemoedelijkheid van goeden huize, ziedaar enkele van
de eigenschappen die het werk van Sabbe kenmerken.
Bovendien weet Sabbe hoe men, zonder wegens uitvoerigheid naar het strop te worden verwezen, op hartelijke
wijze een verhaal en een roman construeeren kan. Het
Kwartet der Jacobiftien, op grond daarvan, boeit en bekoort.
Sabbe, die het zijn yolk aanbiedt, brengt het ons boven op
een stapel boeken die alien ons ook eenmaal hebben geboeid
en bekoord.
De jury, na een eerste stemming, waarbij geen der
vier laatstgenoemde schrijvers, de meerderheid verkreeg,
heeft bij de herstemming den Beernaert-prijs voor het
tijdvak 1920-1921 aan Maurits Sabbe toegekend, voor zijn
roman Het Kwartet der Jacobiinen.
De jury bestond uit de heeren : LOD. SCHARPk, AUG.
VERMEYLEN, LEO VAN PUYVELDE en F.-V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE, door de Koninklijke Vlaamsche Academie
benoemd, en GUSTAAF D ' HONDT, vertegenwoordiger van
het Departement van Wetenschappen en Kunsten.

DE BIBLIOTHEEK
VAN

PIETER VAN EMMERICK
(1574-1625).
Naar een lezing op het Vie VI. Philologencongies te Mechelen

door Dr. L.

REYPENS

S. J.

De persoon van wien hier spraalc is was lid der abdij van
Tongerloo, en achtereenvolgens pastoor te Tongerloo zelf, te
Diest en te Tilburg. Gelijk vele verdienstelijke mannen die niet
zoozeer door schittering de aandacht hunner medeburgers op zich
trokken, dan door gewetens- en karaktervolle bediening van een
gewichtig ambt het peil van hun tijd hielpen verzekeren, zoo was
ook deze Premonstratenser gauw vergeten geraakt na het dankbaar
« transact benefaciendo .1 » zijner parochianen, hadden bij hem te
Diest, gelijk in pastorieen toen nog wel gebeurde, niet enkele
studeerende knapen ingewoond, met wier opvoeding hij zich
gelastte, en waarvan een, Johannes Berchmans, heilig wend verklaard. De glorie van den discipel straalde of op den meester : had
deze niet mee den grondslag gelegd voor die verheven levensvoering ?
Zoo ging men, pieteitvol, de documenten raadplegen omtrent
den stillen pastoor en opvoeder. Zijn Ordesgenoot, Waltman Van
Spilbeek, slaagde erin genoegzaam bijeen te brengen om een
korte levensschets samen te stellen (I). Er blijkt uit, dat Emmerick,
in al zijn bescheidenheid, een sieraad is geweest zijner Orde, en,
in een veelbewogen tijd, het toonbeeld van een herder.
Bij de stukken uit het archief van Tongerloo die VAN SPILBEEK bekend maakte, is, door een gelukkig toeval, een lijst
bewaard van Emmerick's bibliotheek (2). Een overzicht ervan
(I) Petrus Van Emmerick, Turnhout, Spichal, zonder datum.
(2) Voor het vriendehike ter beschikking stellen van Emmerick's
stukken zij den Eerw. H. Kan. Erens oprecht dank gelegd.
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werd door VAN SPILBEEK gegeven (I). Het scheen ons, om twee
redenen, de moeite waard de lijst zelf het licht te doen zien, en
ons de noodige opzoekingen niet te sparen om de summair aangeduide werken zooveel mogelijk te identificeeren.
Vooreerst is de kennis van Emmerick's bibliotheek niet zonder
belang voor de biographie van Joannes Berchmans. De geestehike
physionomie van dezes opvoeder komt uit de zorgvuldige samenstelhng van zijn boekenverzameling beter aan den dag, en het is
niet onmogelijk, dat enkele van Emmerick's boeken ons wat
meer licht verschaffen over de weinig bekende invloeden die
Johannes in zijn eerste levensperiode voor het geestelijke leven
onderging (2).
Van meer algemeen belang is echter die lijst voor de kennis
van het peil waarop in het begin der XVII e eeuw de intellectueele
en geestelijke voorbereiding stond tot de herderlijke bediening op
het platteland of in de provinciestad, bij een knap Premonstratenser, in een periode van vernieuwden bloei zijner abdij. Dit peil
dwmgt eerbied af. Want al heeft Emmerick niet buitengewoon

(I) In de aangeduide brochuur, biz. io
(2) Wel stelde Emmenck deze lust op te Tongerloo in 160o. Maar de
Premonstratensers mochten hun boeken meenemen naar de plaats hunner
benoeming als pastoor. Na hun dood kwamen ze dan aan de abdij terug.
Jammer genoeg is ons hi] de jaarhjksche inventarissen van Emmenck geen
bewaard waar de boekenhist herhaald is Uit den Tilburschen inventans van
1622 en uit then van 1623 blukt genoeg, dat Emmenck zijn bibliotheek
bleef verniken. Te Diest zal dit dan ook wel reeds gebeurd zijn.
Op win mznst heeft Berchmans Emmenck's boeken benuttigd voor de
lezing over tafel die in de pastone te Diest gebrulkelijk was Rector Otho
Zyll, S. J. getuigt, dat Emmenck te Tilburg nog met eerbied, als 'n rehkwie,
het bijbelboek bewaarde waar de knaap te Diest uit voorlas. Emmenck
gewaagt zelf van twee andere boeken die Johannes aan tafel bengde de Levens
der Hezlzgen en Overwegzngen over het lziden van Chrzstus Tevens
weten we door Emmenck welk belang die tafellezing voor Berchmans'
geestelijke ontwikkeling had Welke werken buiten deze drie aangeduide
door Berchmans nog kunnen gelezen zijn, is lastig om zeggen. Maar de
mogehjkheid dat hij andere geestelijke boeken in de hand kreeg of aan tafel
voorlas, is met mtgesloten. Zie verder de aanteekeningen bij nrs 4 , 14, 31,
35, 40. Over het getuigems van Otho Van Zyll en Emmenck, zie PONCELET,
Documents znedzts sur S. J. Berchmans, Bruxelles, Bollandistes, 1921,
p. 117-18.
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veel, het is meestal van het I4este, en het beantwoordt goed aan
de vereischten die zijn bediening te lien tilde kon stellen (i).
Uit de volgende statistiek blijkt dadelijk het karakter der
bibliotheek. Op de 105 (2) nummers waaronder wij de opgesomde
werken rangschikten, is de Bijbel en de Bijbeluitleg vertegenwoordigd door 11 nummers; de dogmatische theologie door 9;
de controverse door 6; de moraaltheologie door 3; de Kerkgeschiedenis door 2; de missieliteratuur door 2; de liturgle door 6;
de ascese en de mystiek door 18 ; de hagiographie door 1; de
preekliteratuur door 3; de catechese door 4, de wijsbegeerte
(dialectica) door 3; de oude letteren en hun onderwijs (grammatica, styhstiek, rhetorica, teksten) door 21; de humanistische
letteren door 5; de wetenschappen (aardrijkskunde, politieke
geschiedenis, natuurkunde en medicijnen) door 6, de muziek door 4.
*
41i ilf

De lijst die wij uitgeven staat in het eerste der 9 stukken die
van Emmerick's hand geschreven zijn en te Tongerloo in het
archief bewaard bleven. Met de acht andere zit het in een ouden
(I) Te begmnen van 1571 hadden de Premonstratenser-Abten der
Brabantsche Circarie aan de Leuvensche hoogeschool een studiehuis gesticht
voor de knapst aangelegde jonge kloosterhngen. Zie J.-E. JANSEN, La
Belgique Norbertzne, Averbode 1921, blz. 279 vv. VALERIUS ANDREAS in
zun Fastz Academzcz stvdzi generahs Lovanzenszs, Lovann, Nempwus,
1650, blz. 331, zegt ervan : . In hoc Collegio, pne ter publicas Prwlectiones
ac Disputationes fere quotidianas, etiam privata habentur exercitia, et
hebdomadariie Disputationes per eum, qui Collegio prieest, et plerumque est
S. Th. Baccal. Form. aut Licentiatus. I+ uere illi... ex Tongerloensi [ccenobio]
Ioannes Conen, Mollanus, S. Th. L. post simihter sui Conventus Pnor...
Qmque hie enidiuntur et forinantur, plerique etiam tituhs insigniuntur
Academic's, hmc Cuns proeficiench Arnmarum ». Wordt dan nog bugevoegd,
dat in 15 4 7 uit Tongerloo alleen 6 kloosterhngen Licenciaat wieiden. Dit
alles deelen wij mee, omdat Emmenck, gehjk uit aanteekening 16 zal bluken,
te Leuven zeer waarschunluk studeerde, en dan wel, goed mogeluk, een graad
haalde. Gezien de samenstelhng zuner bibliotheek, zal dit heelemaal niet
verwonderen. Uit een of ander stuk van Tongerloo's archief zou het misschien
nog wel met zekerheid op te maken zijn. VAN SPILBEEK schijnt het met
vermoed te hebben.
(2) Feiteluk 104, vermits nr 32 wegvalt Zie de aanteekening bu dit
nummer.
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papieren omslag met het moderne opschnft : Inventazres de Pierre
Emmerick. Het stuk meet 32,5 X 21 cm en bestaat uit ea vel,
waarvan het tweede blad onbeschreven is. De eerste bladzijde
draagt den titel : Index Utenszlium trains Petri Enzmericz Buscodunenszs pro anno Domini .15oo. Het is dus de mventaris dien
Emmerick, naar de voorschnften zijner Orde, voor dit Saar maakte
van de voorwerpen door de Oversten ten zijnen dienste toegestaan. Emmerick was toen nog czrcator (tuchtbewaker) te Tongerloo. Over twee kolommen verdeeld, begmt het stuk met den Index
Librorum, waarna dan het verdere huisraad volgt.
Al bestaat er weinig of geen twijfel voor de oplossing der
verkortingen, toch hebben we ze door schuine letter aangegeven.
Waar wij niet konden uitmaken (als bij n rs 38 en 52), of bij een
aaneengeschreven opgave eerder twee dan wel ea werk bedoeld
waren, /S dit aangeduid Heel enkele titels (nrs 27, 38, 42, 49, 52, 78,
ioo) vermochten wij nog niet te identificeeren Andere alleen met
groote waarschijnhjkheid Voor de verschillende uitgaven van eazelfde werk hebben wij ons alleen verplicht zooveel mogelijk de in
Zuid-Nederland verschenen drukken mee aan te duiden die in de
XVIe eeuw, het kortst voor 1600, verschenen. Waar de opgesomde
werken en schriivers minder algemeen bekend werden geacht,
hebben we een korte aandulding bijgevoegd

INDEX UTENSILIUM FRATRIS PETRI EMMERICI
BUSCODUNENSIS PRO ANNO D 0 MINI iOoo
Index Librorum.
ste Stuk,

blz. 1,
kolom A

i. Biblia Johannes Benedict'
2. Concordantia bibliorum.
3 Biblia Lovaniensmm doctorum

4. Bibha vestusta.
5 Breviarium nouum praemonstratense in
minibus.
O. Breviarium antiquum in 2 vol.

2

bus volu-

(I) Er stond 166o. De bovenste krul der tweede 6 werd doorgehaald
om er een o van te maken. Daarna werd heel het jaartal doorgehaald, en
ernaast, dubbel onderlijnd, herschreef Emmerick : 1600.
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7. Diurnale.
8. Hors de Domm.a.
9. Processionale impressum.
Jo. Summa Theologise divi Thomm in 6 vol.
II. Navarrus.
12. Aphorism]. Confessariorum.
13. Cal epin us.
14. Epistolae Hieronyrni (1).
15. Josephus Judoeus.
TO. 4 libri scripti Lovamj cum nonnullis alijs dictatis et
scriptis.
17. Dominicus Soto 4una in 2 vol.
18. Petrus Lombardus.
19. Catechismus Romanus
20.
t Canisij.
21. Catechismus ; Aemundi Auger]..
F. Nausea.
23. En ch(i)ridion (2) the(o)logies (3) pastoralis Bins-,
feldij.
24 Concilium Tridentznum.
25. Genebrardus in psalmos
26. Thesaurus bibliorum.
27. Loci communes bibliorum.
28. Opuscula Granatensis in 7 vol
29. Collationes Bredenbachij.
3o. Costerus contra hereticos.
31 Libellus Sodalitatis.
32. (Psalterium grzecolatinum) (4).
33. Ludovicus Blosius de recreatione anima.
34. Exercitium Christianise pietatis.
35. Taulerus in passionem
36. Diuini amoris pharetra auctore Lanspergio.
37. De doctrina moriendi opusculum.
38. Locorum prwcipuorum sacra scripturae etc., contra
haereticos panopha.
22.

(I)
(2)
(3)
(4)

k

Kortschnft Hzero V.
Hs Enchrulton.
Hs thelogw
Doorgehaald in het Hs,
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Kolom B.

39. Innocentius de contemptu mundi
40. Historia sanctorum donzznj Harwi
41. Histori2e Indices cum epzstolis in 2 vol.
42. Historia Eccleszastica in 3 vol.
43. Novidius Fraccus
44 Ludovicus Vives de concordia et discordza
45. Ludovicus Vives de Veritate fidei
46 Eiusdem rethonca
47. Lactantius.
48. Quastiones quotl. Adrzani 61
49. Consonant'2e Jhesu Chrzsh et prophetarum50. Theatrum conuersionis gentium
51. Itmerarium Beniaminj Tudelensis
52. De Vita recte instituenda Gerardus Zutphaniaa
53. Dzvus Ambroszus de officijs
54. Franciscus Sonnius contra hwreticos
55. Judocus Ravenstejn contra Ilhricum
56. Michael Baius de libero arbitrio.
57. Via Vitae
58. Compendium Theologise gerssonis
59 en 60. Novum testamentum in 4 0 et in 160
Hunn2ej.
61
62. Dialectica Titelmannj.
Fonseca.
63.
64. Oratzones Ciceronis in 3 vol.
65. Ovidzus in 2 vol
66. Xenophon
67. Sententiae veterum (I) poetarum
68 Valerius Maxzmus.
69. Cicero ad Herennium
7o Galenus de compositione medicamentorum
71. Jeremiad Privenj commentaria in Galenum
72. Anthonij Mureti oral/ones
73. Hieronymus Vida.
74. Sw(e)tonius : (2)

(I) Kortschrift vv.
(2) De eerste letter na S is duidehjk een v. Daarop volgt ook waarschiphik een v, maar van een ander maaksel. De twee zijn naar alle waarschijnhikheld als vv = w to lezen.
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75. Adamus
76. Franczscus

Petrarca.

77. Thomas Linacer

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Sinonyma grwca
Hesiodus
Epistolce Pauli Manutij
Nicolai Biesij physica
Eramus de conscribendis epistolis, correctus
Item instituendis pueris etc. correctus
Commentarius de bello germanzco Carol'. 5t1
Epistolica Macropedij
Varennij
yntax's grca
, Syntaxes
o7.
Fabrics
88. Libri 6 musicales Orlandi
89. Item 5 all.) : scnpti
90 en 91. Item 5 all.) diversorum auctorum, impressi
cum nonnullis alijs scriptis musicalibus
Biz. 2,
92. Grammaticalia Verwpei
ikolom A, 93. Verepwus de conscribendis epistolis
94. De copra verborum
95. Preces Verepej
96. Grammatica hebraica
97. Augustinus de doctrina Christiana
98. Gregor') Nazianzeni Apologeticus
99. Exercitiorum spzntualium Tiber
100. Charta magna quce sic inscribitur. Synopsis rerum
ecclesiasticarum.
101. Homilice Renhardi Luts (I)

(I) De laatste letter van dit woord schijnt een s te min. Dit nummer en
de 4 volgende min wat gedrongener geschreven. Zip werden waarschijnlijk
bijgevoegd nadat onder nr ioo reeds een lien was getrokken om aan te
duiden dat de boekenhist ten erode was, en de opsomming van het ander
huisraad begon. Nr i0i is naast nr ioo bligeschreven, en de 4 volgende
nummers in de witgebleven ruimte tusschen de lijn onder nr mo en den
aanvang der volgende huisraadopsomming. Aldus volgt deze onmiddellijk,
zonder tusschenrunnte, in dezelfde kolom. — Tusschen de andere voorwerpen
zijn nog vermeld vier landkaarten : 4 Chartee regzonum. Aan het slot staat
'de opmerking : Hoc omnza communza met het handteeken • Fr. Petrus
Emmerzcus, Circator.
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102.
103.
104.
105.

De imitatione Christi Thomas de Kempis.
Meditationes Augustine
Rationale divinorum.
Virtutum vitiorumque exempla

IDENTIFICEERING
I . Biblia sacra yuxta vulgatam, quam dicunt editionem, a
mendis, quzbus znnumens partzm scrzbarum zncuna, portim sciolorum
audacza scatebat, summa cura parzque fide repurgata atque ad pri scorum probatissimorumque exemplarzum normam, adhiblia interdum
fonizum authontate, restituta, annorum a mundo creato ad Christum
natum computo 11/us/rata. Parisiis ex officina Simonis Colinxi pro
Caleato a Prato, 1541, in-f°. Cum brevi prfatione JOANNIS BENEDICTI ejusque schohis ad marginem. Deze Biblia Latina Benedicti
beleefde veel uitgaven : Parrs 1549, 1552, 1558, 1564, (1566), 1565,
(1567), 1573 Zie Masch, _Bzbli °theca Sacra, Hake, 1778-179o, P. II
vol. III, § 143, blz. 214 vv. Andere drukken te Lyon, 1542, 155o, in
twee en in 5 deelen 1556, 1569. Zie t. a. p., biz. 217.
2. Een Concordantia Bibliorum werd uitgegeven o. a. door
Plantijn te Antwerpen in 1581, 8°. Bij denzelfden uitgever in 1585,
met den titel Concordantzo bib/thrum utrzusque testamenti, vetens
et novi, perfecto et zntergro ; quas revera majores appellare posses :
opus post omnes qua. preecesseruni editiones, multis depravatis locis
commode restitutis et castigatis, summo studio ac labore illustratum.
Antverpiae, ex off. Christ. Plantini, 1585, 4°. Zie RUELENS-DE
BACKER, Annales Planizniennes, Paris, Tross, 1866, blz. 223 en 276.
3. Niet de Biblia Latina Hentenzz (zie MASCH, P. II, vol, III,
§ 148, blz. 223 vv.) zal bedoeld zijn, die alleen jussu, instructione
ac Judicio gravissimorum Theologorum hujus Academi2e Lovaniensis » vervaardigd werd maar wel de .Bzblia Latina Lovanzenslum die daarna tot stand kwam « delectorum Theologorum industria ». Titel van den eersten druk Biblia sacra. Quid in hac edztione
a Theologzs Lovanienszbus prostitum , Paulo post indicatur. Antwerpize ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regii,
M. D. LXXIII 8°. Ook 24°, in III deelen. Andere Plantijnsche
,drukken in 1583, 8°; 158o, 4° en 8°; 1583 gr. f o en 80 ; 1587, 8°;
159o, 1° en 8°. Zie hierover, en over de drukken te Lyon, MASCH,
P. II, vol. III, § 155, 156, 157, blz. 230-234. Zie RUELENS-DE
BACKER, Ann. Plant., i866 blz. 143, 214, 252 (bis), 262, 295, 306.
4. Waarschijnlijk « vetusta » geheeten ten opzichte der Biblia
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Latina Lovanzensium. Dit is met eenige waarschijnlijkheid, de
bijbel waar Johannes Berchmans te Diest uit voorlas. Zip onze
Inleiding 4e noot.
5. Parisiis, 1598 en 1600, cura JOHANNIS LEPAIGE, auctoritate
FRANCISCI A LONGO PRATO ABBATIS. Zie ZACCARIA, Bibliotheca
ritualis, Romw, Monaldini-Puccilini, 1776, I, p. 133.
6. In twee deelen verscheen dit ouder brevier als wiegedruk,
zonder aanduiding van plaats, in 1490, 8°. Zie HAIN, Rep. Bibl.,
1826, I, 539, 11r. 3882. Als latere druk in twee deelen vonden wij
alleen vermeld dien van 1507, te Parijs bij Thielmannus Kerver.
Zie BoaATTA, Katalog der Liturgische Drucke des XV and XVI
Jahr. in der Hei'zogl. Palma' schen Bib/. Wien, 1909-10, II, 349,50.
7. GOOVAERTS, Ecrivains, artistes et savants de l' Ordre de
Pre'montre, vermeldt, IV, 220, den volgenden druk : Diurnale Ord.
Praem. summzs vigiliis detersum, castigatissime zmpensis Thzelmanni
Kerver zmpressum, Parisiis, 1545, 24°, Litt. Goth. Daarnaast geeft
hij alleen den Leuvenschen druk van 1691 aan.
8. Pas in 1617 vinden wij de Horce in Deipara V. Maria
Laudem, ad Usum Candi& Ord. Promonstrant. Au ctoritate
R. Petri Gotsellii totius Ord. Generalis editce, Mussiponti, 16°. Zie
LIPENIUS Bib. real. Theol. II, 43, a.
9. In 1574 verscheen te Parijs het Processionale secundum
ritum ecclasice Pramonstratenszs, 8°. Zie ULYSSE CHEVALIER, Topobthl., op het woord Pre'montre, lzturg., c. 2456. Ook in 1584 verscheen een druk. Zie LIPENIUS, Bibl. real. Theol., II, 557.
Io. Deze uitgave in 6 deelen vOOr 16o0 staat vermeld noch bij
QUETIF-ECHARD, Scr. 0. P. noch bij LIPENIUS. Bib/. real. Theol.

II. De bekende canonist en moralist MARTIN AZPILCUETA
(1493-1586), naar zijn geboorteland geheeten « Doctor Navarrus ».
Hid schreef het veel gebruikte Enchiridion seu Manuale Confessanorum et pcenitentium Het werd o. a. te Antwerpen bij Plantijn
gedrukt. Martini ab Azpilcueta, doctoris Navarri, enchindion, sive
manuale confessarzorum et pcenitentium. Antverpiw, ex offic Chr.
Plantini, 1575, 40. RUELENS-DE BACKER. Ann. Plant , blz. 159.
12. Het bekende klassieke werk van EMMANUEL SA, S. J.
(1530-96) Aphonsmz Confessarzorum ex Doctorum sententlis collectz,
Venetiis, 1595. Over de menigvuldige andere drukken zie SOMMERVOGEL. Te Antwerpen verscheen er een in 1599, Ex officina
Joachim Trognwsii.
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13. Het reuzenwerk van den Ausgustijnermonnik AMBROGIO
DA CALEPPIO (AMBROSIUS CALEPINUS,) ("1- 151 I ). De eerste druk
in 't Latin alleen verscheen te Reggio zndustria Dionyszi Bertochi
in 1502, 80, onder den titel Cornucopue. Het groeide tot een woordenboek in 7 talen en werd verder door andere handen aangevuld.
De Bazelsche druk van 1590 bevat II talen. Zie BRUNET, Manuel
du Lzbrazre5, I, 1474.
14. Epistolce Dim Iheronymi. Uitgave door CANISIUS bezorgd.
Eerste druk te Dillingen, 1562, 8 0. Veel andere drukken, waarvan
twee te Leuven, in 1573 en 1596, deze laatste geillustreerd. Titel
van den Leuvenschen druk van 1573 : Epzstolae D. Hieronymi
Stndonensis in libros trers distributae, et nunc tandem pristinae suae
integritati restztutae. De cups opens nova ratzone, ordzne et utilitate
sznp,ulari, ex sequenti Petri Canisiz praefatzone plene intelliges.
Lovanii, Typis Joannis Masi.), Typ. Jurat. 1573. Zie SOMMERVOGEL, Bzbl Comp. fe's. II, 67o. Deze Bneven hadden voor de
geestelijke ontwikkehng van Johannes Berchmans een groote
beteekenis. Zie PONCELET. Documents ine'dits, p. 66. 5. Uit het
daar gezegde is met duidelijk waar de Heilige dit werk voor het
eerst las. Het kan dus te Diest reeds geweest zijn.
15. De eerste druk van de oude Latijnsche vertaling der
werken van FLAVIUS JOSEPHUS verscheen te Augsburg bij Johann
Schussler in 1470, en werd tot in 1617 ontelbare malen opnieuw
uitgegeven. Zie E. SCHURER in Realenc. f. P. Theol. 3 9, 385.
FABRICIUS-HARLES, V, 27 vv
16. Dit zullen Emmenck's eigen opteekeningen wel geweest
zijn, waaruit volgt, dat hij bij de uitgelezen schaar jonge Premonstratensers behoorde die in het studiehuis hunner Orde te Leuven
meestal aan de hoogeschool promoveerden. Zie blz. 44, I e nota.
17. In quartunz Sententzarum commentanz, van den beroemden
dogmatieker DOMINICUS DE SOTO, 0. P. Het werd voor het eerst
te Salamanca gedrukt, het eerste deel in 1557 bij Joannes a
Canova, het tweede in 156o bij Andreas de Portonarris. Het commentaar dat bil de beste werd gerekend die over het werk van
Petrus Lombardus verschenen, kwam ook uit te Leuven in 1573.
Zie QUETIF-ECHARD, &IV, 0. P., II, 173, 15.
18. Tot het einde der XVIe eeuw, toen THOMAS officieel de
plaats innam, was het hier bedoelde hoofdwerk van PETRUS LomBARDUS, de Libri IV Sententzarum, het groote klassieke leerboek
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voor het theologisch onderricht aan de hoogeschool. Het werd
dan ook onteibare malen uitgegeven. Ook te Leuven, bij Gravius,
in 1556 en 1557, 40. FABRICIUS-MANSI V, 263, geeft ook Leuvensche drukken aan. bij Joannes Aleaume, in 1546, fol., en een
druk van 1568, 4..
19 Eerste druk te Rome, 1566, onder den titel Catechismus
ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Piz V yussu edztus. Bij
Plantijn te Antwerpen in 157o, 1572, 1574, 1583. Titel van dezen
laatsten druk : Catechzsmus romanus ex decreto Conc. Tridentini et
Pzi V P. M. jussu primum edztus, brevibusque annotatzunculis elucidatus, studio et industrza Andrea Fabric-1z Leodiz. Antverpiw, ex
off. Christoph. Plantini. M. D. LXXXIII, 8 0. Zie RUELENS-DE
BACKER, Ann. Plant., 1866, biz. MO, 121, 146, 253.
20. De groote catechismus van CANIS1US verscheen voor het
eerst te Weenen in 1554. Het is de Summa doctrince chri shame. In.
1556 verscheen ze te Leuven bij Joan de Winghe. Hier is waarschijnlijk bedoeld de middelbare catechismus Parvus catechzsmus
catholicurum, ook Institutiones christiance pietatis genoemd Sinds
1559 verschenen er drukken van, o. a. te Antwerpen. Zie SOMMERVOGEL, Bzbl. Comp. jes , II, 618, 634.
21. EDMOND AUGER, S. J. (1530-1591), Catechismus, id est
Catholica Christiana? Iituentutis Institutio, Lutetiw apud Sebastianum Niuellium, 1568 Cfr SOMMERVOGEL, Bibl. Comp de je's., I,
633-634. Over AUGER zie : BRAND, Friedr. Dze Katechismen des
Edmundus Augerius, S. I., Freiburg, Herder, 1917.
22. Latiinsche naam van FRIDERICUS GRAU (1480-1552). Hij
schreef een Catechzsmus catholicus Zie HURTER, Nomenclator3,
II, 1405.
23. Dit handboek voor pastoraaltheologie verscheen voor het
eerst te Trier in 1591. De schrijver is de hoogstaande Hulpbisschop deer stad, PETER BINSFELD (f 1598). Zie Kirchenlexicon, II,
846. HURTER, Nomenclator3 , III, 354-355.
24. Bedoeld zullen wel zip de Canones et decreta Concilii
Tridentini, waarvan de officieele uitgave in 1564 verscheen. Bij
Plantijn te Antwerpen in 1571, 1586. Titel van dezen laatsten
druk : Sacrosancti et cecumenici concilzz Tridentinz, Paulo III,
Julio III et Pio III. Pont f, Maxims celebrati, canones et decreta.
His nunc recens accesserunt duorum eruditissimorum vzrorum D. Johannis Soteallz theolog 1, et Horatzi Lutzi Junsconsullz utzlissemo ad
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marginem annotationes : quibus sacra scrotum, superiorum conciliorum, auras pontificii, veterum ecclesu e patrum, turn citata, tum consonantza loca, fideliter indicatur. — Additio prceterea sunt ad finem,
Piz III Pontificis max4mi Buller, una cum trolici utihssimo Indzce.
Antverpix, ex officina Christophori Plantini. M. D. LXXXVI, 8°.
25. GILBERT GENEBRARD, 0. S. B. (1537-1597), een der
grootste geleerden der Sorbonne. Bedoeld is zijn werk Psalmi
Davidis vulgata editione, calendano hebrceo, syro, grceco, hymnis,
argumentzs, et commentanis genuinum et przincevum sensum hebraismosque breviter aperientibus instructs, Parisiis, 1577, 80, 82, 87, 88,
92. Dit werk werd aanzien als een der voortreffelijkste commentaren op de psalmen. Zie VACANT, Dict. Theol. cath., VI. 1183 ;
Kzrchenlexicon, V, 254.

26. Thesaurus biblio,um, omnem utriusque vita antia'otum secundum utriusque Instrumenti verztatem et historiam succincte complectens, Antverpi2e, 1577, 1581, en elders De schrijver, WILLIAM
ALLOT (f 1590), werd gekerkerd en gebannen voor het geloof. Zie
GILLOW, Bib'. Dict. of Engl. Catholics, I, 25-26; Dict of national
Biography, I, 337.
27. Loci communes bzbliorum. Zie werken van then aard bij
LIPENIUS, Bib/. real. Theol., I, 193b. 0. a. de Plantijnsche druk :
Flores Biblia sive loci communes omnzumftre materi arum ex velem ac
novo testamento excerpts, et alphabetico ordine digests, a F. Thoma
Hibernico, nuncque demum castzgati, Antverpiw, ex officina Christophori Plantini. M. D. LXVIII, lb°. Zie RUELENS-DE BACKER,
Ann. Plant., 1866, blz. 77.
28. De beroemde ascetische schrijver en Spaansche klassieker, LUIS DE GRANADA, 0. P. Deze uitgave in 6 deelen staat niet
vermeld bij QUETIF-ECHARD, Script.
29. Collationum sacrarum libri VIII, opera D. TILMANNI
BREDENBACHII, S. Theol. Doctoris et Ecclesia D. Gereonzs Colonienszs Canonici. Alleen het eerste der twee aangekondigde deelen
verscheen te Keulen in 1584 (HURTER, Nomenclator zegt 1585).
De schrijver (t 1587) is Kannunik geweest aan 0. L. Vr. Kerk te
Antwerpen, en was een grout vriend van BLOSIUS. De Collationes
worden nader gekenmerkt door den bijtitel dien ik op den
Keulschen druk van 1591, apud Gosuinum Cholinum, lees :
Quibus ad omnem vita humance usum, familiarisque congiessus,
sacra, iucunda et vtili selectissimarum histonarum varietate Lector
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in Kirchenlexthn, bij Bredembach.
30. Het werk van den beroemden Vlaamschen ketterhamer
FRANS COSTER, S. J. Enrichidion Controversiarum prcecouarum
Nostri Temporis de religione, in gratiam soda/italic Beall ssime
Virginis Maria enz. Eerste druk te Keulen, bij Birckmann, 1585.
Zie SOMMERVOGEL, II, 1514, 1515.
31. Ander zeer verspreid werk van FRANS COSTER, waarvan
de volledige titel luidt Libellus Sodalitatis Hoc est Christianarum
Instztutionum Libra quinque. In gratiam SodaNails B. Virginis
Maria'. Eerste druk te Antwerpen, Plantijn, 1586. Zie SOMMERVOGEL, II, 1511, 1512; RUELENS-DE BACKER, blz. 289,299 Dit
boekje, dat Berchmans zeer zeker te Mechelen kende, heeft hij
dus ook al te Diest kunnen inzien.
32. Doorgehaald. Het zal niet tot zijn pnvate bibliotheek
behoord hebben, en bij vergissing mee zijn opgeschreven.
33. De afzonderlijke druk van dit tractaatje v6Or 1600 vonden wij nergens aangegeven. LIPENIUS, Bibl. real. Theol., I, 53 b,
vermeldt een druk te Paderborn, maar pas in 161 i. In de Keulsche uitgave der gezamenlijke werken bij Cholinus, 1572 (de Leuvensche van 1568 is de eerste) draagt het den titel Psychagogia,
hoc est anima, recreatio. Zie aldaar blz. 208.
34. Nog een werkje van FRANS COSTER, S. J SOMMERVOGEL,
II, 1532, 34, kent alleen de uitgave van Leuven in 1607. We
hebben bier dus met een vroegere te doen.
35. Exercitia super vita et passione Salvatoris nostri Jesu Christi.
Eerste uitgave door Surius, Keulen, 1548, 8 0, onder den titel Pia
de Vita & passione Christi exercitia. Ten onrechte aan TAULER
toegeschreven. Zie FABRICIUS-MANSI, IV, 150b. Druk te Antwerpen, 1565, 80. Ibid. 1548, 8°.Voor den druk van 1548 geeft
LIPENIUS den titel : De Vita et Mode Salvatoris (II, 914) Dit
zou het boekje kunnen zip waar Johannes Berchmans aan tafel
uit voorlas. Maar Emmerick's aanduiding Meditationes in passionem
Christi strookt beter met De vniversa Historia Dominica Passionis
Meditationes Quinquaginta. Auctore Reverdo D. Francisco Costero,
S. J., dat in 1587 voor het eerst verscheen te Antwerpen bij
Plantijn, alsmede in 'boo. Dit werkje kan Emmerick te Diest
hebben bij aangeworven.
36. LIPENIUS, Bibl real. Theol., I, 33b, vermeldt voor 'boo
den volgenden druk : JOH. INST. LANSPERGII Divini Amoris Pha-
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retra Jesu Christi ad Animam fidelem Alloquium. Ext. cum Gruytrodii Colloquio. Colon. 1590, 12°. Zie in de uitgave van LANSPERG ' S werken door de Karthuis van Montreuil, bij de Opera
Mznora, T. V. 1-159.
37. Werk van den Lutherbestrijder JUDOCUS CLICHTOVJEUS
van Nieuwpoort (t 1543), voor het eerst te Parijs gedrukt m 1520.
Titel : De Doctri- // na moriendi opusculum // necessaria ad morII tern fceliciter oppetendam przepara- 1/ menta declarans : & quo
modo in // eius agone varijs antique ho- /7 stis insultibus sit resisten- // dum // edocens // Parisiis // Ex offina Simonis Colinaei //
1520, 4 0. Zie Bibththeca Belgica, C 429 en de volgende nummers.
Te Antwerpen werd het werkje gedrukt bij Steelsius in 1535, 36,
38, 46.
38. Waarschijnlijk, maar niet zeker, is met hetgeen wij bier
onder n. 38 plaatsen, slechts een werk bedoeld. In het hs. is alles
op twee regels achter elkaar geschreven. Het Contra hceretzcos
panoplza zou een afzonderlijk werk kunnen zijn, en het vorige zou
dan met verkorten titel zijn aangegeven omdat plaats ontbrak.
Maar de door EMMERICK gebruikte scheidingspunt als hid twee
werken op denzelfden regel plaatst, ontbreekt, en de titel zou dan
voor het eerste werk wel heel vreemd afgekort zijn Wij mochten
er nog niet in slagen met zekerheid dit nummer te identificeeren.
Misschien is, met verkorte aandmdinq, bedoeld het werk van den
beroemden katholieken polemieker WILLEM DAMASUS VAN LINDA
(LINDANUS) (1525-1588), te Keulen gedrukt in 1559, en meermalen daarna. De uitgave van 1575, bij Cholinus te Keulen,
draagt den titel Panoplia Evangelic-a, save De verbo Dei evangelico
libri Quznque, quzbus ex scrotvra prophetzca et Aposiolica zllzus
erurtur, et declaratur ina'oles atque natura enz. adversus znfesta
Catholic-6e Christi jesu Eccleszce hostzum tela,et arzetatzones omnes
defendltur. Of wel RENATI BENEDICTI Panoplza Catholzcomm adv.
Hcereses,in Stromatum Bzblzcorum Lzbb. IV distincta. Col. 1572, 80.
Zie LIPENIUS, Bzbl. real. Theol., 393 a.
39. Het werk van Paus 1NNOCENTIUS III : De contemptu sive
de mzserza conditzonzs humance, Libri III. Zie MIGNE P. L. 217,
k. 701. HURTER, Nomenclato7 3 II, 245, vermeld een druk te
Keulen in 1473 en 1496. LIPENIUS vermeldt alleen drukken der
XVIIe eeuw.
40. ERANCISCUS HAR,EUS, (VERHAER. t 1632) RUELENS-DE
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II, 170, een uitgave in 1591, en 1592.
Ziehier den titel der Plantijnsche uitgave van 1594 : Vita 1/
Sanctorum, II Ex probatissimis Authoribus, // et potissimum ex
Rill° De Aloysio II Lipman°, et R. P. Lavr. Surio, breui // compendio
summa fide collecta, // per // R. D. Franciscum Haraevm II VItrazectinum S. Theologue Licentiatum // Editio altera, // Ab ipso Auctore
aucta & recognita II Antverpi2e, // Ex Officina Plantiniana // Apud
Viduam, & Joannem Moretum. // M. D. XCIIII // 12°. — Dit is
zooveel als zeker het werk waar Johannes Berchmans te Diest aan
tafel uit voorlas. Het zijn juist de trekken en de woorden die
Har2eus van den H. Franciscus op 4 October, blz. 756 aangeeft
die Berchmans, naar het getuigenis van Otho Esquens en
Hendrik De Vriese spontaan in het geheugen komen. Zie PONCELET, Documents inedits, p. 61, n. 28, 2 en p. 69, 3.
41. Waarschijnlijk hebben we hier te doen met den Venetiaanschen druk van de Latijnsche vertaling door JoH. PETRUS
MAFF1EUS, S. J. van het werk van den Portugeeschen Jezuiet
EMMANUELO ACOSTA, met bijvoeging der Brieven. Deze Venetiaansche druk draagt den titel Io. Petri Ma/en Bergomatis e
Societate Iesu Historiarvm Indicarum Libri XVI Selectarum item ex
India Epistolarum eodemintelpreti Libti 'III Acessit Ignatz 1 Lozola
Vita postremo recognita Et in Opera singula copiosus Index. Gum
Privilegio. Venetiis apud Damianvm Zenarium 1589. In 2 deelen ;
het eerste, de Histona , 281 blzz.; het tweede, de Epistoler, 21 I blzz.
met het jaartal 1588 op het titelblad dat het opschrift draagt
Selectarum Epistolarvm Ex India Libri Quatvor. Joanne Petra
Maffei° Intezprete Cum Privilegio, Venetiis Ex officina Damiani
Zenarij M. D. LXXXVIII. De twee deelen samengebonden in
het exemplaar der Leuvensche Jezuietenbibliotheek. Deze Venetiaansche druk staat niet vermeld bij SOMMERVOGEL. V, 294, 295.
Zie aldaar voor de andere.
42. In den strijd tegen de Protestanten werd nog al veel
gebruikt de Latijnsche vertaling, door JOHANN LANGE, van de
grieksche Kerkgeschiedenis van NICEPHORUS (Callistas Xanthopoulus, 1350). De eerste druk verscheen te Bazel in 1555, P.
Een uitgave verscheen ook te Antwerpen in 1560. In welken
vorm vonden wij niet gezegd. Of die geschiedenis ooit in drie
deelen verscheen weten wij niet. Zie FABRICIUS-HARLES, Bibl..
Gr., VII, 438. EUSEBIUS' Kerkgeschiedenis vinden wij pa's in 16591673 te Parijs bij Valesius gedrukt.
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43. AMBROSIO FRACCHI, de nieuwe Ovidius (Novidius) zich
heetend, schreef in den trant van dezes Fasts het werk Sacrorum
Fastorum Librz XII, cum romanis consuetudinzbus per totum annum,
Roma 1547, in-40 . Er verscheen een druk van te Antwerpen in
1559, 12°. Zie over hem TIRABOSCHI Storm della Letteratura
Itahana, VII, 1442 Biographze Universelle (Michaud) XIV, 59144. JUAN LUIS VIVES, Spaansch humanist en philosoof van
beteekenis. Zijn De concordia et dzscordia (inter Principes christianos) libri quatuor werd gedrukt te Antwerpen in 1529, 12°. Zie
over VIVES ' werken Me'moires couronne's Acad. R de Bruxelles,
t. XV, 1841.
45. De eerste uitgave van het werk De veritate Fides christi ance libra quznque werd na VIVES' dood bezorgd door FR. CRAENFELD en gedrukt te Bazel bij Joannes Oporinus, 1543, in-f°. Cfr.
ibid.
46. Waarschijnlijk is bedoeld zijn De ratzone dicendi hbri tresEerste druk te Leuven, ex off. Burgers Rescii, 1533 in-8°. Cfr. ibid.

47. De editio prznceps der werken van den Latijnschen
kerkelijken schniver verscheen in 1465 te Subiaco. Een druk verscheen te Antwerpen in 1555, een andere in 157o bij Plantijn, naar
de beste Vatikaansche Hss., 8° cum notzs Mich. Thomasio. Herdrukt in 1587. Zie FABRICIUS-MANSI, IV, 228. Titel van den
Plantijnschen druk : L. Coeliz Lactantzi Fzrmznzani divinarum
institutionum l zbri VII. De zra Del, lib. De opzficth Dei, lib. I.
Epitome in hbros suos, Tiber acephalos. Carmina asscripta Lactantio.
Phwnix incerti auctolis. Venantii Honoriz Clementiani Fortunati
presbyteri Itahci ad Fehcem Episcopum carmen de Pascha. Incerti
auctoris carmen de passzone. Omnia studio Michaelis Thomaszi
emendata, cum no/is ejusdem. Grcecarum vocum latina interpretatio.
Index in Lactantzum amplissimus. Antverpiaa, ex. off. Chr. PlantinL
M. D. LXX, 8°. Zie RUELENS-DE BACKER, Ann. Plant., 1866,_
blz. mo.
48. Magister HADRIANUS FLORENTIUS DE TRAJECTO, naar
zijn grootvader genoemd BOEYENS, als Paus : ADRIANUS VI. Het
hier bedoelde werk van den geleerden theologant werd dikwijls
herdrukt. De eerste uitgave draagt den titel Qucestiones Quotlibetzcee Excellentissimi yin : artium : et sacra theologise professoris
love celeberrimi. M Hadrianz Florentzi de Trajecto : Praepositi
insignis ecclesice sancti Salvatoris Traiectensis atque prceclariss. aca-
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demise Lovanzensis Cancellariz. Venumdantur Lovanzi e regione
Scholce civi. in cedibus Theodorici Martini Alustensis (1515), in-f°.
Zie Bzogr. Nat., II, 602, waar de andere drukken vermeld zijn,
0. a. die van Leuven, 1518, f°, bij Martens.
49. Met dezen titel vonden wij niets aangegeven noch bij
HURTER, Nomenclator8 , noch bij LIPENIUS, Bzbl. real. Theol.
50. Werk van den controversist ARNOLD MEERMAN (Of
MERSMAN) 0. S. F. (t 1578). De eerste uitgave door RUELENSDE BACKER vermeld, is die van 1568 Theatrum conversionis gentium
iotius orbzs ; sive chronologia de vocatione omnium populorum ad
religionem Christianam, auctore F. Arnoldo Mermannzo Alostano.
Antverpi 2e , ex officina Christophori Plantini, 1563, 8°. Andere
druk bij Plantijn in 1572, 1573. Zie t. a. p. blz. 34, 123, 140.
51. RABBI BEN JONA van Tudela, vermaard Joodsch reiziger
der XIIe eeuw. Zijn reisbeschrijving verscheen voor het eerst in
het hebreeuwsch te Constantinopel in 1543. Zie The Jewish Encyclopedia III, 34; Kirchenlexzcon, bij Benjamin von Tudela. De
Latijnsche vertaling van het werk verscheen te Antwerpen bij
Plantijn in 1572. Mel : Itinerarium Benjamini Tudelensis, in quo
res memorabiles, quas ante quadringentos annos totum fire terrarum
prbem notaiis itineribus dimensus vel apse vidit vel a fide dignis suae
cetatis hominibus accepit, breviter atque dilucide descrzbuntur ; ex
hebrai co latinum factum Bened. Aria Montano intaprete. Antverpike, ex off. Chr. Plantini, architypographi regii. M. D. LXXV,
8°. RUELENS-DE BACKER, Ann. Plant., 1866, 164.
52. Hetgeen we onder dit nummer brengen staat, zonder
interpunctie, te samen naast elkaar in het handschrift. Waarschijnlijk min toch twee werken bedoeld. De nominatiefvorm Gerardus,
en het felt dat van GEERT ZERBOLT VAN ZUTPHEN een werk
met dien titel niet bekend is, wijzen erop. Met De vita recta instituenda kan misschien bedoeld zip de latijnsche vertaling van
DOROTHEUS ARCHIMANDRITA 'S AtaccazocAlac, die in de Latijnsche
vertaling van HILARION VERONEUS 0. S. B. den bijtitel voeren
van De vita recte et pie instituenda. Een afzonderlijke uitgave van
dit traktaat voor 1600 vonden wij alleen aangegeven voor de
vertaling van CHRYSOSTOMUS CALABER, Cremonae 1595, zonder
aanduiding van den titel. Zie FABRICIUS-HARLES, XI, I08. Het
werk van ZERBOLT zal dan wel ziin het Tractatus de spiritualibus
ascensionibus dat twee eeuwen lang de lievelingslectuur was van
geestelijken en ontwikkelde leeken.
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53 Eene uitgave ervan verscheen te Antwerpen in 1565. Zie
LIPENIUS, Bzbl. real. Theol., II, 37o.
54. FRANS VAN DER VELDE (A CAMPO), van Zon, bij Eindhoven (1506-1576) verdienstelijk theologant en Bisschop. Bedoeld
is zijn werk Demonstrationum religionis christiana et verbs Del" 11 3,
Antverpi, 1562, 64 ; Parisiis, 1566. Zie RUELENS-DE BACKER,
Ann. Plant., 1866, blz. 179; HURTER, Nomenclator 8 , III, 39, 40.
55.JODOCUS VAN RAVESTEYN (TILETANUS), van Thielt, professor te Leuven, vermaard polemist (t 1570) Bedoeld is zijn
Catholica II confutationis // Prophana Illzvs II Et Pestilentis Confessionzs, (quam Antuerpiensem Confessionem appelant II Pseudoministrz quidanz) contra varias
/I wanes cart:I/a/zones Mat. Flacci
Apologia seu de/ens:0 Lovanu, Zangrius, 1568,
Zie
Biogr. Nat., X, 805 Bibliotheca Belgzca, R, 20
56. MICHEL DE BAY, de beruchte Leuvensche hoogleeraar
(I- 1614). Het schriftje De Lzbero arbztrio et eius potestate verscheen
41.
te Leuven in 1563 VACANT, Dia. Theol. Cath

57. Een Via vita, van de hand van DID FLORENTII HARLEMANI Antvv. 1556, wordt vermeld bij LIPENIUS, Bibl. real. Theol.,
II, blz 916a. Daar wordt ook, op blz 911 b, een Via Vita vcrmeld van FLORENTIUS HARTMANNI, Anvp., 4°, 1564 Misschien
is op deze twee plaatsen wel dezelfde schri i ver bedoeld, in twee
verschillende uitgaven.
58. Aan GERSON toegeschreven werk, « sed non apparet
esse suum » zegt DUPIN in zijn uitgave van Gerson's werken,
joannis Gersonzi Opera omnia, Antwerpi, 1706, I, 234. De oudere
afzonderhike uitgave van dit Compendium vonden wig met vermeld. LIPENIUS, Bzbl real. Theol., II, 795a, geeft JOH. GERSONIS,
Summa Theol., Venet, 1587, 4°.
59 en 6o. De volledige druk van het N. T. in een deel verscheen o. a. te Leuven in 1563. Het was een herdruk van
de Parijsche uitgave in-4° van 1541, bij Simon Colinceus. Zie
MASH., P. II, vol. III, § 206, p. 278. In-160 verscheen het N. T.
in een deel o a. in 1544, bij Mich. Hillenius : Novum Testamentum
cum figuris.
61 AUGUSTINUS HUENS of HOENS van Mechelen (15211578). De eerste titel van dit werk was Dialectica /uxta laudatissimum celeberrima Lovaniensis academia morem ab illo (Hunnao)
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in gratiam suorum discipulorum conscripta, Lovanii, Hieronymus
Wellmus, 1561, in-8°, 489 blz. Zie REUSENS in Biog. Nat. IX,
717. Vijf jaar later verscheen het bij Plantijn te Antwerpen, in-8°,
400 blz. met den nieuwen titel : Dialectica, seu generalit Logices
prcecepta omnia qucecumque ex toto Aristotelis Organo in Academia
Lovanzensi et Colonzensi philosophic tironzbus ad ediscendum proponi
consueverunt. Ex auctorzs recognztthne. Nunc demum ultra castigationem diligentissimam, ad Perionii et Argyropyli versiones (quarum
priore Colonzenses, altera vero Lovanienses utuntur) accomodata
gram simul adjunctis, ut horum cum latinis collatione, puram
genuinamque Aristotelis sententi am, juventus, facilius certiusque percipere queat... Antverpi, ex officina Christophori Plantini, 1566, 8°.
Deze uitgave verscheen opnieuw in 157o, 73, 79, 84. Zie RUELENSDE BACKER, Ann. Plant., blz. 63, 99, 141, 203, 267.
62. FRANS TITELMANS, 0. Cap., schriftverklaarder, geboren
te Hasselt (1498-1537). Het hier bedoelde werk draagt als titel :
Institutionum dialecticarum libri sex, in-I2°, Lovanij, apud J. Waen,
1549. Zie over de andere drukken BERN. A B0N0NIA, Bib/. SCUp.,
Cap. Venet , 1747, 100, 101.
63. PETRUS DA FONSECA, S. J. (1528-1599). Institutionum
Dialectzcarum Lzbri octo. Eerste druk in 1564. Zie de andere
drukken bij SOMMERVOGEL, Bzbl. Comp. fe'su.,III, 837, 838, o. a.
te Keulen in 1567, 72, 76, 78, 86, 91, 94, 96.
64. Een uitgave in 3 deelen 8° van CICERO's Redevoeringen
naar den tekst van JOH. MICHAEL BRUTUS, verscheen te Lyon,
in 1570 en te Antwerpen in 1584. Zie FABRICIUS-ERNESTI, Bibliotheca Latina, I, 169. Titel der Plantijnsche uitgave van 1584 :
M. T Ciceronis orationes a Michaele Bruto emendatce, cum brevibus
animadversionibus ex doctissimorum commentaries. Antv. ex off.
Chr. Plantini, 1584, 8°. RUELENS-DE BACKER, Ann. Plant., 1866,
blz. 264. Maar deze uitgave is, naar de Ann., in een deel.
65. De oudste gedagteekende uitgave in 2 deelen is die van
Rome per Sweinhemium et Pannartium, 1471. Een uitgave in
2 deelen in-f°, cum commentarzis Antonzi Constantii Fanensis, Pauli.
Marsi, Barthol. Merulce, Domitii, Calderini et ahorum, ac notis
Jacobi Micylli, verscheen te Bazel in 1549, 1550. Zie FABRICIUSERNESTI, I, 469, 470.
60. Over de uitgaven van Xenophon's werken zie FABRICIUSHARLES, .Bibl., Grceca, III, blz. 3 vv. De Cyroptedia verscheen
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a te Leuven in 1527, 4°. Zie op blz 20 de uitgave der gezamenlijke werken.
67. Waarschijnhik de Sententiw veterum Poetarum van GEORGIUS MAJOR. Plantijn gaf ze te Antwerpen uit in 1561, 1564, 1566,
1574. Alleen de druk van 1564 bevat het werk zonder andere
bivoeging, hij draagt den titel : Sententice veterum poetarum per
locos communes digestce, Georgzo Maiore collectore, Antverpiaa, ex
officina Chnstophori Plantini, 1564, 16 0. Te Antwerpen, was het
werk reeds verschenen in 1541. De druk van 1566 gaf teksten op
het oorspronkehike nauwkeurig herzien door V. GISELINUS, die
aldus mee naam aan de volgende drukken gaf. Zie RUELENSDE BACKER, Annales Planizniennes, p. 26, 38, 60, 150.
68. Zie over de verscheidene uitgaven FABRICIUS-ERNESTI,
II, 53-57. Komt vooral in aanmerkmg de Plantiinsche uitgave van
1567 en 1574, met de nota's van ST. PIGHIUS (RUELENS-DE
BACKER, blzz. 70, 149), en de Plantijnsche uitgave van 1585 met
nota's van LIPSIUS. Ziehier de titel van dezen laatsten druk,
die in 1594 herhaald werd : Valerzi Maxiniz a'iciorunz factorumque
memorabilzum lzbrz IX Infinztis mendzs ex veterum exemplarzum
fide repurgatz, atque in mehorem ordznem restitutz per Stohanum
Pighzum Campensem Accedunt in fine ejusdem annotatzones in loco
plusquam D CCC. — Item breves notx Asti Lipszz ad eumdem
scriptorem, non ante edits. Antverpiw, apud Chnstoph. Plantmum.
CID. ID LXXXV, 8°. Zie RUELENS-DE BACKER, Ann. Plant.,
blz. 278.
69. FABRICIUS-ERNESTI, I, 154, geeft O. a. aan de uitgave
GIBERTI L0NG0LII, cum brevibus schollis in maygine. Antverpiw,
1536, 8°
70. FABRICIUS-HARLES geeft, V, 429, onder n. 54 het werk :
De composztione mea'zcamentorian secundum locos librz decem, interprete Io. Guintherzo, Andernaco. Paris, 1535, 1.. Onder n. 55 : De
composzizone medzcamentorum per genera, hbrz septem, Io. Guzntherio
interprete. Het verscheen, samen met het voorgaande, te Parils in
1530, 1°.
71. TRIVERIUS (Thnverius) Of DRIVERIUS (Drieverius) Latijnsche naam voor DE DRYVERE, naar geboorteplaats, Braeckel,
ook BRACKELIUS geheeten. Het hier bedoelde werk draagt den
titel : In tres lzbros Galenz de temperamentzs et unum de inayuali
leinperze Commentarzi quatuor, nequaquam ex alizs collecti sed pro-
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pills rationibus instruct:. Lovanii, Servat. Sassenus, 1535, 8°, Lugduni, 1547, 12°. Zie DE HAAN, _Notice sur la vie et les ouvrages de
Hieremias Thriverius, Annuaire de l' Universite catholzque de Louvain, 1846, p. 223.
72. MARC ANTOINE MURET, Fransch humanist (1526-1585).
De Keulsche druk van 1661 dien wig alleen zagen, draagt den
titel M. Antonzz Muretz presbyt. I. C. et civis romanz, oratoris ac
ft oetae clarissimi. Editio novissima, Coloniae Agrippinae, Henningius-Demenius. MURET' S opdracht aan Scipio Gonzaga staat
vooraan weergegeven. Zij dagteekent van 1571.
73. MARCUS HIERONYMUS VIDA, Bisschop van Alba en
nieuwlatijnsch dichter (c. 1490-1566). Over zljne werken zie TIRABOSCHI, Stor. della lett. ital. VII, 3. Modena 1779, 242-257. Zijn
Hymni de rebus divznis verscheen te Leuven in 1552 Zijn werken
bij Plantijn in 1558, 1566, 1585. Zie RUELENS-DE BACKER, Ann.
Plant., 1856, blzz. 18, 56, 279 Titel van den laatst aangeduiden
druk : Mara Hieronymi Vidae Gremonensis, Albae episcopi, opera.
Quorum catalogum sequens pagella continet. Antverpiae, apud Christ.
Plantinum, M D. LXXXV, 16°.
74. Over de uitgaven zijner werken zie FABRICIUS-ERNESTI,
II, 454. Ze verschenen o. a te Antwerpen bij Plantijn in 1574, 80,
bezorgd door den bekenden LAEVINUS TORRENTIUS. Zie RUELENSDE BACKER, Ann. Plant., 1866, blzz. 148, 184.
75. Mogelijk is bedoeld ADAM SCOTUS (of ANGLICUS)
0. PRAEM, geestelijk schrijver der 12 e eeuw. Te Parrs, in 1518
verschenen, in-f°, bij Aegidius Gourmond, studio Amati a fonte,
Abbatis Camerae fonds, drie zijner werken : I. De ordine et habztu
deque professzone Canonzcorum Ord. Praem sermones XIV ; II. De
troartzto tabeinaculo Moysis, Christi et Spitztus S, III. De ttiplice
genere contemplationis. Zie MIRAEUS, &dims Praem Chronicon,
Coloniae Agrippina, Bernardi Gualteri, 1613, p. 221; Dictionary
of National Biography, I, 81, b.
76. Welke druk kan bedoeld zijn is niet te bepalen. Die van
Bazel, 1581, is het minder waarschijnlijk, omdat Emmerick
gewoonlijk eene aanduiding geeft, waar, gelijk bij deze uitgave,
meer dan een boekdeel een druk uitmaakt. LIPENIUS, Bibliotheca
realis Philosophica, 1034, 'b., geeft een andere uitgave der Opera
te Bazel aan in 1596.
77.

THOMAS LINACRE,

Engelsch humanist (c. 1460-1524).

Waarschijnlijk is bedoeld min De emendata Sty uctura Latzni
sermonzs te Bazel in 1530, 4° (Lip.), dat in 1524 verscheen met
aanbevelingsbrief van Melanchton. Zie SANDYS, A History of
classical Scholarschzp, Cambridge, 1908, li, 225.
78. LIPENIUS, Bzbl. real. Phil. geeft niets over Grieksche
synoniemen.
79. Over de drukken van Hesiodus' werken zie FABRICIUSHARLES, I, 596 vv. Te Leuven verscheen in 1552, 4°, Heszocli
Theogonza, graece, ex officina Sernatii Sasseni T. a. p., blz. boi.
80. PAOLO MANUZIO, commentator van klassieke schrijvers
(1512-1574). Zip Epistoix et Prcefationes verschenen in 1558. Zie
SANDYS, Hist. class. Schol , ij, ioo.
81. NIKLAAS BIESE, van Gent (1516-1572). De Universitate,
sive Physzca atque unzversa Natura Philosophia librz III prosa et
carmine. Antverpiw, 1556, 4° Zie Bzbliogr. Nat , II, 419.
82. De ratione conscribendi epzstolas. In den Leidschen druk
van Erasmus werken (1703-06), I, 345 vv. De eerste druk van dit
werkje verscheen te Bazel. Over de verbeteringen aan de veroordeelde werken aan te brengen, zie den Leidschen druk der werken
T. X (col XI), 1781.
83. De eerste druk draagt den titel : Lzbellus novus et clegans
de Puerzs statzm ac lzberaliter eluthendzs, Bazel, 1529, 4°.
84. De eerste druk draagt den titel . Clarisszmi yin // D. Lvdovzcz Ab Am- II la Et Zvnniga, Militice Alcanta- // renszs pmfecti,
Commentarium 11 de bello Germanzco, a Carolo V // Ccesare Maximo
gesto, lzbiz duo II a Guzllelmo Malineo Brugensz II latine redditz, 1conzbus ad // historiam accomodzs II illustrati // Antverpiae, // In.
wdib. Ion. Steelsii // M. D. L. // Cum Privilegio, 8°, met 4 houtsneden. Zie Bibliotheca Belgzca, waar de andere drukken vermeld
staan (A 91 tot 94).
85. De eerste druk door de Bibliotheca Belgzca vermeld, draagt
den titel : Epistolica Ge- Il orgii Macropedzi Studio- // szs Trazectince
scholce tyrunculis nuncupata, quce ni- hilominus quicquid ad prima
Rhetorices elemen- // to attznet breuzbus pneceptis pla- // ne complectitur. // Antverpize. // Apud Ioannem Hillenium in Rapo. // Anno
M. D. XLIII. // In-8°. Andere drukken volgden. Zie terzelfder
plaats (M. 81-86 en 88). Over den schrijver zie Blographie natzonale
XIII, 10 vv.

86. FABRICIUS (GEORGIUS) CHEMNICENSIS. De synta.,-ri par,hium orations apud Grcecos Taber, Apud G. Morelium, Parisiis,
1549, 8°. Aldus de cataloog van 't Britsch Muzeum. LIPENIUS
vermeld in 't zelfde jaartal een druk te Wratislavia, 8°. Andere
drukken : in 1551 te Parijs en te Straatsburg, allebei in-8°. Nog een
te Parijs in 1556, 8°. Zie voornoemden kataloog.
87. JOANNESVARENNIUS, Syntax 's hngux gicecce, ea potissimum
icomplectens qua a Latinis dissentzunt. Lovanii, 1532, 4°. Andere
drukken te Bazel, 1539, 8°, en 1546, 8°; Zie Cat. Britzsch Muz.
88. Over de drukken van de werken van ROLAND DE LASSUS,
zie Biographze Nationale, XI, 401 vv. Onder het huisraad van
Emmerick te Tongerloo staat vermeld een clavecinbalum en een
.clavecordium. I e stuk, blz. 2, kolom A, onderaan.
92. SIMON VERREPIEUS, Grammaticw Latznw Lib. IV, Antvv.,
1586, 8°. Zie LIPENIUS, Bib/. real. Phil., 795a
93. SIMON VERREPIEUS, Libra V, de Epzstotzs Latzne conscrihendzs, Colon, 1586, 8°. LIPENIUS, ibid., 467b.
94. Mogelijk SIMON VERREPIEUS, Prxceptzones de _Rerum &
Verborum Copza, it. defiguns s. Tropzs & Schematzbus per Quastiones.
Colon, 1598, 8°. LIPENIUS, Bzbl. real. Phil., 51 ib. Zie ook 346b, een
vroegeren druk.
95. LIPENIUS, Bibl. real. Theol., II, 549b, vermeldt verschillende gebedenboekjes van SIMON VERREPIEUS, en verscheidene
drukken ervan. zljn : Paradzsus Precum, 8°; Precatzones Scholastic-a. in Usum Puerorum collectce. Antvv., 1591, 120 ; Enchindion
.plarum precationum Figuns zllustratum, Antv., 1582, 1594, 12° en
1596,16°; Precatzones Liturgzcce in Dies VII, digesta Antvv., 1574,
12° en 160 ; Diling., 1574; Antvv., 1583, 32°; 1591, 32°; Ziehier
de volledige titel van den druk van 1603 van het Enchirazon,
dien wij onder de oogen hebben : Catholicvnz II Precatzonum
Selectzsszmarvm II Enchiridion /I Ex Sanctorum Patrvm, et
Il- I f lustrium tum veterum, tum Recentzum Auctorum scrip- II tic,
& Precatzonvm Lzbelhs, concznnatum per M. Simonem
Verepwum.
Editio vltzma, /I & superioribus castzgatior, &
pulcherrimzs j I Imaginzbus zllustrzor. Antverpi2e, // Sumptibus Viduw
Heredum io. Belleri, sub in- // signi Aquilw Avre2e. Anno 1603
Cum Pnuilegijs Regio & ArchiduCali.
96. LIPENIUS, Bibl. real. Phil., 405a, vv. geeft eene heele
reeks drukken der hebreeuwsche spraakleer. Maar al de drukken
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v(V)r 'boo hebben in den titel de schlijfwijze Gra;nmatica Ebrwa
niet Hebraica gelij k Emmenck schnift, ofwel geeft LIPENIUS de
verkorte aanduiding Ebr.
97. De doctrina christiana libri IV. Er verscheen een uitgavevan o. a. bij Plantijn, Antwerpen, 1576, door de Leuvensche Theologen bezorgd. Zie MIGNE, P. L 34, c. 15, Admonilio.
98. Oratzo II Apologetzca, in qua camas eAponit ob quas post
szbi znoositam sacerdotzz dignitatem in Pontum fugerzt, ac tursum
Nazzanzzum tedierzt, et quw sit sacera'otis professzo. Zie MIGNE,
P. G., 35, 407.
99. Mogehik de Geesiellyke Oefeningen van den H. IGNATIUS.
VAN LOYOLA, die meermalen vOOr 1600 verschenen, o. a. te
Dowaai in 1586. Zie S01112.1FRVOGEL, Bibl. de la Comp. de je's ,V, 61100. Niets van dien aard nod' bij HURTER, Nomenclator3 ,
noch bij LIPENIUS, Bibl. real. Theol.
REINHARDUS LUTZ, Erythropolitani, Honnhce in Evan15b1. Zie LIPENIUS, Bib/. real. Theol.,
gelia
E.pistolas,
I, 646a.
102. Over de zestiendeeuwsche drukken der Navolgzng Zie
AUG. DE BACKER, S. J , Essaz bibhographique sur le livre de InnLiege, 1864, n. 55-133.
lalione
Manuale ver103 Divi Augustini 211editationes, Soliloquia
Zie LIPEschenen in 1517 te Dillingen, en in 1575 te Keulen,
NIUS, Bibl. real. Theol., II, 266a.
104. Het Rationale divinorum officiorum van DURANDUS went
o. a. te Antwerpen gedrukt in-8 ., in 157o. Zie LIPENIUS, Bib'.
real. Theol., II, 634. Aldaar ook werken van andere schrijvers die
denzelfden titel voeren.
105. Mogelijk NIC. HANAPI, Virtutum, Vitiorumque Exempla,,
Coloniw, 1575, 12°. LIPENIUS, Bibl. real. Theol., I, 608 b. Andere
druk : Hanapi, Patriarch. Hieros. Virtutum Vztiorum
Erempla, Basil., 1553. Ibid., II, 905 b. De Antwerpsche druk draagt
den titel Virtutum vitioniinque exempla ex universw divinw scriptune promptuatio desumpta per R. Palrem D. Nicolaum Hanapuns
Patriarcham ohm Hierosolymitarum. Antverpix, In wdibus Joannis
Steelsii, 155o, kl.-8°.

Vergadering van 21 rebruall 1923.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE,
waarnemend bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig
secretaris.
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
DE CEULENEER, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM.
Joos, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, 0. WATTEZ,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARP, Mr. L.
WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. K. VAN DE WOESTYNE,
Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE en Med. M.-E. BELPAIRE,
werkende leden;
Mr. J. MuLs, briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen de heeren : G. SEGERS
en HERMAN TEIRLINCK, werkende leden; Prof. Dr. FR.
DAELS, F.-V.-TOUSSAINT VAN BOELAERE en Pater J. SALSMANS S. J., briefwisselende leden.
*
*
*
De heer Prof. J. VERCOULLIE, onderbestuurder, opent
de zitting met de volgende woorden :
Geachte Medeleden,
Het is U allen bekend dat het Staatsblad van 9 d. m.,
het Koninklijk besluit van 25 Januari 1923 bekend gemaakt
heeft, waardoor ons medelid, de heer L. Goemans, tot
Bestendigen Secretaris van onze Academie benoemd wordt.
Daardoor word ik, Uw Onderbestuurder, waarnemend
Bestuurder. Zooeven zal de Academie, bij het 9de punt van
de dagorde, in voile gezag beslissen of ze dien toestand wil
behouden dan wel wijzigen.
Mijn eerste plicht is dan, den heer L. Goemans en de
Academie met deze benoeming geluk to wenschen.
Daar niet een van de candidaten op wie gestemd werd,
de algemeenheid der stemmen op zijn naam vereenigd
heeft, blijft er, welke benoeming ook geschiedde, een minderheid die zich kan onvoldaan achten. Maar eens een
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zaak beslist, is er in de Academie geen meerderheid of
minderheid meer, omdat we alien geen ander doel, geen
ander streven kennen, dan den naam van de Academie
hooghouden en tot haar bloei medewerken.
Door de plaats die de heer L. Goemans met zijn wetenschappelijk werk in de geleerde wereld ingenomen heeft,
zal hij met onbetwist gezag als vertegenwoordiger van de
Academie optreden waar zijn ambt van secretaris dat
meebrengt.
Zijn werkkracht geeft ons den waarborg dat de bestuurlijke leading van de Academie aan een vaste hand toevertrouwd is.
Door zijn bestuurlijke ervaring kent hij de zekerste
wegen om de stoffelijke en zedelijke belangen van de Academie te verdedigen.
Ik heet onze nieuwen secretaris welkom aan de bestuurstafel.
* **
De heer Dr. GOEMANS dankt in dezer voege :
Als inleiding tot het uitoefenen van mijn ambtsbezigheden van Secretaris der Academie zij het mij veroorloofd
nogmaals mijn dank uit te spreken voor het vertrouwen
waarmee mijn hooggeachte collega's mij hebben vereerd.
Ik zal mijn best doen om dat vertrouwen niet al te
zeer te beschamen.
Toch is het niet zonder eene zekere angstvalligheid,
dat ik in de plaats treed van den betreurden vriend en
collega Gailliard.
Wie zou hem in het secretariaat der Academie kunnen
waardig vervangen ! Men heeft hier reeds met verdienden
lof gesproken van hetgeen hij in zijn ambt verwezenlijkte.
Orde en nauwgezetheid behoorden tot zijn hoofddeugden.
De goede zorg aan het drukwerk van ons genootschap
besteed legt daarvan getuigenis af.
Indien onze Verslagen en Uitgaven van alien aard niet
hoeven onder te doen voor die van andere Academien dan
komt de eer daarvan aan Gailliard toe.
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zijne vertrouwdheid met al de geheimen van het uitgeversen drukkersvak kunnen niet zoo ineens door zijn opvolger
bereikt worden.
Ook zal ik niet alleen rekenen op de beproefde toewijding van den heer Ivo De Vreese, wren de Academie, inzonderheid in de laatste maanden, voor zijn gewetensvol werk
veel dank verschuldigd is, maar ik doe een dringend beroep
op den steun en de voorlichting van het Bestuur en van de
leden der Academie.
Na den oorlog is het gebleken, dat eene gedurige
voeling met het middenbestuur van Brussel voor de stoffelijke belangen van ons genootschap eene noodzakelijkheid
is geworden. Waar die voeling in gebreke blijft, rijzen tal
van bezwaren, welke den regelmatigen gang der Academie
stremmen.
Eerst en vooral dienen die bezwaren geweerd te worden.
Ik bedoel hier in 't bijzonder moeilijkheden van
geldelijken aard.
Waartoe dient eigenlijk eene instelling als de onze,
indien haar de middelen ontbreken om de prijsantwoorden
en de andere wetenschappelijke bijdragen op spoedige en
gepaste wijze te laten drukken, en zoodoende de Vlaamsche
wetenschap te steunen, aan te moedigen en voort te helpen
ten nutte van de gemeenschap?
Zonder dat heeft de Vlaamsche Academie eigenlijk
geen reden van bestaan.
Welnu menig uwer zal groote oogen opzetten als ik
zeg, dat een bekroond handschrift sedert 19 jaar op eene
uitgave wacht, en dat de laatste bekroonde dialectologische
verhandelingen uit hoofde van hunne phonetische spelling,
bij onze gewone drukkers niet kunnen ter perse gaan; ja,
dat we geen verslag over zulke verhandelingen kunnen
betamelijk gedrukt krijgen, als er phonetische teekens in
verschijnen.
In de gegeven omstandigheden, is het raadzaam geene
prijsvragen meet uit te schrijven alvorens al wat op eene
uitgave wacht uit den weg is geruimd.
Zooniet zullen wij nog jaren lang in een verwarden
toestand blijven ten opzichte van onze geldmiddelen en
in eene netelige verhouding tegenover de auteurs.

— 70 —
Het is inderdaad eene al te groote teleurstelling voor
hen de vrucht van vermoeienden arbeid in de liggers
begraven te weten zonder eenig middel om ze op te delven.
Want, zoo zegt men, de bekroonde stukken blijven het
eigendom der Academie.
Ik geef dit laatste toe. Doch, wordt een werk door eene
academische jury op regelmatige wijze goedgekeurd en
drukwaardig geacht, dan is het ook plicht voor de Academie niet alleen den behaalden prijs te verleenen, maar
ook in afzienbaren tijd het handschrift uit te geven.
Zooniet wordt het toekennen van een academischen
prijs een soort van attestatie de morte. En dit geschiedt
in strijd met de meest rechtmatige verwachtingen, de
meest fondamenteele rechten van den schrijver, in strijd
met het doel zelf der instelling en met het gezond verstand.
Aan zulk een misstand behoort een einde te kome.a,
en dat zal niet uitblijven, hopen wij, dank zij de hulp van
ons Bestuur en van al de leden der Academie.
Nog twee punten verdienen onze aandacht. Door eene
meer practische inrichting , onzer boekerij, door een beter
stelsel van uitleenen van boeken, zal onze bibliotheek meer
diensten bewijzen.
De lokalen der Academie eischen ook hier en daar
eenige opknapping. De middelen zullen worden beraamd
om daarin te voorzien.
Alles kan natuurlijkerwijs niet op enkele maanden
verwezenlijkt worden.
Ik verzoek de leden een weinig geduld te oefenen en
waarschuw ze hunne verwachtingen niet te hoog te spannen.
Jets waarop zij kunnen rekenen is mijn onverpoosde
offervaardigheid ten bate van ons genootschap, binnen de
perken van mijne gezondheid.
VOOr alles zal mijn streven zijn dat de Vlaamsche
Academie dezelfde beiegening en aanmoediging geniete als
hare zustergenootschappen.
Mocht ik in mijne onderneming dienaangaande niet
slagen, dan zou 'k niet aarzelen aan een gelukkiger collega
de plaats of te staan om de taak tot een goed einde te
brengen.
* * *
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Namens den heer Bestendigen Secretaris leest de heer
het verslag over de Januari-vergadering. Het
wordt goedgekeurd.
DE VREESE

* * *

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
De skid Jericho ofte de Heerschappye der sonde vermaledyt en
vernietigt, bestaende in seven sermoenen, gepredickt door Heer ende
Meester JOANNES VERSLYPE .. .. als mede Abrahams slagofferande ..... Tot Ghendt, 1725.
Door Z. D. H. Mgr. RUTTEN, bisschop van Luik, werkend lid :
Herderluke brief en Vastenwet voor 't mar 0. H. J.-C. 1923.
Luik, z. j.
Door den heer F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, brlefWiSSelend lid :
ISTORICOS (PIERRE GOEMAERE). Histoire de La Libre Belgique
clandestine. Bruxelles, s. d.
SCHRAMME (Jos.). Au Bagne de Sedan du 20 novembre 1917
au 21 mars 1918. Bruxelles, 1919.
De Haven van Antwerpen en de Economische Conferentie van
Park's, door MAX OBOUSSIER. 2 de druk. Antwerpen, 1918.
Verslaqen over de schending van het Volkenrecht in Belgie.

2 de deel en 23 e verslag. Leiden, z. j.
Essai critique et notes sur l' alteration officielle des documents
beiges, par FERNAND PASSELECQ. Paris-Nancy, 1916.
Les Pourparlers diplomatiques (2 avril 1914-6 avril 1915).

Paris-Nancy, 1915
Petite histoire de Belgique. Bruxelles et Paris, 1917.

Door Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid :
Voor miin Volk in Nood, door Prof. Dr. FRANS DAELS, Hoogleeraar te Gent. I. Kortrijk, 1923.
Door den heer L. DELPIRE, Naverstraat, 22, te Schaarbeek :
Kamer der Volksvertegenwoordigers. Beknopt Verslag 1921-1922.
Senaat. Id.

Door den heer Dr. ROB. FONCKE, te Mechelen :
•
Folklore en Letterkunde. I. Dr. ROBERT FONCKE : Een
Handvol Vlaamsche V olksvertelsels met Buitsche V arianten. Mechelen,

- 72 1922. II. ID. : Eduard MOrike's . Idylle vom Bodensee . (1846)
toegelicht. Id., 1922.
Justus de Harduyn. De weerliicke liefden tot Roose-Mond (1613).
Met inleiding en aanteekeningen van Dr. ROBERT FONCKE. Antwerpen, 1922.
Door den heer J. LANGOHR, leeraar te Tongeren :
Le nom de Limbourg, par J. LANGOHR, Professeur a l'Athenêe
royal de Tongres. Tongres, 1917.
A noire frontiere de l'Est Moresnet-Eupen-Malmedy-Saint-Vah.
Avec carte. Par le mime. Liege, 1920.
Autour de Limbourg-sur-Vesdre. Son nom, son passe, son
domaine, la contree due de langue allemande, le Nord-Est de la
province de Liege, Moresnet neutre, le pays d'Eupen etc. Avec carte
coloriee. Par le mime. Tongres, 1920.
Le Canton d'Eupen, le Duche de Limbourg, et la Belgique.
Avec carte. Par le mime. Welkenraedt, 1921.
Legendes concernant Montzen (ordination de 512 pretres),
Clermont, Herve, Baelen, Walhorn, Gemmenich et Moresnet. Par
le mime. Id., 1922.
Door den Schrijver :
HOUTKERKE (Dr. J. VAN). - La presse flamande en Belgique.
(Extrait du Beffroi de Flandre. octobre 1922). Dunkerque, s. d.

Letterkundige Mededeeling,
door den heer Is. TEIRLINCK, werkend lid, over de drie volgende uitgaven van Dr. 4oB. FONCKE, te Mechelen :
1 0 Een handvol Vlaamsche Volksvertelsels met Duitsche
Varianten. Mechelen, H. Dierickx-Beke, 1922.
Het is een vergelijkende studie van een tiental Vlaamsche volksvertelsels. R. FONCKE staat reeds bekend als
folklorist. Ik herinner er aan dat hij een onmisbaar yolks,kundig repertorium — nl. de « Inhoudstafel op Volkskunde,
tiftlschr. v. Nederlandsche Folklore (1888-1914) » — gemaakt
heeft; en dat zal wel voldoende zijn om al de folkloristen
aan te zetten ook bovengenoemd boekje te lezen.
2° Eduard Mbrike's « Idylle vom Bodensee » (1846)
toegelicht. Mechelen, Dierickx-Beke, 1922.
E. MORIKE heeft zijn « Idylle vom Bodensee » sterk
folkloristisch gekleurd, zegt R. FONCKE, en daarom heeft
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deze getracht het frissche gedicht, in volkskundig opzicht,
toe te lichten en verklaarbaarder te maken; en daarin is
hij ten voile geslaagd.
30 Justus de Hardugn : de Weerliicke Liefden tot Roosemond. Uitg. De Sikkel, Antwerpen, 1922.
Het is een zeer mooie herdruk van dit uiterst zeldzaam
boekje, waarvan slechts een enkel exemplaar bekend is :
het heeft toebehoord aan SERRURE en berust thans op de
Hooeschoolbibliotheek
te Gent. R. FONCKE laat den
cc
herdruk van die gedichten van den priester-dichter voorafgaan door een zeer lezenswaardige bio- en bibliographische inleiding. Ook de aanteekeningen achter deze uitgave
z ijn allerbelangrijkst.
Dr. R. FONCKE verdient lof en dank voor hetgene hij
ons met die drie boekjes heeft geschonken. Hij is niet
alleen een geleerde, maar tevens een flinke schrijver. Wij
alien wachten hoopvol op verderen literarischen en folk.loristischen arbeid.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 Plechtige Vergadering 1923. — Brief van
27 Januari 1923, waarbij Dr. J.-F.-M. STERCK, buitenlandsch
eerelid der Academie, te Haarlem, aan de Academie berichtte dat hij haar uitnoodiging om op de plechtige vergadering van 1 Juli a. s. als feestredenaar op te treden, zeer
op prijs stelt; alvorens haar stein.; aan te nemen, verzocht
hij hem te willen inlichten, of deze vergadering zal gehouden
worden bij gelegenheid van een jubileum, of een jaarlijksche
plechtigheid betreft. — Aan dat verzoek werd voldaan.
20 Driehonderdste Verjaardag van Arnout
Geulinckx' geboorte. — Brief van 5 Februari 1923
waarbij de heer C.-F. DE SADELEER, Barthelemy-Laan, 30,
te Brussel, er de aandacht op roept dat het op 31 Januari
1924 driehonderd jaar geleden is, dat de Vlaamsche wijsgeer
ARNOUT GEULINCKX te Antwerpen geboren werd, en tevens
de hoop uitspreekt dat de Academie er aan hechten zal
dien verjaardag op een of andere wijze plechtig te herdenken.

30 Benoeming van den Bestendigen Secretaris. — Brief van 9 Februari 1923, waarbij de heer
Minister aan de Academie een afschrift laat geworden van
het Koninklijk Besluit van 25 Januari waarbij Dr. LEO
GOEMANS tot bestendigen secretaris der Academie, tot
vervanging van wijlen E. Gailliard, benoemd wordt.

Lidmaatschap der Academie. terkiezing
tot werkend lid. — Brief van 9 Februari 1923, waarbij
de heer Minister aan de Academie twee afschriften stuurt
van het Koninklijk Besluit van 25 Januari, waarbij de
verkiezing van den heer HERMAN TEIRLINCK tot werkend
lid goedgekeurd wordt.
50 Hoogere Raad der Openbare Bibliotheken.
— Brief van 9 Februari 1923, waarbij de heer Minister van
Kunsten en Wetenschappen de Academie verzoekt zonder
verwijl een lijst van due kandidaten voor te stellen, waaronder door de Regeering een tijdelijk lid zal benoemd
worden van den Hoogeren Raad der Openbare Bibliotheken.
— Werden in vergadering van 21 Februari aangeduid, de
heeren Dr. L. SIMONS, J. JACOBS en 0. WATTEZ.
60 Bestuur der Academie voor 1923. — Brief
van 14 Februari waarbij de heer Minister verzoekt maatregelen te treffen met het oog op de vervanging van Dr. L.
GOEMANS, in de November-vergadering tot bestuurder verkozen en sedert tot bestendigen secretaris benoemd.
70 Provinciebestuur van Antwerpen. Dienst
der Openbare Boekerijen. — Brief van 16 Februari
1923, waarbij de weled. heer Gouverneur der Provincie
Antwerpen de nieuwe schikkingen mededeelt welke door
de Bestendige Deputatie, in overleg met de Provinciale
Commissie, genomen werden, met het oog op de aanmoediging van de openbare boekerijen der provincie.

Mededeelingen namens Commissien.
1 0 Commissie voor Middelnederlandsche Letterer' — De heer Prof. J. VERCOULLIE brengt volgende
verslag uit over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
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Zijn aanwezig : Mr. L. WILLEMS, voorzitter, K. DE
FLOU, Kan. AM. Joos, Ism. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, J. JACOBS en Prof. Dr. L. SCHARPt,
leden, Prof. Dr. H. LOGEMAN, hospiteerend lid, en Prof.
J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Daar geen wetenschappelijk punt aan de orde staat,
draagt de heer L. WILLEMS, met de instemming der vergadering, een lexicographische studie voor over de Mnl.
Vlaamsche benaming liebaert in plaats van leu (leeuw).
De Commissie stelt aan de Academie voor om die in
de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
Het eerste punt aan de orde : Vrijheid voor de leden
in het gebruik van een « spellingstelsel », geeft aanleiding tot
een bespreking waaraan deel nemen de heeren : Vercoullie,
Logeman, Willems, de Flou, Scharpe en Goemans. Het
besluit is, aan de Academie te vragen, om het volgende
punt op de dagorde van een der volgende zitting te brengen :
« Leden van de Commissie stellen voor dat de Academie aan ieder academielid de vrijheid zou laten om, voor
wetenschappelijke redenen, van de officieele spelling of te
wijken ».
In de Aprilzitting zal de heer K. DE FLOU handelen over

« Een tekst van de Gulden Legende D.

20 Commissie voor Nieuwere Letteren. — De
heer 0. WATTEZ, secretaris, leest het volgend verslag over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
ht Waren aanwezig de heeren : Kan. MUYLDERMANS,
voorzitter, SCHARP, VERMEYLEN, PERSYN en SABBE,
leden; VANDEVELDE, hospiteerend lid, en 0. WATTEZ, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 De Fransche verzen van Vondel. Verhandelinc
b door
den heer Dr. JAN GESSLER aan de Academie ter uitgave
aangeboden. Advies van de heeren SEGERS en VERMEYLEN,
door de Commissie tot verslaggevers aangesteld.
Prof. Vermeylen leest het verslag van G. Segers,
afwezig en daarna het zijne. De heer Segers, ofschoon hij
het werk niet al te gunstig beoordeeld in het opzicht van
oorspronkelijkheid en rijkdom van stof, besluit echter tot
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de opneming in de Verslagen en Mededeelingen der Academie. Prof. Vermeylen, integendeel, wenscht het niet te
zien opnemen, omdat er te veel werk van de Academie, wegens de onkosten, ongedrukt blijft. — De Commissie sluit
zich bij het voorstel van Prof. VERMEYLEN aan. ,
20 Een Roeselaarsch Paaschspel uit de X V/Hde eeuw,
door Prof. Dr. L. SCHARP (Voortzetting).
Uitgesteld tot de volgende vergadering om aan Dr.
VANDEVELDE toe te laten zijne lezing over A. van Leeuwenhoek te eindigen.
30 De brieven 108 tot 146 van Antoni van Leeuwenhoek.
Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
In eene laatste mededeeling onderzoekt Dr. Vandevelde de brieven van den grooten Nederlandschen natuurkenner, in welke hij spreekt over den brand van de tarwe,
over het vervaardigen van vergrootglazen en over de
koningin bij de bijen.
In een paar brieven van 1698 en van 1700 verdedigt
hij zijne prioriteit over de ontdekking der spermatozoiden
tegenover Hartsoeker.
De voorzitter bedankt spreker voor zijne zeer interessante lezing en stelt Voor ze in de Verslagen en Mededeelingen der Academie op te nemen.
* * *

DAGORDE.
Dankbetutging aan Senator Aug. Vermeylen.
— Prof. AD. DE CEULENEER vraagt het woord en wenscht
Senator VERMEYLEN geluk en dankt hem tevens, voor de
krachtdadige houding door hem in de Commissie van den
Senaat aangenomen bij de bespreking van het wetsvoorstel
tot vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. — De
Academie sluit zich met algemeene stemmen bij deze dankbetuiging aan.
*
* *
Hulde aan Mej. M.-E. Belpaire. — De heer Bestuurder brengt haar hulde in de volgende bewoordingen :
Ik heb nu nog een aangenamen plicht te vervullen,
namelijk gelukwenschen toe te sturen aan een medelid,
dat ons aller achting en genegenheid geniet.
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Voor veerlien dagen is Mejuffrouw M.-E. Belpaire
zeventig jaar oud geworden. Voorwaar een groote spanne
tijds, maar ook een welgevulde reeks jaren.
Zij heeft een persoonlijke, eigenaardige plaats ingenomen in onze letterkunde.
Zij heeft een middelbaar en hooger onderwijs voor
vrouwen gesticht en er met vorstelijke giften de ontwikkeling van verzekerd.
Tijdens den oorlog was haar huis in De Panne het
toevluchtsoord voor onze jongens met hun stoffelijke en
2edelijke nooden.
Als ik hier met de wijziging van een letter een Bijbeltekst mag toepassen, dan zal ik zeggen : « pertransit benefaciendo — zij gaat het land door al goed doende ». Want
pertransiit past hier niet. Haar taak is nog niet af. Wij zijn
zeker dat ze nog vele jaren met onverminderde kracht haar
werk zal voortzetten tot luister van onze Academie, tot
eer van haar land en tot heil van haar yolk.
*
* *

1 0 Begrooting der Academie voor 1924. —
De Begrooting door de Commissie voor Rekendienst in
haar vergadering van 19 dezer opgemaakt, wordt door de
Academie goedgekeurd.
20 Boekerij. Verslag van den Bestendigen
Secretaris. (Ingevolge art. 16 van het Reglement van
inwendige orde voor de Secretarie). — Namens den Bestendigen Secretaris leest de heer DE VREESE het verslag over
den toestand der boekerij gedurende het jaar 1922. — De
vergadering beslist dat het in 'de Verslagen en Mededeelingen
zal opgenomen worden.
30 Fondsen. — Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde. — Verslag over
de Fondsen, waarvan het beheer door de Commissie wordt
waargenomen: Dienstjaar 1922. — Namens den Bestendigen. Secretaris, doet de heer DE VREESE verslag over den
toestand van het Karel Bourg-Fonds, het Vande Venlleremans-Fonds en het Aug. Beernaert-Fonds gedurende
het dienstjaar 1922. — Ingevolge de bepaling van de
Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring dier Fondsen,
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zal een afschrift van het verslag aan den Minister van
Wetenschapp en en Kunsten worden overgemaakt.
40 Salsmans-Fonds. Verslag over bet dienstjaar 1922. — Namens de Commissie doet de Bestendige
Secretaris verslag over de Werkzaamheid van dit fonds
en dezes geldelijken toestand, gedurende het dienstjaar
1922. — Ingevolge art. 5 van het Koninklijk Besluit van
25 Februari 1909, houdende goedkeuring van dit Fonds,
zal een afschrift van genoemd verslag aan den Minister
van Wetenschappen en Kunsten worden medegedeeld.
*

*

5 0 Geheime vergadering to 2 1/2 uur.
a) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. — Verkiezing van een lid tot vervanging
van Dr. HUGO VERRIEST. Tot stemopnemers worden aangewezen J. JACOBS en Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. —
Wordt verkozen Dr. LEO VAN PUYVELDE.
b) Bestuur der Academie. Regeling voor 1923. — In vergadering van 15 November 1922 worden onderscheidelijk
tot Bestuurder en Onderbestuurder voor 1923 verkozen, de
heeren Dr. LEO GOEMANS en Prof. J. VERCOULLIE. - I)aar
de heer GOEMANS bij Koninklijk Besluit van 25 Januar' jl.
tot Bestendigen Secretaris werd benoe:nd, en hij niet terzelfder tijd als Bestuurder en Secretaris kan fungeeren moet
thans in zijn vervanging voorzien worden.
Op voorstel van den heer Is. TEIRLINCK wordt Prof,.
VERCOULLIE bij handgeklap tot Bestuurder verkozen; bij
geheime stemming wordt Prof. Dr. J. MANSION verkozen,
tot onderbestuurder.
* *

6 0 Lezing door Mr. J. Muls, briefwisselend lid
De Kunst en het Gerecht. — De lezing werd opgenomen
in Nrs 3-4 (Maart-April) 1923, van « Vlaamsche Arbeid».

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERIJ.
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 1922.

MIJNE HEEREN,
Om te voldoen aan de voorschriften van het Reglement
der Secretarie, heb ik de eer U verslag te doen over den
toestand van de boekerij der Academie gedurende het
jaar 1922.

Aanwinsten. — De aanwinsten worden maandelijks
medegedeeld in onze Verslagen en Mededeelingen; gedurende het laatste jaar bedroegen zij 380 boeken en brochures, en 66 tijdschriften. Daarvan werden 379 boeken
en brochures en 39 tijdschriften aan de Academie ten
geschenke aangeboden, namelijk
TijdBoeken
en brochures. schriften.
Door de Regeering ...
13
26
Door openbare besturen, letterkundige en andere genootschappen,
onderwijsinrichtingen enz. uit Belgie
17
10
Door Academien, hoogescholen,
genootschappen, bibliotheken enz.
uit het buitenland . ......
90
9
Door werkende- en briefwisselende
leden der Academie .. .. _It .
129
2
Door buitenlandsche eereleden
3
0
Door bijzondere personen :
a) Uit Belgie ..
99
0
b) Uit den vreemde .
15
5
379

39
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Ruildient. — In ruiling met haar Verslagen en
Mededeelingen en haar Jaarboek ontving de Academie :
uit Belgie 23 en uit den vreemde 4 tijdschriften.
In zoover het mogelijk was ging de heer De Vreese
regelmatig voort met het overbrengen van de boeken der
bibliotheek naar de nieuwe bibliotheekzalen, met het
rangschikken en nummeren er van volgens formaat. Het
afsterven van den heer Gailliard was oorzaak dat aan dat
noodzakelijk werk minder snel kon voortgedaan worden.
Toch werden duizenden boeken overgebracht : thans blijven
nog enkel de mindere formaten (20 centimeter en daaronder)
in de oude zalen over.

De Bestendige Sec darts,
L. GOEMANS.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLI JKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
VERSLAG
door den Bestendigen Secretaris, in vergadering van
21 Februari 1923 gedaan, namens de Bestendige Cornmissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en de Commissie van Beheer van het Pater Salsmans-Fonds, als
gevoig op het Verslag na de Oorlogsjaren opgenomen in de
Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1922, blz. 249-251.
I.

PATER VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
(20,000 fr )

(Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905).
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 99-100).
KAS.
Batig slot op 13 Januari 1922.
Interest 1920 .
..
Interest 1921 ..
1922. Rente l e hj 4 1922 ..

fr. 8786.25
»
195.75
» 214.86
D 294.00

In kas op 10 Juli 1922 fr. 9490.86
Ingetrokken op 22 September 1922, tot
betaling van een voorschot aan de
Firma « Erasmus » voor het drukken
van Mayombsch Idioticon . .

» 5000.00

Blijft in kas fr. 4490.86
Rente 2e hj. 1922. .

» 294.00

In kas op 5 Januari 1923 fr. 4784.86
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KAREL BOURY-FONDS.

(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909).
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 96-98).
K AS .
Batig slot op 13 Januari 1922. .
fr. 3027.02
Interest 1920
74.70
.
Interest 1921
.
84.31
In kas op 16 Juni 1922 fr. 3186.03
1922. Ingetrokken tot betaling van de zitpenningen van de Jury-Brabanconne .
60.00
Blijft in kas fr. 3126.03
Rente l e hj. 1922
.
122.00
Rente 2e hj. 1922
.
122.00
In kas op 5 Januari 1923 fr. 3370.03
III.
Staatsminister AUG. BEERNAEBT-FONDS.

(Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912).
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 102-104).
K A S.

Batig slot op 21 November 1921 .
fr. 1730.78
1922. Rente November 1921-Mei 1922 .
» 249.00
Interest 1920 .
»
79.37
»
Interest 1921 .
40.84
In kas op 16 Juni 1922 fr. 2099.99
Ingetrokken tot betaling van den Beernaert-prijs (5 e tijdvak : 1920-1921)
aan Dr. M. Sabbe . ...... » 1000.00
Blijft in kas fr. 1099.99
1922. Rente Mei-November 1922 . .
» 249.00
In kas op 9 November 1922 fr. 1348.99
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Iv.

PATER A. SALSMANS-FONDS.
(Zie Jaarboek voor 1922, blz. 100-102).

KAS.
Batig slot op 21 November 1921 . .
1922. Rente November 1921-Mei 1922 . .
Interest 1920 . .
Interest 1921 .

fr. 8171.70
» 294.00
» 192.58
» 203.48

In kas op 16 Juni 1922 fr. 8861.76
1922. Ingetrokken tot betaling van den prijs
voor het bekroonde werk over Liturgische boeken. ..

» 600.00

Blijft in kas fr. 8261.76
1922. Rente Mei-November 1922 .

» 294.00

In kas op 9 November 1922 fr. 8555.76
Gent, 13 Februari 1923.
De Bestendige Secretaris,
L. Go EMANS .

DE BRIEVEN 408 TOT 146
VAN

Antoni van Leeuwenhoek
5 e BIJDRAGE TOT DE STUDIE OVER DE
WERKEN VAN DEN STICHTER DER MICROGRAPHIE
door

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE
Werkend Lid der Koninkliike Vlaamsche Academie.

In 'mine §tudie over het wetenschappelijk werk van Antoni
van Leeuwenhoek heb ik kunnen vaststellen dat een aantal
brieven noch in de Hollandsche, noch in de Latunsche uitgave
werden opgenomen. Tot deze brieven behooren de 27 eerste die
in de Philosophical Transactions en in de Collection Academique
in het Engelsch en in het Fransch werden uitgegeven, deze l e Engelsche reeks werd in mien eerste bijdrage (1) onderzocht.
Op den 146 e. brief van 20 April 1702 van de Hollandsche
uitgave volgen nu de 46 Sendbrieven gedagteekend van 8 November 1712 tot 20 November 1717. Maar tusschen 26 October 1700
tot 21 October 1713 verschenen in de Philosophical Transactions
verscheidene Engelsche brieven, - ik vond er 43, - die een
2' Engelsche reeks uitmaken.
De laatste der Sendbrieven is van 20 November 1717; in
dezen brief zegt van Leeuwenhoek, 86 Saar geworden,' vaarwel
aan de Wetenschap. Doch na enkele jaren, te beginnen met
9 Januari 1720, heeft hij nog aan de Royal Society 15 brieven
gezonden, die in hare uitgave werden opgenomen; de twee laatste
verschenen na zijn dood die op 26 Augustus 1723 gebeurde; deze
brieven maken de 3 e Engelsche reeks uit.
Later hoop ik daarover eene mededeeling te doen.
Van de brieven 108 tot 146, die het zevende vervolg uitmaken, werden er 21 aan de Royal Society opgestuurd; 18 vond
ik er in de Philosophical Transactions, namelijk n r 108, 110, 111,
116, 117, 119, 122, 128, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 142,
(1) 1° Bijdrage, Versiagen en Mededeelingen Kon. Vl. Academie, 1922,
bizz. 323-359.
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143, 145. De tekst der brieven 127,134 en 140 kon ik in de Transactions niet aantreffen.
Het 7 . vervolg maakt deel uit van het 3 . boekdeel der, Hollandsche uitgave met de 5 e en 6 e vervolgen. Mijne studie over de
brieven 108 tot 146 werd gedaan met het exemplaar dat op vriendelijke wijze door den heer Naveau van Antwerpen te mijne
beschikking gesteld werd. De Leidsche Universiteitsbibliotheek
bezit het 3 e boekdeel onder het nummer 530 F 20.
Sevende vervolg der Brieven, Waar in gehandelt werd, van
veele Opmerkens en verwonderens-waardige Natuurs-Geheimen,
Vervat in Veertig Brieven, waar van de meeste geschreven sip
aan de Wijd Vermaarde Koninklijke Societeit in Londen, door
Antoni van Leeuwenhoek, Mede Lid van de gesegde Koninklijke
Societeit. Tot Delft, b ij Henrik van Krooneveld, Boekverkooper.
1702. (15,8 x 19,7 cm., blzz. 1-452 +bladwijzer).
Dit zevende en laatste vervolg bevat een opdracht in verzen
door T. Vander Wilt (3 blzz.), de Missiven 108 tot 146. (452 blzz.)
en een bladwijzer (22 blzz.).
Ik vond het belangruk het gedicht van VanderWilt (2)hier in
het licht te geven, omdat het zeer waarschijnluk voor zoo velen
onbekend is, en omdat het een verder bewus geeft, hoe in zijn tied
van Leeuwenhoek voor zijn wetenschappeluk werk gewaardeerd
werd.

Op 't Ontdekken Van de Wonderen der Natuure,
Door d'Hr. Anton' van Leeuwenhoek.
Natuurs verborgen wonderheen,
Voor 't dom gewoel der Wereldlingen
Verzegeld, en selfs voor die geen
Die sig in hooger spiegelingen
Verlusten, en 't geheymenis
Haar 's werken tragten te vertoogen,
Beneveld en nog duyster is;
Werd nu ontdekt, door glase Oogen :
Het schrander breyn en kloek verstand :
Niet van die genen die de Wijsen
Van 't Oude Roome en Grieckenland,
Door hare pennen doen verrusen :
Diens Wetenschap en Arrebeyd,
Als eygen veylen en verkoopen :
En 't pad door and'ren reeds bereyd
Steeds volgen, sonder voor te loopen :
(2) Het is te veronderstellen dat de dichter hier Thomas vanderWilt is,
geboren te Piershil 29 October 1659, kunstschilder en teekenaar, leerling van
Verkolje te Delft; hij overleed in 1733. Verkolje (Johannes, Amsterdam
16501 Delft 1693) heeft platen voor de werken van v. L. gemaakt, evenals
Willem vander Wilt (1691 t 1727), zoon van Thomas vander Wilt Ik vond
geen inlichting over Thomas vanderWilt als schniver of dichter (Vander Aa).
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Maar van hem die ons . Eeuw verligt
Door Eggen vinding; en wiens Oordeel
De Wijsen selver, leerd en stigt :
Het bygeloof tot waarheyds voordeel
Verpletterd. 't Groote Wereld-boek
Ons opend. En Natuura's werken
Vertoond, verheft. Dat ' S LEEUWENHOEK :
Diens lof al om op fama's vlercken
Gedragen word. Die aan den Theems
Den Roem verstrekt, en alle Vorsten,
Soo wel van Inlandsch als uytheems,
Doet naar 't gesigt sijns wond'ren dorsteR.
Laat vry de Oudheyd Delphos lof,
d'Orakel spraak en Priesters vonden,
d'Onwissche grond en duystre stof
Van haar wijsgeeren ons verkonden.
Ons Eeuw heeft nutte en grooter Reen,
Om 't Dells Orakel to besoeken.
Sijn Naam in duurbaar Marmersteen
Te houwen, 't puyk van hare boecken
Te cieren met den lof van hem,
Die ons Natuurs verborgentheden,
Heel wis verklaard, met schrift en stem,
En op 't Naukeurigst komt ontleden.
Des Scheppers magt en sterke hant,
In 't minste diertje doet bemercken ;
Ook selfs hoe kruyden, zaad en plant,
Verkonden 's Hemels groote wercken.
Die niet in schijn, maar met de daat.
Aan 't Oog vertoond en klaar doed blyken,
Hoe ver dat sien voor seggen gaat,
En schaduw moet voor 't lichaam wijken.
Dus werd de wijsheid voortgeplant.
Soo kan een ligt veel duysend and'ren
Ontsteken. En een gaan verstant,
Ten baak verstrekken voor de schrandren.
Nu kiest d'Onwetendheid de vlugt,
Met domheids drift en laster vonden.
De Nijd met gift en gal bevrugt,
Verbergt sig in die helsche gronden,
Door 't pralen van Natuura's werk.
Den Stigter aller wonderheden
Verleng sijn leeftijd, en versterk
Him voord in kunst en kragt van reden.
Op dat het Menschdom meer en meer,
In 't Schepsel leerd sijn Schepper prysen.
En LEEUWENHOEK ' S verdiende Eer
Blyve Eeuwig in 't gedagt der wijsen.
T. VANDERWILT.
Het 3 e boekdeel der Latijnsche uitgave bevat uitsluitelijk
de brieven 108 tot 146, zijnde het zevende vervolg der Nederlandsche uitgave; het boekdeel dat ik onderzocht heb, behoort
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tot de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool (Phys. 72), die ook
een 2 . exemplaar bezit (HN 436).
Antonii a Leeuwenhoek Societatis Regim anglicm membri
Epistolee ad Societatem Regiam Anglicam, et Alios illustres viros,
Seu Continuatio mirandorum Arcanorum Naturm detectorum,
Quadraginta Epistolis contentorum, Qum ex Belgica in Latinam
Linguam translatee sunt, Cum figuris eeneis, et Indicibus locupletissimis. Lugdini Batavorum, apud Joh. Arnold. Langerak,
MDCCXIX. (Met een titelprent van F. Bleywyck en de woorden :
Dum audes, ardua vinces; met het portret van A. van Leeuwenhoek door J. Verkolje geschilderd en door A. de Blois geetst;
Index rerum + 429 blzz. + Index, 15,7 x 20 cm., Bibl. Univ.
Ganda y . Phys. 72).

1080 , Missive van 5 April 1697, Geschreven aan de Hoog
Edele Heeren De Heeren van de Konincklijcke Societiet tot
Londen. Waar in gehandelt werd Van een Zeyl-steen die ontstukken was geslagen, ende in een glas toegeblasen, en van desselfs
uytwerckinge. Compas-Naaldekens mede in glaasjens op-geslooten.
Verscheyde kleyne stukjens van een Zeyl-steen in glaasjens
gedaan, ende de glaasjens toe geblasen, ende onder water gehangen,
ende der selver uytwerkinge. Van een Hoog-duytser die tot Rotterdam zijnde, sig beroemde door sijn Poeder Sympathie, alle
qualen te genesen. Desen werd gebragt by den Autheur, en in
desselfs presentie beroemt by hem door sijn Poeder de Steen der
Blasen en Nieren te verbrijselen. Den Autheur seyt tot hem dat
geschreven heeft, en nog staande houd, dat alle de geene die haar
sulks beroemen, maar bedriegers zun, enz. Delft in Holland den
5 April 1697. (1-20, 4 fig. op eene plaat). — Epistola 108 in qua
agitur De magnete infracto, ac tubo vitreo indito. Enz., Epistolic,
III, 1-17, ipsis nonis Aprilis 1697 — Part of a Letter from Mr.
Antony van Leeuwenhoeck, dated Apr. 5 1697 giving an account
of several Magnetical experiments, and of one who pretended to
cure or cause diseases at a distance, by applying a sympathetick
powder in de urine; Phil. Trans. (3), 1698, 19, 512-521. — Hartsoeker, op. citat. (4), 41.
In dezen brief zegt van Leeuwenhoek op welke wijze hij zijne
verzendingen naar Londen deed : . Ik hebbe op den 26 van de
voorledene maant, aan de Beurt-Schipper van Rotterdam op
Londen selfs bestelt een kleyn Pakje, met het Opschrift, An the
Secretary of the Royall Society ad Gresham Colledge, met Schipper
Huybert den Baas, welk Pakje alleen behelst mime laatste gedrukte
(3) Philosophical Transactions . Giving some account of the present
Undertakings, Studies and Labours of the ingenious, In many considerable
Parts of the World Vol. XIX For the Years 1695, 1696 and 169:7. London
Printed for S. Smith and B. Walford, Printers to the Royal Society, at the
Prince's Arms in St-Paul's Church-yard MDCXCVI II. (Bibl. Univ. Gent
Acc 23259, 799 blzz. + index, n° 215 van Jan.-Feb. 1694-5 tot Iv 235 van
Dec. 1697).
(4) Zie noot (7) van nujne 1 e Bijdrage, Verslagen en Meded. Kon. VI.
Academie, 1922, 325.
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het wel te regt sal gekomen zijn ».
De brief handelt nu eens over een niet microscopisch onderwerp en beschrijft een aantal proeven met magneetsteenen. Eindelijk spreekt van Leeuwenhoek zijn wantrouwen uit over de geneesmiddelenlder kwakzalvers.

—1 1091i . Missive van 3 September 1697, Geschreven aan de
Heer Jan van Leeuwen. (5) Waar in gehandelt werd Van Tarw
Airen, die den Autheur in een doosje sijn toegesonden, komende
van drie distincte Persoonen, die seggen dat de bedervinge soo in
het stroo, als Airen, door den Hoonig-dauw gekomen is. Dit werd
ontkent, en aangewesen, dat de opvoerende sappen in 't stroo,
door eenig belet gestopt zijnde, de Vaaten wel ontstukken barsten,
dese stoffe in de Vaaten, die swart is, is het geene men voor Hoonigdauw aansiet. Hoe dit kan veroorsaakt werden. Veele Menschen
dwalen, en dat gaat van den eenen tot den anderen over. Waarom
eenige Tarwtjens blaeuwagtig sijn. Delft in Holland den 3 Septertiber 1697. (21-28). - Epistola 109, in qua De aliquot tritici spiels,
quce pyxidi inclusre enz.; Epistolx III, 18-24, tertio nonas Septembris 1697. - Hartsoeker, op. citat., 41-42.
v. L. bestudeert met zijn « vergroot glas », - van microscoop
wordt in zijne brieven meest met gesproken -, de zwarte stof dei
op de tarwe als belletjens (wij zouden thans van de sporen van
brand spreken) woekert, en die dus met den honingdauw niets
gemeens hebben. Hu aanziet wel dit als eene ziekte, daar hij zelf
van besmetting spreekt : « met de soo genaamde Honig dauw is
besmet A.
Uit de volgende zinsnede moeten wij besluiten dat de brand
bij de tarwe reeds in then tijd onder deze benaming was gekend :
a Mij komt in gedagten, dat wanneer ik over eenige Jaren over
maas zynde, onse Bouman my doen klaagde dat veele van zyn
Tarw, soo als deselvige te velde was staande, met brant Airen
onder deselvige was vermengt. Also ik noyt te vooren hebbende
horen spreeken van verbrande Tarw soo als die op het veld stond,
vraagde wat sulks te seggen was, verbrande Tarw in de Tarw
Airen ». 14
In dezen brief komen meermaals zinspelingen voor op de onwetendheid en de overlevering, aldus haal ik het volgende aan : « hoe
halstarrig de luyden », « ingebeelde fabelen », « hoeze quamen te
dwalen », « my met konde houden van in myn selve te lagchen »,
« onnosele stellingen », « oude dwalinge » enz. Deze uitdrukkingen
zijn des te meer belangrijk dat zij uit de pen vloeien van een man
(5) Vander Aa noemt
Johannes van Leeuwen, overleden in 1715, predikant te Wezel, Domburg en Sluts, die een werk over godsgeleerdheid heeft geschreven.
Jan van Leeuwen, burgemeester van Nymegen tot 1702.
John van Leeuwen, zoon van een Hollandschen medicus, leerling van
Boerhaave, en vroedmeester te Dublin, waar hi.' in 1736 stied
J. van Leeuwen van Rotterdam, die hofmeester was van czaar Peter I.
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die zelf onder de jongsten niet meer is, — in 1697 was van Leeuwenhoek 65 jaar —, en dat zij aldus het bewijs geven dat die man
over een zeer jeugdigen geest beschikte.

110d . Missive van 10 September 1697, Geschreeven aan de
Konincklijcke Societeit tot Londen. Waar in gehandelt werd Van
witte Eyeren in de aarde gevonden. Uyt die Eyeren komen Slakjens. Voortstootinge in een Ader. Beweeginge in een deeltje dat
een Eyrond was. Wijngaart slakken kruypen in de aarde, om haar
Eyeren daar in te leggen. In een glaase Tuba sand, water en drie
Tarw-greynen gedaan, en by dag in de sak gedragen. Na vier a
vijf dagen schieten de Tarwtjens. Na seven dagen hadde deselve
drie worteltjens, die uyt seer dunne pypjens bestaan. Uytnemende
duntt van de Worteltjens. Stoffe uyt een gebrooke kies, en menigte
van dierkens in het selve. Hetgeene men voor slik in een Oester
aan sag, was niet als jonge Oesters. Delft in Holland den 10 September 1697, (29-42). — Epistola 110, In qua De ovis albicantibus
in terra repertis, enz.; Epistolx III, 25-37, quarto Idus Septembris 1697. — Part of a letter of Mr. Anthony van Leeuwenhoeck,
dated Delft, Sept. 10. 1697. Concerning the eggs of snails, roots of
Vegetables, teeth, and young Oysters; Phil. Trans., 1698, 19,
790-799. — Hartsoeker, op. citat., 42.
van Leeuwenhoek begint met de ontvangst te melden van een
brief der Royal Society van 7 Mei 1697 en van een bundel Transactions; hij beschrijft dan de slakjes die uit eieren zijn ontstaan,
en de kiemplantjes van de tarwe. De slakjes worden met de
schalen geboren, die met hen groeien.
I I Id . Missive van 9 Mei 1698, Geschreeven aan de Konincklijcke Societeit tot Londen. Waar in gehandelt werd Van de menigvuldige gesigten, die een Scharrebyter heeft. Als men in Engelant
yemants swak gesigt verwijt, vergelijkt men hem by een Scharrebyter, omdat men deselve voor bunt houd. Hoe men de voorwerpen door de gesigten van de Scharrebyter komt te sien, en hoe
die komen te dwalen die de Scharrebyter voor blint uyt maaken.
Gesigt-senuwen van een Vlieg, sijn met uyt-rekkinge begaaft.
Inkrimpen of korter werden der Vis-deelen als se levendig gesneden
werd. Bloet-vaaten in de Heysenen van een Mugge. Vleesmusculen
in de pooten van deselve, enz. Delft in Holland den 9 Mey 1698.
(43-52, 5 fig. op eene plaat). Epistola III, In qua De magno
numero organorum opticorum, enz., Epistola III, 38-47, VII Idus
Majas 1698. — Part of a Letter from Mr. Anthony van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning the Eyes of Beetles, etc.; Phil. Trans.,
vol. XX (6) for the year 1698, 1699, 169-175. — Hartsoeker, op.
citat., 42.

(6) Philosophical Transactions : Giving some account of the Present
Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, In many Considerable
Parts of the World. Vol. XX for the Year 1698. London . Printed for S. Smith
and B. Walford, Printers to the Royal Society, at the Prince's Arms in
St-Paul's Church-yard. MDCXCIX. (N . 236 van Jan 1698 tot n r 247 van
Dec. 1698, 468 blzz.).
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van Leeuwenhoek heeft zijn brief van 10 September 1697
(n r 110) toevertrouwd aan Doctor Harwood, medelid van de Royal
Society. Aihoewel er beweerd wordt dat men zoo blind kan zijn
als een Scharrebyter, beschrijft van Leeuwenhoek met het vergrootglas het oog van 'lit dier; dat oog is zeer volledig; het oog van
de vlieg is even volledig en ingewikkeld, waarop de onderzoeker
niet kan nalaten uit te roepen « Dese verhaalde verwonderens
waardige zaaken en voimaaktheit in het oog van een Vlieg ontdekt
hebbende, moeten wy al weder seggen. Hoe weynig is 't dat
weten ! en heeft dit plaats in soo een groote Vlieg, soo heeft het
alle die volmaaktheid, in de alder Kleynste Vliegjens die der zyn
De oorzaak van het inkrimpen van het vleesch van de visschen, als deze levend worden gesneden, ligt in het felt dat de
vleeschvezels korter worden en stiff blijven; als het dier eerst
dood is, dan krimpen bij het snijden de vezels niet en blijven slap.
Na vermeld te hebben dat hij met van Leeuwenhoek overeenstemt over het maaksel der vliegenoogen, kan Hartsoeker niet nalaten aanvallend te zeggen : « Il dit dans cette Lettre qu'il a tire le
cerveau de la tete d'un cousin, et aim que personae ne puisse douter
d'une si belle Anatomic, it en a fait graver une figure; mais par
maiheur, on n'y volt qu'une confusion de rameaux, dont on ne
scauroit apprendre la moindre chose. D'ailleurs it a fort ma/
employe son temps, d'avoir cherchê avec beaucoup de peine et
avec une patience d'Ange dans les plus petits insectes, ce qu'on
a de la peine a decouvrir dans les plus grands animaux. Je le repete
encore, l'Anatomie comparee est tres parce que la Nature est
asses analogue en tous ses ouvrages; mais on se rendroit tout a
fait ridicule si l'on s'y prenoit a rebours D.
112d . Missive van 20 September 1698, Geschreven aan den
Wel Edelen Gestrengen Heere d'H r . M r . Antoni Heinsius (7)
Raad Pensionaris van Holland, &. &. Waar in gehandelt werd
Dat den Ommeloop van het Bloet geen ingang vind by een Hoog
Leeraar. Kleyne Aaltjens waar in een Konst-schilder den ommeloop
van het Bloet beschouwde, en dat soo lang, dat het hem in sign
hersenen soo gevormt was, dat by een afteykening daar van
maakte. De bloet-vaaten tweemaal soo groot geteykent, als men
die quam te sien. Kleyne spatie waar in den omme-loop geschiede.
Uytnemende dunte van de bloet-vaaten. Het Arteriaal bloet werd
door uytnemende dunne rokjens gestooten, om het gantsche
lighaam geduyrig voetsel toe te brengen. Het bloet uyt het Hert
komende is dunder, als het geene na het Hert gevoert werd, enz.
Delft in Holland den 20 Septemb. 1698. (Blz. 53-61, 1 plaat).
Epistola 112 in qua Sanguis circuitum, seu periodum, apud Professorem quendam in dubium revocari. Enz., Epistolx III,
48-56, Ante diem XII Kalendarum Octobris 1698. - Hartsoeker,
op. citat. 42-43.
De zekerheid over den bloedsomloop was in den tijd van van
Leeuwenhoek niet volledig, zooals blijkt uit de bewering van een
(7) Zie 86 . " Missive van 10 April 1695, noot (14) van imjne 4 e Bijdrage,
1922
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hoogleeraar met wien van Leeuwenhoek in gesprek was en die
zulks als onbeprijpelijk aanzag. Opnieuw wordt aldus de bloeds.omloop bij kleine aaltjes, met eene schets beschreven.
I I3d e Missive van 17 December 1698, Geschreeven aan den
Wel Edelen Gestrengen Heere, d'H r . Harm : Van Zoelen (8) Out
Burgermeester der Stad Rotterdam, Bewinthebber van de OostIndische Compagnie, &. Waar in gehandelt werd Dat Nicolaas
Hartsoeker, in sijn Boek genaamt Proeve der deur gesigt-kunde (9)
op het 223 bladzyde komt te seggen, dat hy na sijn kennisse in
den Jare 1678 de eerste van alien het zaad der dieren heeft beginnen te ondersoeken. Dit seggen komt vreemt voor, men behoorde
het aan het oordeel van anderen over te laten of hy de eerste v1 el
is geweest. De Heer ... Ham heeft in Augusty 1677 de levende
Dierkens in 't zaad van een ongesont persoon ontdekt. In November 1677 werd over het selve by den Aucteur aan de Koninklijke
Societeit in Londen geschreven. Verscheyde malen die stoffe
ondersogt. Hoe haar maaksel is. In den Jare 1674 is soodanige
stoffe, op het Versoek van de Heer Oldenburg (10) Secretaris van
de Koninklijke Societeit al beschout. Minuit Missive aan de Heer
Constantijn Huygens van Zuylichem (11) gesonden, en antwoort
op deselve. In November 1677 is de Brief handelende van de
geseyde stoffe in de Philosophical Transactions in 't Latun gedruht.
Extract uyt een Brief van den 18 Maart 1678 na Londen aan de
Heer Nehemias Grevius (12) geschreven, waar in onder andere
het gevoelen van Harveus (13), en de Graaf (14), werd tegen
gesprooken. Levende Dierkens in 't Mannelijk zaad van Konijnen,
Honden, enz. Dat van de Versameling van Paart en Esel een
schepsel moet voortkomen, dat na Vader nog Moeder met gelijkt.
Waar over de Geleerde Werelt 600 Jaren gedisputeert heeft. Hier
over wil men sig niet beroemen, niet wetende wat anderen daar
ontrent gesegt hebben. Sulks behoorde Hartsoeker mede in gedagten genomen te hebben, enz. Delft in Holland den 17 Decemb. 1698.
(62-75, 3 fig. op eene plaat). - Epistola 113, EpistolT argumentum : Nicolaus quidam Hartsoekerus in libro vernaculo, enz.,
Epistol III, 57-69, XVI Kalendas Januarias 1699. - Hartsoeker,
op. citat., 43-48.

(8) Herman van Zoelen of Soelen, geboren te La Rochelle waarschijnluk
in 1625, overleden te Rotterdam 5 October 1702, burgemeester van Rotterdam rond 1692, en van 1668 of bewindhebber der 0. I Compagnie. (Nieuw
Nederl. Biogr Woordenboek). Brief n r 115 werd hem ook geschreven.
(9) Nicolaas Hartsoeker (Gouda 1656 ± Utrecht 1725), sterre- en natuurkundige, buitenlandsch lid der Academie des Sciences de Paris en der Koninklijke Societeit te Berlin, gaf in 1694 te Parrs in het Licht een Boek getiteld
Essaz de dioptrique
(10) H. Oldenburg, zie 1 . Bijdrage, noot (47), blz. 355
(11) Constantin Huygens, zie l e Bijdrage, noot (8), blz. 326.
(12) N. Grew, zie 1 e Bijdrage, noot (30), blz 334.
(13) W. Harvey, zie 3 e Bijdrage, noot (22), blz. 1042.
(14) R. de Graaf, zie 1 e Bijdrage, noot (21), blz. 332.

- 9 2 Voor de eerste maal wordt hier melding gemaakt van'Hartsoeker (15) van wien namelijk van Leeuwenhoek het volgende zegt :
e My is den 9 December 1698 ter hand gekomen seker Boek,
genaamt Proeveilder deurgesigt-kunde, beschreven door Nicolaas
Hartsoeker, waar in ik onder ander quam te sien, dat den selven
Hartsoeker, op het 223 bladzyde van het geseyde Boek op het
agt-en-tagtigste lid, aldus komt te seggen :
0 Het is nu meer dan twintig Jaren geleden dat ik, na mijne
kennisse het eerste van alien, het zaad der Dieren, met de Vergrootglasen (microscopia) hebbe beginnen te ondersoeken, het Welke ik
f eenemaal vervult hebbe bevonden te wesen, met een oneyndig getal
van kleyne Dierkens, ten naasten by de gedaante hebbende van
vebooren werdende Kik-vorssen, gelijk ik sulks tot Parils, in het
30 Journal des Scavans, van het Jaar 1678 hebbe bekent laten maken D.

Wat voor een Persoon desen Hartsoeker is, weet ik niet,
om datter meer zijn, die den naam van Hartsoeker voeren, en
ten mijnen Huyze zijn geweest, en onder anderen, veel Jaren
geleden, een Out bedaagt Man, die men tot mij seyde, dat een
Prediker van de Remonstrantse Gemeente tot Rotterdam was,
bij sig hebbende een Soon, die een Jong Student was, enz... ».
De mededeeling van Hartsoeker is dus van 1678, terwiil
reeds in November 1677, v. L. eene mededeeling zond aan de
Royal Society over de diertjes van het mannelijk zaad die hij
bestudeerde met prof. Cranen en zijn bloedverwant Ham (16);

een 1 Hollandsch uittreksel van den brief werdt hier opgegeven.
Ook werd de minute van den brief gezonden aan Const. Huygens :
. /k was gewoon de minute van mijn afgezondene ontdekkingen,
aan zijn Edt. de Heer Constantijn Huygens van Zuylighem, die
een groot behagen in mijne ontdekkingen schepte, te communiceeren ».
Ook geeft v. L. verder den tekst op van de brieven van
Const. Huygens (aan Monsr. Leeuwenhoek, bysondere goede
Vrient) en van den brief aan N. Grew van 18 Maart 1678 (17).
De 113 d. Missive bevat aldus den Hollandschen tekst van
twee brieven die nooit vroeger in deze taal verschenen, maar wel
in de Transactions.
Maar nu ook kan men begrijpen, waarom Hartsoeker in zijn
Cours de physique eenvoudig mededeelt dat de 28 8 brief de eerste
is die gedrukt werd; deze 28 . brief is van 25 April 1679. Aldus laat

(15) Zie namelijk mijne 1 e mededeeling, Verslagen en Meded. Kon.
Vlaamsche Acad , 1922, blz. 325 en noot (7) op de zelfde biz.
(16) Brief Tr. 16 van November 1677; zie mijne 18 mededeeling, Loc.
cit , blz 354 over Johan Ham van Arnhem verscheen eene mededeeling van
H. J. Halbertsma in de Verslagen en Mededeelingen der Kon Akad. van
Wetenschappen van Amsterdam, afdeeling Natuurkunde, 1862, deel XIII,
biz /342
(17) Brief Tr 17 van 18 Maart 1678, in mijne 1 8 mededeeling, Loc. cit.,
blz 355, waaraan ik de voorloopige n , gaf van [23], en welken v. L. in zijn
113 e " Missive, den 24 e4 brief noemt.
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Tiartsoeker al de vroegere ontdekkingen, en namelijk deze ook
over de zaaddiertjes (18) van 1677 gansch onbesproken.
In zijn extract critique des lettres de M. Leeuwenhoek weidt
Hartsoeker lang uit over de gesthiedenis zijner eigene jeugd, vooral
met betrekking op de ontdekking der spermatozoiden in 1678
door hem in de 30 e Journal des Scavants de l' annee 1678 beschreven.
De Latijnsche tekst van de brieven van November 1677 en
van Maart 1678 in de Latijnsche uitgaven zijn blijkbaar vertaald
Alit de Nederlandsche uitgave; die Latijnsche tekst verschilt, ten
sopzichte van den vorm, van den Latijnschen tekst in de Philosophical Transactions, vol. XII, blzz. 1040-1044, n° 140 van Jul' en
Augustus 1678, die ook volgens de aanduidingen van de Philosophical Transactions uit het Hollandsch werden vertaald.
De Hollandsche tekst, blzz. 70-74 van de Hollandsche uitgave
heb ik afgeschreven ten erode deze in een verdere mededeeling in
het licht te kunnen brengen.
114d e Missive van I Februari 1699, Geschreven aan den Heer
N. N. Waar in gehandelt werd Van een stukje Mineraal, uyt de
Mijn op het Eylant Sumatra, daar in men oordeelde dat veel
Gout was, Mineraal uyt deselve Mijn, en Proeven. Het Silver in
soodanig Mineraal was van meerder waarde, dan het Gout. Het
geene in 't bloote oog Gout scheen is geen Gout. Gout en Silver
deeltjens in het selve. Hetgeene men voor veel Gout aansag, is
Swavel. Door de Swavel-dampen in de Mijn, konnen de Menschen
siek werden, en ook sterven. Hardigheit van de steen. Swavel
uyt het Mineraal afgedreven. Antimonium in 't Mineraal. Silver
en Gout was niet onder een vermengt. Dat nog Gout, nog Silver,
nog Antimoni, of Swavel, door sulke waste deelen, als de steen is,
konnen op gevoert werden enz. Delft in Holland den 1 February
1699 (76-82) - Epistola 114, in qua De frustulo quodam metalli,
ex Sodina in insula Sumatra, enz., Epistolce III, 70-76, ipsis
Kalendis Februariis 1699. - Hartsoeker, op. citat., 48.
Het veronderstelde goud is bier pyriet of ijzerkies; door de
verwarming in een klein glazen retort verkrijgt v. L. zwavel in
groote hoeveelheid, hetgeen wel overeenstemt met de hedendaagsche kennis. Door het bepalen van het gewicht, weet hij
ook vast te stellen dat hij hier niet te doen lieeft met goud of
zilver, doch het ijzer ontdekt hij er niet in.
(18) Zie mime I e mededeeling, Loc. cit., blz. 325
(19) Le Journal des Scavans verschenen te Parrs van 1665 tot 1828,
in 142 boekdeelen, begon op 5 Januari 1665, reeds op 30 Maart van het
lietzelfde jaar, werd het na de verschuning van n r 13 opgeschorst, in 1666
verscheen het opnieuw, en had 42 n re . Er bestaan dan 16 n r. in 1667, 13 in
1668, 4 in 1669, 1 in 1670, 3 in 1671, 8 in 1672, 0 in 1673, 2 in 1674. Van
1675 tot 1723 verschenen de n r. elke week, en van 1724 tot 1792 elken maand.
Opgeschorst in December 1792, zag het weder het licht van 4 Jan. tot 18 Juni
1797. Van Sept. 1816 tot 1828 verscheen eindeluk een n° per maand.
Een tafel van inhoud voor 1665 tot 1750 verscheen te Parijs in 10 boekdeelen tusschen 1753-1764.

--- 9 4 -1 I5de Missive van 26 april 1699, Geschreeven aan d'Hr..
Harm : van Zoelen (20), Oud Burgermeester der Stad Rotterdam, Bewinthebber van de Oost-Indische Compagnie, &. Waar
in gehandelt werd Van de Foelje, en wat de oorsaak is, dat
eenige bladeren wit sijn. Dit werd te weeg gebragt door kleyne
Wormkens. Kleyne vliegende Schepsels komen tegen het ondergaan van de Sonne te voorschijn. Het Hout, en Bamboesen,
werd in korten tijd als vermolmt. Dit werd gedaan door kleyne
Wormkens. Witte Mieren doen in Indien groote schade, en
konnen door dik bout byten. Het Houtwerk, daar men de
Foelje leyt, te bestrijken ofte te witten met kalk. Onse Mieren
konnen niet byten, maar steken met een Angel. Het Houtwerk
op onse koornsolders behoort men te stryken met kalk, en
soo ook de vaartuygen aan de Eylanden, enz. Delft in Holland
den 26 April 1699 (83-87). - Epistola 115, Argumentum emstol : De maci (Foely) ac causa, ob quam quxdam ejus folia,
enz.; Epistolx III, 77-81, VI Kalendas majas 1699. - Hartsoeker,
op. citat., 48.
Deze brief bevat nuttige wenken om woekerinsecten te
bestrijden, namelijk het bestrijken met kalk.

I I6de Missive van 9 Juni 1699, Geschreven aan de Hoog
Edele Heeren, Mijn Heeren die van de Koninklijke Societeit in
Londen. Waar in gehandelt werd van een extract uyt de Nouvelles
de La Republique (21), waar in geroemt werd van een vergrootglas, door 't welke de Dierkens in 't Mannelijk zaad ontdekt sijn.
Wat figuur deselve hebben, den Schrijver segt, dat het niemant
moet wonder schijnen, hetgeene aldaar geseyt werd. Om sulke
glaasjens te maken, vereyst meer bequaamheit om die to monteren, dan om to maken. Soodanige glaasjens sijn met bequaam
om ontdekkingen to doen. Dat soodanige schepsels in 't Mannelijk
zaad souden ontdekt zijn, werd niet aangenomen. Dierkens uyt
de Eyeren van een Kik-vors komende, hebben geen gelijkenis met
de Dierkens uyt de Mannelijke zaaden van Dieren, Vogelen, en
Visschen. Dierkens in de Mannelijke zaaden konnen haar huyt
niet uyttrekken. Delselve sijn van soo een maaksel niet als men
ons afbeeld. Hoe de Dieren in de Baar-moeder leggen. In yder
Taruw of Garst sijn al verscheyde planten, en in die planten de
Airen. Het schepsel van een Dier leyt al beslooten in een Pierken
van het Mannelijk zaad. Maar het Menschelijk vernuft en sal soo
diep niet indringen, dat wy by geval, of ontledinge, een dier daar
in sullen komen to seen, enz. Delft in Holland den 9 Juny 1699
(88-100). - Epistola 116, argumentum : Excerpta ex libello
Galileo, cui titulus, enz.; Epistolw III, 82-94, Quinto Idus Junias

(20) Cf. 113 e Missive
(21) De Nouvelles de la Republique des Lettres verschenen te Amsterdam
van Maart 1684 tot April 1689, dan van Jan 1699 tot Dec. 1710, eindeiijk
van 1716 tot 1718 Zii werden uitgegeven door P. Bayle, J. Bernard en
P. Morten
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1699. - Part of a Letter from Mr. Leuvenhook, Dated June
9 th. 1699 concerning the Animalcula in Semine humano, etc.;
Phil. Trans., vol. 21 (22) for the year 1699, 1700, 301-308. Hartsoeker, op. citat., 48-49.
Schr. verwerpt de beweringen van Dalepatius verschenen
in een boekje getiteld Nouvelles de la Republique, waardoor door
middel van vergrootglazen de deelen van het lichaam in de diertjes
van het mannelijk zaad zouden zichtbaar zijn; hij heeft zuiks
nooit kunnen vaststellen, alhoewel hij zich sedert reeds 40 Jaren
met vergrootglazen bezig houdt. Van zijne vergrootglazen die
hij weinig bekend maakt, zegt hij hier het volgende Terwij1
ik bezig ben om desen te schryven, heb ik wel 8 a 10 Vergrootglasen voor my leggen, die door my met Silver gemonteert sun,
en al hoe wel ik gans geen onderrigtinge en hebbe gehad, om in
eenig metaal met hamer ofte vyl te arbeyden, soo monteer ik
egter myn glasen, en myn werktuigen sijn soo toegestelt, dat
werkbasen in 't Gout seggen, my niet te sullen na werken
117d . Missive van 23 Juni 1699, Geschreven aan de Hoog
Edele Heeren die van de Koninklijke Societeit in Londen. Waar
in gehandelt werd Van de tegenwerpinge ontrent een Dierken in
de Mannelijke zaaden. In alle zaaken werd seer na op een en deselve
wijse ontrent de voortteelinge gewerkt. Uyt een zaad van een
Appel kunnen in weynige Jaren duysenden van Boomen voortkomen. Wat men in soo een zaad komt te seen De Boom en Vrugt
is in soo een zaad opgeslooten geweest. Van de Hom en Kuyt van
de Visschen, en van de over blyvende stoffe. Dierkens en konnen
uyt sig selfs met voortkomen. Hoe de Mannelijke zaaden geplaatst
sun, en van de onbedenkelijke kleynheid van de Dierkens in de
selve, selfs ook in de wateren. En van het groot geheym in de
selve, enz. Delft in Holland den 23 Juny 1699 (101-108). - Epistola 117, argumentum • Respondetur ad objectionem Auctori
factam enz., Epistohe III, 95-102, Nono Kalendis Quintileis 1699.
- Part of a Letter from Mr. Leuvenhook, Dated Delft 23d of
June 1699. Concerning his Answers to objections made to his
Opinions concerning the Animalcula semine Masculine; Phil.
Trans., vol. 21 (23) for the year 1699, 1700, 270-272. - Hartsoeker, op. citat., 49.
Uit de Philosophical Transactions, hem « door twee Heeren,
die u1t Engelant quamen, en te Leypsig t'huys hoorden . heeft
v. L. vernomen dat Martin Lister (24) (Trans. n° 247, p. 337) de

(22) Philosophical Transactions • Giving some account of the Present
Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, in many Considerable
Parts of the World Vol XXI For the Year 1699 London : Printed for
S Smith and B Walford, Printers to the Royal Society, at the Prince's
Arms in St-Paul's Church-yard MDCC (442 blzz , n , 248 van Jan. 1699 tot
n r 259 van Dec 1699)
(23) Zie noot (22).

--96-theorie omtrent de voortteling uit een dierken van het mannelijk
zaad niet aanneemt. . Ik moet hier op tot UE. Hoog Edele Heeren
seggen, dat de gemelte tegenwerpingen nin gevoelen met een
stip, om soo te spreeken, doen veranderen D. Niet alleen steunt
v. L. op zijne ontdekkmgen, doch op de vergelijking met de
plantenzaden.
De dieren van het zaad ontstaan uit dieren van denzelfden
aard, en met uit zich zelf, « want soo'er Dieren van sig selfs
konden gebooren werden, dat ik als een mirakel sonde agten, soo
mosten met alleen alle minuten, maar alle seconden tijds, milioenen
van miraculen geschieden, dat niet aan te nemen is, en wanneer
sulks geschied, souden daaglijks nieuwe schepselsen te voorschijn
moeten komen, dat wy met gewaar werden D. v. L. blijit dus.
steeds warme aanhanger van de voortplantingstheorie en bestrijdt
verder de theorie der zelfwording.

118 d, Missive van 5 Augustus 1699, Geschreeven aan de
Agtbare Heeren Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie
in Delft. Waar in gehandelt werd Van een Indiaansche Schorpioen,
en van de loop van het Bloet in de selve. De Schorpioen sal voor
een Bloede-loos Dier te boek staan. Deselve heeft twee Oogen om
opwaarts te sien, en aan yder zijde van het hooft drie kleyne
Oogjens. Deselve komen uyt geen verrottinge voort. Van de
Nijpers of scharen die met zaags gewijse tanden sijn versiem
Twee levende Vliegen by de Schorpioen geplaatst enz. Delft in
Holland den 5 Augusty 1699 (109-112). - Epistola 118, argumentum : De Scorpio indico, atque Sanguinis cursu in eo observato. Enz., Epistolx III, 103-106, ipsis nonis sextilibus 1699. Harstoeker, op. citat., 49.
v. L. beschrijft den schorpioen die hij van de beheerders der
Oost-Indische Compagnie heeft ontvangen, daarom ook wordt
de brief aan die beheerders opgestuurd.

119d e Missive van 25 September 1699, Geschreven aan de
Hoog Edele Heeren, Mijn Heeren die van de Komnkhike Societeit
in Londen. Waar in gehandelt werd Van de Dierkens die in Kikvorssen veranderen. Deselve opgevangen om de Circulate van
het Bloet daar in te vertoonen. De Kik-vorssen werden haar
Eyeren langsaam quyt. Van de Bloed-aderkens in de selve, en
de vereeniginge van de Bloet-vaatjens. Van het gestremde Bloet,
doorslagen of vallen veroorsaakt. Voortstootinge en te rugge
loopende Bloet. Met de voortstootinge van het Bloet, werden de
Arterien opgespannen. Stil staande Bloet neemt een beweginge
aan. Hoe het gestremde Bloet werd gaande gemaakt. Het Dierke
de Kik-vors-worm geprangt leggende, was de loop van het Bloet
traeg, en weder geret wesende was de loop vaardiger. Afbeeltsel
van de Kik-vors-worm. Deselve werd by de gemeene Man Donder(24) Lister, Martin (1638 9 t 1712), dierkundige, doctor in de geneeskunde van de Universiteit Oxford, en fellow of the Royal College of Physicians in 1687.
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padden genoemt, en om welker oorsaak. Uytnemende dunte vary
de Bloet-vaatjens, en der selver ommeloop. Delft in Holland den
25 September 1699 (113-126, 5 fig. op eene plaat). - Epistola 119,
argumentum : De Animalcules, qua in ranas mutantur. Enz.,
Epistohe III, 107-120, Septimo Kalendis Octobris 1699. - Part
of a Letter from Mr. Antony van Leuwenhoek, F. R. S. dated
at Delft in Holland, Sept. 25. 1699, Concerning the Circulation
and Stagnation, of the Blood in Tadpoles, Phil. Trans. vol. 22 (25)
for 1700 and 1701, 1702, 447-455. - Hartsoeker, op. citat., 49.
v. L. herinnert dat zijne laatste brieven aan de Royal Society
van 9 en van 23 Juni 1699 waren (brieven 116 en 117). Daar hij,
in de gelegenheid was over « veel wormkens die in kikvorssen
veranderen » te beschikken, demonstreerde hij den bloedsomloop
aan verscheidene geleerden; daar die dieren stiller zijn dan de alen,
was de demonstrate gemakkelijker.
Hij berekent verder dat het bloed bij den mensch 75 maal
per minuut uitstort, dus 4500 maal per uur.
De schruver is vol geestdrift; in dezen brief hebben wij
daarvan een gepast voorbeeld, als hij zegt : « want de loop van
het Bloet in het geseyde Dierke, overtreft alle de Bloet-loopen
die ik in Dieren en Visschen heb gesien, ja het vermaak is my
menigmaal soo groot geweest, dat ik niet geloof dat'er Fonteynen
op den Aerdbodem, het sy door konst toegestelt, ofte die uyt de
Natuur sun, ofte ook andere beschouwingen, myn gesigt soo een
vergenoeginge soude geven,als dese wormen gedaanthebben ».
120s. Missive van ..... 1699, Geschreven aanIde Hoog Edele
seer Geleerden en Wijd Vermaarden Heer, d'Hr.*Ehrenf. Walter
de Tschirnhausen. Waar in onder anderen gehandelt werd Om de
waarheden voor de Oogen te stellen. Wat na een siekte een jeukinge
veroorsaakt. Wat gevoelen eenige Doctoren daar ontrent hebben.
Van een ingenome poeyer. Wat de oorsaak van roode puysten
was. Het ingegeven poeyer mag men eer een moort, als genees
middel noemen. Men moet sorg dragen dat Moort-poeders uyt
ons lief blyven. Wat te veel genomen is doodelijk. Soodanig medicament berooft het lighaam van dunne sappen, en verdikt het
bloet. Dat de tong niet aangenaam is, kan het lighaam niet aangenaam sijn. The, of Coffe, schielijk agter den anderen tot sweetens
toe gedronken, werd gesont gehouden. Het is beter Sweetmiddel
als den Apoteek kan uytleveren. Als men een middel uytgevonden
heeft die ons bloet kan dunhouden, dan sal de genesing tot een
hoogen top gesteygert sun. Een ongemak aan een been, moet
men niet aan het bloet toe schruven. Het maaksel van de darmen,
is by veele onbekent. Vreemde opsnuyvers en onwetende, hebben
meer ingang, by den gemene Man, als Oude Ervarene Genesers,
(25) Philosophical Transactions : Giving some account of the Present
Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, in many Considerable
Parts of the World. Vol. XXII, for the Years 1700 and 1701. London,:
Printed for S Smith and B. Walford, Printers to the Royal Society, at the
Prince's Arms in St-Paul's Church-yard MDCCII._(N r_260 van Jan. 1700
tot n r 276 van Nov.-Dec. 1701, blz 443-1050
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onse Inboorlingen. Delft in Holland den ..... 1699 (127-140).
Epistola 120, in qua, inter alia, agitur De Scopo Auctoris, veritates, nempe, enz., Epistolx III, 121-134, ..... 1699. - Hartsoeker,
op. citat., 49.
Deze brief werd geschreven ter gelegenheid van het ontvangen
van een boek van Tschirnhausen (26) getiteld Geneesmiddel der
Ziele. In dezen brief wordt vastgesteld dat de geneesheeren zeer
weinig weten, en dat de geneesmiddelen der apothekers meer
kwaad dan goed verrichten. De warme dranken die tot zweeten
aanleiding geven, werken gunstig op de gezondheid en houden
het bloed dun.
12I ste Missive van 16 October 1699, Geschreven aan de
Doorlugtige Hoog Geleerden en Wijd Vermaarden Heer, Mijn
Heer Antoni Magliabechi. Waar in gehandelt werd Van Dierkens
in de Wateren, die onse Velden van een scheyden, en van de
onbedenkelijke vaardige beweginge in haare lighamen, en van de
jongen in deselve. Van een andere soort, welkers Eyeren geplaatst
waren aan der selver gespleten staart. Dierkens uyt de geseyde
Eyeren, en hare groot werdinge. Visschen in de Zee en Rivieren
die een Jaar Out sijn hebben Mannelijke en Vrouwelijke zaaden,
de zaaden in de kleyne Vissen sijn soo groot, als in de groote
Vissen, te weten yder in sijn zoort. Dierkens krygen in een nagt
Eyeren, en 3 dagen daarna jongen uyt de Eyeren. De afteykening
van een Dierke. Alle Dierkens, hoe veragt die sijn, sijn al afhangende van de Dierkens, die in den beginne geschapen zijn. en der
selver volmaaktheid. De kleyne Visjens sijn geschapen tot voetsel
van groote Vissen, enz. Delft in Holland den 16 October 1699.
141-151, 3 fig. op eene plaat). - Epistola 121, argumentum :
De animalculis repertis in aquis agros nostros intersecantibus, enz.,
Epistolw III, 135-145, XVII Kalendas Novembris 1699. - Hartsoeker, op. citat., 49-50.
Met Magliabechi (27) die hem insigne filosofo noemt en van zijne
prodigiosi ritrouati per via de microscopic) spreekt, was v. L. in
briefwisseling. Hij zendt aan dien geleerde de beschrijving van
kleine waterdiertjes, waaronder van de Cyclops, waarvan hij
trouwens ook eene geteekende schets geeft.
(26) Ehrenfried-Walter von Tschirnhausen, Duitsche physicus en wiskundige, (1651 ± 1708), studeerde in 1668 te Leiden. In 1682 onderwierp
hij aan de Academie des Sciences van Parijs, door hem vervaardigde glazers
die den naam kregen van Caustiques de Tschirnhausen die gemakkelijk
brandbare stoffen deden branden; bij deze gelegenheid werd hij tot assocte
de l'Acadernie gekozen. Zijn Medicina corporis werd uitgegeven te Amsterdam in 1686, zijn Medecina mentis te Amsterdam in 1687; de twee werken
werden te samen weder uitgegeven te Leipzig in 1695
(27) Zie mijne 1 . mededeeling, blz. 333. Antonio Magliabechi, Florence
28 Oct 1633 -I- 2 Juni 1714, bibliothecaris van Cosimo III de Medici. De
catalogus van het British Museum meldt de aanwezigheid van Epistolce ad
Ant Magliabechium, in Targioni-Tozzetti-Giovanni, Clarorum Belgarum ad
A Magliabechium nonnullosque altos epistol. Ex autographic in Bib 1.
Magliabechiana, 2 vol , Florentine, 1745 in 8.

- 99 Deze dieren vermenigvuldigen zich door eieren, en v. L.
neemt weder de beschrijving van die vermenigvuldiging ten bate
p m nog eens de theorie der zelfwording te bestrijden : 0 Deze verwonderenswaardige hoedanigheid, in soo een kleyn veragt schepseltje siende, en ons verder inbeeldende, is immers onbegrypelijk
dat van sig selven soude konnen te voorschijn komen. Maar wy
komen duysent en duysentmaal nader aan de waarheid, als wy
vast stellen, dat alle soort van Dieren, hoe kleyn deselve ook
mogen sun, al afhangende zyn van de Dieren, die in den beginne
geschapen zyn.
lk hebbe de gesegde Taal te meermalen gevoert, en ik soude
deselve wel agter gelaten hebben, waart saake dat de meeste
Menschev met aan den ouden droesem nog bleven hangen, namentlijk aan r'e fabulen der Ouden, dat veel kleyn gedierte, van sig
sells `r,( I Lkomt ».

122" , Missive van 2 Januari 1700, Geschreeven aan de Heer
Hans Sloane (28), Secretaris van de Koninklijke Societeit in
Londen. Waar in gehandelt werd, Van de Dierkens die de Viceshouwers Botten noemen. Het regenwater op de Weyden blyvende
staan di inken de Schaapen. Dierkens in de Gal-aders van Schaapen,
maken een verfweeringe in de Levers. Verscheyde Dierkens in
't water, en onder die daar de Muggen uyt voortkomen. Groene
ronde deeltjens in 't water, der selver beweginge, breeken ontstukken, en brengen weder groene deeltjens voort, die in groote
toenemen. Van een kleyn Kik-vors, en de circulatie van het bloet
in de pooten. Daar de bloetvaaten gedrukt werden, staat de
bloetloop stil. Afgang van de Kik-vors, en levende Wormkens in
de selve, enz. Delft in Holland den 2 January 1700 (152-166,
2 fig. op eene plaat). - Epistola 122, argumentum : De Animalculls, qua Laniorum filii Botten vocitare solent. Enz., Epistolce III,
146-158, postridie Kalendas Januarias 1700. - Part of a Letter
from Mr. Antony van Leeuwenhoek, concerning the Worms in
Sheeps Livers, Gnats, and Animalcula in the Excrements of
Frogs; Phil. Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 509-518. Hartsoeker, op. citat., 50-51.
Als hij aan de Royal Society een brief heeft opgestuurd,
heeft v. L. de gewoonte dit te herinneren in zijn volgenden brief;
aldus zegt hij nu dat zijn laatste brief was deze van 25 September
1699 (den 119 en). De schapen kunnen soms « besmet . worden door
dieren die in de lever woekeren en waaraan de slachters den naam
geven van botten; daar v. L. veronderstelt dat die besmetting
door het water der werden wordt voortgebracht, onderzoekt hij
{lit water ten opzichte van de fauna. Hij vindt namelijk de wormen
{he later tot muggen aanleiding geven; mindere diertjes weet hij,
zooals wij het nog heden tot het aanleggen van microscopische
preparaten doen, met een glazen buisje te vangen. Eindelijk
beschnift hij aaltjes die in de uitwerpsels van kikvorschen aanwezig waren.
(28) Sloane, Hans (1660 t 1753), geneeskundige, Secretaris der Icon.
Societeit van London van 1693 tot 1712.
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1238te Missive van 14 Januari 1700, Geschreven aan de Hr..
Mr. Niclaas Boogaart van Belois (29), Bewinthebber van de OostIndische Compagnie, & &. Waar in gehandelt werd Van een
Schorpioen die by een Agedis geplaatst wierde. Bloetloop in de
Agedis, deselve sal, orn dat het Bloet root is, voor geen Bloedeloos
Dier te boek staan. Veel ongeloofluke Bloet-vaaten in de Agedis,
en vaardige voortstootinge. Door het steeken van de Schorpioen
was de Bloetloop trager. En daarna weder vaardiger. De aderen
gedrukt werdende, staat de Bloet-loop stil. De Agedis verandert
van Huyt. Kleyne Bloet-vaaten vereenigen in grooter. Een tweede
Agedis, Spinnekop, en Vlieg, by de Schorpioen geplaatst. De
Schorpioen leeft seer na drie Maanden sonder eeten. Van den
Angel van de Schorpioen, en hoe het fenyn uyt de Angel werd
gestooten. De staart ontledet. Van de Oogen van de Schorpioen.
Eyeren in 't lighaam van de selve. Van de Tanden en Scharen van
de Schorpioen, enz. Delft in Holland den 14 January 1700. (167=
180, 5 fig. op eene plaat). - Epistola 123, argumentum : De
Scorpio juxta lacertam posito. Enz., Epistohe III, 159-172, Postridie Idus Januarias 1700. - Hartsoeker, op. citat., 51.
Deze brief bevat vooral anatornische waarnemingen bij den
schorpioen en' de hagedis.

12481, Missive van 20 Mei 1700, Geschreeven aan de Wel.
Edele Gestrenge Heere, d'Hr. Mr. Hendrik van Bleyswyk (30),
Gedeputeerde ter Vergadering van Haar Hoog Mogende wegens
de Provintie van' Holland. Waar in gehandelt werd, Van een
Indiaanze Duysentbeen. Deselve heeft agt oogen. Een Vlieg by
deselve geplaatst. Een Agedis by de Duysentbeen gedaan. Deselve
heeft geen vermogen om het Fenian uyt sun Angels te stooten.
Hoe het Fenian uyt de Angels werd gebragt. Pion en opswellinge
overtreft de steek van de Schorpioen. Hoe deselve kan opgenomen
werden sonder dat men daar van beschadigt werd. De Duysentbeen
kan op vier distincte plaatzen het Fenian in de huyt stooten, daar
de Schorpioen het op twee plaatzen doet, enz. Delft in Holland
den 20 Mey 1700. (181-186, 1 - Epistola 124, epistolw argumentum : De Millepeda Indica. Ea octo oculis instructa est. Enz.,
Epistohe III, 173-178, XIII Kalendas Junias 1700. - Hartsoeker,
op. citat., 51.
Studie van het oog en de angels van den duizendpoot; uit de
angels vloeit geen giftige stof,, mogelijk echter is het dat, als de
angel in de huid van een ander dier dringt, alsdan eene vloeistof
wordt uitgedrukt.

125,1 ' Missive van 2 Juni 1700. Geschreven aan den Hoog
Edelen wel Gebooren Heere d'Hr. Frederik Adman, Baron van
Rhede (31), Vru Heer van Renswoude, en Emmikhuysen, Heere
(29) Nicolaes Boogaert, Heer van Beloys, geboren te Delft 26 Dec. 1662,
overleden te Delft 10 Mei 1746, werd in 1699 bewindhebber van 0 1. Comp,
ter Kamer Delft, raadslud in 1710, schepen en 1718 in burgemeester in 1725.
(30) Cf. 97 e Missive.
(31) Zie 4 e Bijdrage, noot (13).
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in Moerkerken, & &. Waar in gehandelt werd, Van de Oogen van
de Garnaad, en de sagtigheid van de Hoorn-vhesen. Deselve
hebben geen hardigheid van nooden. Van de Gesigt-senuwen. Dat
men voor het Hooft van de Garnaad aansiet, is ook de Buyk. Van
de Mont, Tanden, en Maag. Van de spits die de Garnaad gebruykt.
Van de Eyeren in 't lighaam, en waar die geplaatst werden.
Waarom de Garnaaden die ontrent Amsterdam gevangen werden,
weynig Eyeren aan Naar lief dragen. Van de Lever, en Darm, van
de Garnaad. Hoe de Mond van de Garnaad gemaakt is. Geen
Manneluke Garnaad ontdekt. De Garnaad verslint veel Visjens,
enz. Delft in Holland den 2 Juny 1700. (189-206, 11 fig. op 2 platen). - Epistola 125, argumentum : De Squillarum ()culls, ac
tunicarum in its cornearum mollitie. Enz., Epistol III, 179-194,
postridie Kalendas Januarias 1700. - Hartsoeker, op. citat., 51,
Anatomische beschruving van het oog waarm de zenuwen.
het hoornvlies, het kristallune vocht worden teruggevonden. Uti
de studie van de spusbuis meent Schr. te kunnen besluiten dat
de garnaal geen visch vangt, doch wel dat het voedsel te gelUker
tijd met zand van den zeebodem wordt opgeraapt; dit is alleen
echt voor de monddeelen, daar de maag en de darmen overblufsels
van schelpdiertjes en vischies bevat. Schr. zegt eindeluk dat hij
de meeste garnalen met eieren beladen gevonden heeft, zoodanig
dat hij geen manneluke individuen heeft kunnen treffen. De
eieren zijn in zeer groot getal, en aldus kan het geslacht aan de
vernieling door de visschen die zich met de eieren voeden, weerstaan.

126 6te Missive van 20 Mei 1700, Geschreeven aan de Wel
Edele Gestrenge Heer, d'Hr. Mr. Anton' Heinsius (32), Raad
Pensionaris van Holland, & &. Waar in gehandelt werd, Het
gevoelen van veele ontrent het Veen. De Boomen in ende onder
het selve gevonden, hebben daar met konnen wassen. De Boomen
en 't Veen sun aan gespoelt. In Hollants Diep, of Haring Vliet,
werd door een groote storm, uyt de Diepe gronden, het Veen Los
gemaakt, en tegen de Dyken geworpen. Veen stoffe werd diep
onder het sand uyt gedolven, en dat met stukken en brokken.
Als wy stellen dat verscheyde Eylanden, Noordelijk van ons af
gelegen aan den anderen zijn vereenigt geweest, en dat by overstrooming die Landen zijn van een gescheurt, en door die stoffe
ons Land gemaakt is, konnen wy ons beter voldoen. Blaeuwe
Verf diep onder het zand uyt gedolven. Kley en zand is na de Veen
gevolgt. Hoe de Duynen zijn voortgekomen. De Rivieren Ryn
en Maas brengen veel kley en sand af. Aan de Zee stranden werd
een aardagtige stoffe gevonden. Ontrent den uytgang van veel
Rivieren is laag land. De wegsinkende landen, en brandende
Bergen, brengen ook veel stoffe in zee, die de grout van de zee
hooger maakt, soo het Eylant Tenerif in zee souk, hoe veel het
zeewater soude verhoogen. De stoffe die de Rivieren in zee brengen,
doet de zee ook hooger werden. Laage Landen sullen van de zee
overstroomt worden. Het Land door het uythaalen van de Veen,
(32) Cf. Missiven 86 en 112.
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tot water gemaakt, is seer weynig, enz. Delft in Holland den
20 Mey 1700. (207-221). - Epistola 126, argumentum Refertur
multorum sententia circa terram illam bituminosam, enz., Epistolce III, 195-210, XIII Kalendas Junias 1700. - Hartsoeker,
op. citat., 51.
Het stuk handelt over de groote rol der aanspoelingen in de
vorming der grondlagen; moest de berg Pico van het eiland
Teneriffe zich plat uitspreiden, dan zou eene laag van een duim
hoogte eene oppervlakte van 2280000 mijlen bedekken; moesten
de rivieren van den aardbol slechts de helft van de stof, waaruit
de berg is gemaakt, naar de zee medespoelen, dan zou op 100 jaren
de zee twee voeten in hoogte toenemen.
1278 " Missive van 15 Juni 1700, aan D'Heer Hans Sloane,
Secretaris van de Koninklijke Societeit. Delft in Holland den
25 Juny 1700. (222). - Epistola 127, Epistolx III, 211-212,
decimo Sexto Kalendas Julias 1700. - Hartsoeker, op. citat., 51.
v. L. heeft reeds de diertjes van het mannelijk zaad bij zooveel dieren onderzocht, dat hij zijne proeven als geeindigt aanziet;
hij blijft echter bereid het zaad van andere dieren te onderzoeken,
die door de Koninklijke Societeit zouden aangeduid worden.
Hartsoeker geeft aan dezen brief de dagteekening van 25 Juni 1700.
128" . Missive van 9 Juli 1700, Geschreven aan den Heer
Hans Sloane, Secretaris van de Koninklijke Societeit in Londen,
waar in gehandelt werd, Van verscheyde ommeloopen van het
Bloet in een kleyn Botje. Dikte van de Bloet-vaatjens, ontrent de
Beentjens, soo in de vinnen, als sprankjens uyt de selve. Als de
Menbrane, daar de Bloet-vaaten doorloopen, werden uytgespannen, werden de Bloet-vaaten dunder. De Bloet deeltjens in de
vaatjens geprangt sijnde, kan men deselve niet regt bekennen.
Yder deeltje Bloet bestaat uyt deeltjens. Waarom het Bloet van
de Salm een swartagtige gedaante heeft. Deeltjens Bloet sijn
buygsaam. Ovaale deeltjens Bloet in Aderen gesien. Hoe het
inaaksel van de Bloetdeelen in een Botje is. 't Is wel te begrypen
dat de Bolletjens van het Bloet in de Visschen, een Ovaale ronte
aannemen. Het begin van zaaken is onnaspeurlijk. De deeljens
Bloet werden door drukkinge van een gedivideert. Het vet neemt
een Klootze ronte aan. Het Bloet in de Vend, kan in een Arterie
gevoert werden, sunder het Hert te passeren, enz. Delft in Holland
den 9 July 1700. (223-237, 7 fig. op eene plant). - Epistola 128,
argumentum : De Varies sanguinis periodis in exiguo pisciculo,
quem Nostrates een Botje vocant. Enz., Epistoloe III, 213-225,
VII Idus Julias 1700. - Part of a Letter from Mr. Lewenhoek,
concerning the circulation and globules of the blood in Butts;
Phil. Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 552-560. - Hartsoeker, op. citat., 51-52.
Studie van den bloedsomloop bij de visschen; in het bloed
worden de bloedlichaampjes als ovale bloet deeltjens . beschreven
en geteekend; v. L. onderscheidt ook het serum.
129 st e Missive van 10 Juli 1700, Geschreven aan de Wel Edele
Gestrenge Heer, d'Hr. Mr. Attoni Heinsius, Raad Pensionaris van
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Holland, & &. Waar in gehandelt werd, Van de Veen-stoffe, die
tot Hellevoet-sluys wierde uyt gegraven, daar den Dijk hadde
gelegen. Het sand aldaar was wel eer Zee strant geweest. Blinkende
deeltjens in de Veen, waren zaatjens van een plant. Stukjens van
vliegende schepsels die haar op de aarde onthouden, in de Veen
gevonden, en selfs wieken, pooten, en hooft. Stammen van gras
en planten. Onvergankelijk zijn de stoffen, die diep onder water
en zand leggen. Delft in Holland den 10 July 1700. 238-242). Epistola 129, argumentum : De materia bituminosa (Veen-stoffe)
effossa in vico ditto Hellevoet-sluys, enz.; Epistolw III, 226-230,
VII Idus Julias 1700. - Hartsoeker, op. citat., 52.
Voortzetting van den 126 e. brief waarin de aanspoelingen
der rivieren worden bestudeerd. Er moeten duizend en duizend
jaren verloopen zijn sedert de veenstoffen onder het zand van
de zee gebracht werden, eer dat die lagen dan tot land geworden zijn.

130ste Missive van 27 Juli 1700, Geschreven aan de Heer
Hans Sloane, Secretaris van de Koninklijke Societeit in Londen.
Waar in gehandelt werd, Van Wormkens uyt Engeland gesonden.
Een Wormke groot gemaakt, dan in een Vliegje is verandert.
Soodanige Wormkens vent men veel in rottende kaas. Dese Wormkens veranderen in Vliegjens. Soodanige Wormkens opgeslooten
en ontledet. Ende beweginge van Hert en Maag gesien. Hoe
soodanige Wormkens in de holle Tanden kunnen komen, en pyn
veroorsaaken. Dese Wormkens door swavel getragt doot te rooken.
Oly van vitriool in de Tand laten druypen. Dat het een van de
hardste materien in de Philosophie is, de generatie door levende
Dierkens in de Mannelijke zaaden. Dit komt met vreemt voor,
om dat alle nieuwigheden aanstootelijk zijn. Veele sun daar
ontrent met een vooroordeel in genomen. Andere door haare
Leer-meesters stark ingeplant, enz. Delft in Holland den 27 Juny
1700. (243-251). - Epistola 130, argumentum : De vermiculis ad
Auctorem ex Anglia transmissis. Enz. , Epistolx III, 231-239,
V Kalendas Julias 1700. - Part of two Letters from Mr. Anthony
van Leewenhoek, F. R. S. concerning Worms pretended to be
taken from the Teeth, Delph in Holland, July \27, 1700, Phil.
Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 635-639. - Hartsoeker,
op. citat., 52.
v. L. onderzoekt wormpjes die door de Royal Society gezonden, die men beweerde uit een bedorven tand te komen;
die wormpjes gebruikten kurk en kaas als voedsel. v. L. veronderstelt dat deze dieren in den mond met het voedsel en
namelijk kaas, onder den vorm van wormen of van cieren, gekomen zijn. De wormpjes die hem uit Engeland werden gezonden
waren nog bij het verzenden van zijn brief in leven en hij verwacht
nu dat zij tot vliegjes zullen worden.
Het vervolg van dezen brief wordt in de 132 6 1 . Missive medegedeeld.
De Hollandsche en Latijnsche teksten, alsook de aanteekeningen van Hartsoeker dragen de dagteekening 27 Juni, in de
Philosophical Transactions vindt men echter 27 Juli, de goede
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dagteekening, ook volgens de volgorde der brieven. De 132 st, brief
herinnert aan den brief van 27 Juli, de juiste dagteekening.
The two Letters van de Philosophical Transactions zijn deze
van 27 Juli 1700 (n r 130) en van 7 September 1700 (n r 132).

I3I ste Missive van ..... 1700, Geschreeven aan den Alder
Doorlugtigsten ..... N Waar in gehandelt werd, Van de parssinge
van de Lugt, waar door het water niet uyt glase Tuba valt. Wat
parssinge de Lugt op een Alensch doet. Hoe men Quikzilver in
een glase Tuba brengt. Redenen van het sakken en rysen van het
Quikzilver, in een glase Tuba. Dit hangt of van de dampkring.
Hoe veel swaarder het Quikzilver is dan het water. Hoe swaar
een lighamelijke voet water weegt. Hoe hoog het water in een
glase Tuba soude staan. De Lugt op hooge bergen parst soo weynig,
dat men benautheid in 't adem haalen heeft, enz. Delft in Holland
den ..... 1700. (252-260, 3 fig. op eene plaat). - Epistola 131,
a rgumentum : De pressione aeris, cujus vi aqua tubo vitreo non
e labitus; EpistolT III, 240-248, ..... 1700. - Hartsoeker, op.
itat 52.
c "
De brief is aan een « alderdoorlugtigste . persoon gericht die
onbekend blijft en draagt geen dag- en maandteekening; alleen
is het jaar 1700 vermeld. De brief handelt niet over microscopie,
zooals de ,meeste anderen, doch wel eerst over capillariteitsverschijnselen waaraan v. L. den naam geeft van aankleventheid ; en
verder over den barometer.
132ste Missive van 7 September 1700, Geschreven aan de Heer
Hans Sloane, Secretaris van de Koninklijke Societeit in Londen.
Waar in gehandelt werd, Van Wormkens in tonnekens verandert,
en daar uyt Vliegjens gekomen. De Vliegjens door gebrek van
voetsel gestorven. Vliegjens voetsel gegeven, en versamelt, de
Wijfjens versamelt geweest hebbende weygeren daar na de versameling. De Vliegjens leggen Eyeren. Uyt die Eyeren komen
Wormkens. Het Wormke my toe gesonden is in een Vliegje verandert, enz. Delft in Holland den 7 September 1700. (261-264). Epistola 132, argumentum : De vermiculis in pupulas mutatis,
ex quibus muscle exigua prodiere. Enz. Epistohe III, 249-253,
VII Idus Septembris 1700. - Delph in Holland, Sept. 7. 1700;
Phil. Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 640-642. - Hartsoeker, op. citat., 52.
v. L. herinnert aan zijn brief van 27 July (door vergissing
voor 27 Juny) die den n r 130 draagt, waarin hij op het einde zeide
dat hij uit de wormpjes vliegjes verwachtte. Nu beschrijft hij de
voile reeks der gedaanteverwisselingen : tonnekens (poppen) en
dan vliegjes. Deze laatste leggen eieren waaruit nieuwe wormpjes
ontstaan.
De Engelsche tekst in de Philosophical Transactions herinnert
eveneens aan de dagteekening van 27 Juli.
133,te Missive van 16 Juni 1700, Geschreven aan de Hoog
Geleerde Heer ..... Waar in gehandelt werd, Van de Bye, dat men
deselve met meer kennisse moet toe schrijven, als andere Dieren.
Hoe deselve Honig-raaden maken. En der selver werktuygen.

- 105 Wat yder schepsel ingeschapen is. Onder veel kleyne vliegende
.schepsels, sun alleen de Byen; die des winters over blyven. Van
de Kooker en Angels van de Bye. Dat men de Kooning noemt is
een Wijfje, daar alle de Byen, in een swerm sijnde, mede tragten
te versamelen. Sonder Honig-raaden te maken, souden de Byen
niet konnen bestaan. Daar werden veel grollen van de Byen verhaalt. Van de Spinnekop. Van de soo genaamde Kooning van de
Bye, en menigte van Eyeren. De Geleerde Werelt is nu wiser,
om het geene van de Byen is geschreven aan te nemen, enz. Delft
in Holland den 16 Juny 1700. (265-274). - Epistola 133, argumentum : De apibus, its non plus ad scribendum Scientia ac
ingenii, quam aliis animalibus. Enz., Epistola III, 254-262,
XV Kalendas Julias 1700. - Hartsoeker, op. citat., 52-55.
Hier geeft v. L. een kernachtig overzicht van zijne denkbeelden over de vermenigvuldiging onder de dieren, als hij beweert
dat de bie die men koning noemt feiteluk een wufje is : « Desen
gewaanden Koning seyt men dat zaad voort brengt. Dog dit
en komt met myne stellinge niet over een, om dat het by my
onverbreekeluk vast staat, dat het zaad Manneluk is, en dat de
Eyeren van de Wyfkens komende, de Mannelyke zaaden, waarin
men duysenden van levende Dierkens doorgaans ontdekt, die
geene syn die de Eyeren in de Wufjens vrugtbaar maaken ».
Hid beschrijft de biologie der bieen, en in het lichaam van de
zoogenoemde koningbie vindt hij een « onbedenkelijke groote menigte van lang werpige Eyeren », ,( Het boek van de Byen, door
Theodorum Clutium beschreven » schunt met veel wetenschap te
bevatten, want na het boek genoemd te hebben zegt hid : « Ik
beeld my in, dat de Geleerde Werelt nu wijser is, als sulke en
diergelijke verdigtsels aan te nemen, en het geene ik van desen
kome te seggen,tdat sullen na alle aparentie andere van my seggen.
Dog ik ben sulks getroost, ik tract met dan waarheden te ontdekken, en soo ik bevinde, dat ik hier of daar in kome te missen, ik
sal gaarne beludenis van mine dwalinge doen ». Hiermede bewijst
v. L dat hid alleenluk vertrouwen heeft in de proefneming, hetgcen
in zun tud zelden voorkwam.
In zun commentarium, weidt Hartsoeker breedvoerig uit
over de levenswuze der bijen, zonder buzondere beoordeeling
over den brief van v. L.

134 8 i e Missive van 26 October 1700, Geschreven aan de Heer
Hans Sloane, Secretaris van de Koninkluke Societeit in Londen.
Naar in gehandelt werd, Van de swarte vliegen, die op de Bladeren
van de Boomen saaten, welke bladeren belaaden waren met kleyne
Dierkens `Vat de vliegen haar voetsel was. Van de Eyeren van
de vliegen. Deselve hebben een afkeer van het water. Dierkens
die sonder versameling jongen voortbrengen. Levende schepsels
konnen van sig selfs met voortkomen. Deselve in haar Moeders
lighamen sunde, sun al begaaft met een zaadeluke stoffe. Veranderen van loopende in vliegende schepsels. Soodanige Dierkens
doot leggende opgeslooten, waar uyt -vliegjens voortgekomen sijn
van een ander maaksel. En redenen, hoe sulks geschiet. De afbeelkling van de hoe grootheid van de Dierkens, en de huyt van het
selve, door het vergroot-glas. Verwonderenswaardige maakser,
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en het vliegje daar uyt voortkomende. Popjens in een glas opgeslooten, en wat schepsels daar uyt sijn voortgekomen. Kromme
haakjens aan het agterste van een popje, enz. Delft in Holland
den 26 October 1700. (275-294, 5 fig. op 2 platen). - Epistola 134,
argumentum : De muscis nigricantibus, insidentibus arborum frondibus, enz.; Epistolx III, 263-280, VII Kalendas Novembris 1700.
- Hartsoeker, op. citat., 55.
Studie over de biologie der vliegen, en over de groene en
zwartachtige luizen die op de bladen der boomen woekeren. Hier
denkt v. L. dat deze luizen, bij uitzondering, jongens zonder
verzameling konnen voortbrengen; hij herinnert 66k zijne stelling
dat er geen schepsels « die leven hebben ontfangen, van sig selfs
konnen voortkomen

1356te Missive van 25 December 1700, Geschreven aan de
Heer Hans Sloane, Secretaris van de Koninklijke Societeit in
Londen. Waar in gehandelt werd, Van beweginge der jonge
Rammen tot de versameling. Van der selver Testiculen, en afvoerende zaad-vaaten, en onbegrypelijke menigte van levende Dierkens in de selve. Dierkens in de zaad-vaaten van de Testicul was
geen leven in. Het Mannelijk zaad uyt de afdragende zaad-vaaten
van een andere Ram gedrukt, , en het leven van de Dierkens in
het selve, voor de oogen gestelt. Een Dierke uyt het Mannelijk
zaad, van een ander afgebeelt, en hoe deselve komt te dwalen.
Soo een schepsel soude tegen de volmaaktheid wesen. Dierkens
uyt de geseyde Hammen, hoe deselve voortswemmen, en doot
sijnde wel leggen. Dierkens en konnen van soo een maaksel met
sijn, als men ons tragt wits te maken. Soo hy bequamheid heeft,
om scharper te konnen sien, als hy gedaan heeft, hy sal bevinden
dat by gedwaalt heeft, enz. Delft in Holland den 25 December
1700. (295-307, 7 fig. op eene plaat). - Epistola 135, argumentum :
De juvenum arietum pruritu, conatuque ad coitum Enz. Epistolw III, 281-292, octavo Kalendas Januarias Anni 1701. A letter from Mr. Anthony van Lewenhoek, F. R. S. concerning
his further observations on the animalcula in semine masculino,
Phil. Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 739-746. - Hartsoeker, op. citat., 55-56.
De Royal Society blijft belang te hebben in de ontdekkingen
van v. L., zooals het nog eens blijkt uit een brief van 18 Nov. 1700
uit Londen door een medelid der Society medegebracht. De
135 .e brief handelt opnieuw over de spermatozoiden bij den ram.
Seker Heer roemt sig zegt v. L., hier zinspelende op een
werk van Hartsoeker die hij niet noemt, « het eerste van alle het
zaad der Dieren, a let Vergroot-glasen, te hebben begonnen te
ondersoeken, daar in denselven komt te dwalen, want daar hy
spreekt, dat in den Jare 1678 sulks heeft bekent gemaakt, soo
hebbe ik in mijn Missive van November 1677 daar van aan de
Koninklijke Societeit niet alleen geschreven, maar drie a vier
Jaren daar te vooren, hebbe ik, op het versoek van wylen de
Heer Secretaris Oldenburg, daar ontrent al ondersoekinge gedaan).
Het is de tweede maal dat v. L., - de eerste maal in zijne
113 de Missive van 17 December 1698 --,zune rechten op de prio-
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met reden. In dezen brief spreekt v. L. ook over zijne glazen,
waarvan hij vele exemplaren moest bezitten . Ik hebbe hondert
en hondert geslepene Vergroot-glasen, daar van de meeste soo
scharp seen, selfs by duystere dagen, ..... ».
Hartsoeker verdedigt zijne prioriteit op zwakke wijze
« Un certain Auteur (c'est moi) s'est ventê bien mal a propos
d'avoir decouvert le premier des animaux dans la semence des
males. l'a publie dans l'annee 1678, je l'ai communiqué,
dit-il, a la Societe dans le mois de Novembre 1677. Cela se peut,
et je n'en doute pas meme; mais je l'ai communiqué bien avant
ce temps la a quelques uns de nos amts, et a M. Huygens, comme
je pourrois, si cela en valoit la peine, le verifier par plusieurs
Lettres qu'il m'a &rites de sa main ». Zonderling is het dat Hartsoeker zich zelf de moeite met geeft om de Philosophical Transactions to raadplegen.

1368t, Missive van 28 Juni 1701, Geschreven aan de Heer
Sloane, Secretaris van de Koninklijke Societeit in Londen. Waar
in gehandelt werd, Van de willige Bladeren die beset sijn met
knobbelagtige deelen, daar Wormen in waren. Kleyne Wormen
dooden grooter Wormen, en trekken uyt deselve haar voetsel,
en grootmakinge, en sonder sulks soude haar geslagt uyt sterven.
Hoe de knobbelagtige deelen op de bladeren komen. Wormkens
in de selve, veranderen in popiens. Swarte Vliegjens komen uyt
de popjens. En Angels aan deselve. Vliegjens maken door de
Angels een opening in 't blad. Dierkens niet grooter als een grof
sand. Van een verslindend Wormke. Gekerfde deelen aan het
Wormke. Wormkens uyt de kaas veranderen in Tonnekens, en
in die Tonnekens leggen opgeslooten popjens. Tonnekens verstrekken in plaats van omspinsels. Vliegjens, soo ras als deselve
uyt haar omwindsel quamen versamelden, enz. Delft in Holland
den 28 Juny 1701. (308-319, 7 fig. op eene plaat). - Epistola 136,
argumentum : De salicum obsitis partibus nodosis, quibus
vermes inerant. Enz. Epistol III, 293-303, IV Kalendas Julias
1701. - Part of a Letter of Mr. Anthony v. Leuwenhoeck, F. R. S.concerning Excrescencies growing on Willow Leaves, etc., Phil.
Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 786-792. - Hartsoeker,
op. citat., 56.
Anatomische en biologische aanteekeningen over wormen die
op de wilgebladen woekeren en die aanleiding geven tot vliegjes.
De vliegjes leggen eieren in eene opening van het vlies van het
blad die door de angels wordt gemaakt; uit de eieren komen
wormpjes die na verpopping tot vliegjes overgaan. De wormpjes
van den kaas gedragen zich op dezelfde wijze.
De Engelsche tekst draagt als dagteekening Jan. 28. N. St.1701; deze is echter de nauwkeurige vertaling van de teksten van
de Hollandsche en de Latijnsche uitgaN en, Jan. is aldus foutief
voor Jun.

1370 e Missive van 15 April 1701, Geschreeven aan de Hoog
Edele Heeren die van de Koninklijke Societeit in Londen. Waar in
gehandelt werd, Van het Mannelijke zaad N an Kabbeljaeuw.-
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Dierkens in het selve, welke het niet doenlijk was den Teykenaar
wel voor de Oogen te stellen. Der selver lighamen sijn seer onstark,
en onbedenkelijk veel. Hoeveel der selve in een hair breet konnen
leggen. Der selver staarten sijn niet dan met groote opmerkinge
te bekennen. Hoe lang de Dierkens, buyten de Kabbeljaauw
zijnde, in 't leven bleven. Dierkens in 't Mannelijk zaad van
Snoeken, enz. Delft in Holland den 15 April 1701. (320-327). Epistola 137, argumentum : De semine masculino aselli majoris
i(quem Belgx Kabbeljauw vocant). Enz. Epistol ge III, 304-311,
XVII Kalendas Majas 1701. - Part of a Letter from Mr. Anthony
van Lewuenhoek, dated Delft 15. April 1701. N. S. concerning
the Spawn of Codfisch, etc.; Phil. Trans., vol. 22 for 1700 and
1701, 1702, 821-824. - Hartsoeker, op. citat., 56.
Nieuwe beschrijving van de diertjes van het mannelijk zaad;
eene massa van 90 diertjes heeft de breedte van een haar.
Deze brief werd ges chreven ter gelegenheid van een bezoek
van een lid der Koninklijke Societeit van Londen, then v. L.
alleen N. N. noemt, en die zich gelast den brief naar Londen mede
te nemen.

I386te Missive van 21 Juni 1701, Geschreven aan de Hoog
Edele Heeren die van de Koninklijke Societeit in Londen. Waar
in gehandelt werd, Van kleyne swarte Spinnekoppen. Bloetloop
in de pooten van de selve. Van de Tuyn Spinnekoppen. Hoe
,deselve aan een gemaakten draat blyven hangen, en der selver
klaeuwen. De Spinnekop heeft agt Lange en twee korte pooten.
Deselve heeft agt oogen, en twee Angels, en aan yder van deselve
twee openingen, daar het soo genaamde Fenijn uyt komt. Twee
ryen tanden, daar yder Angel in legt. De Spinnekoppen by den
anderen opgeslooten sijnde, quetsen, en dooden malkanderen. Hoe
deselve sijn draat vast hegt. Van der selver menigte, en onbedenkelijke dunne draaden, die veel by den anderen gevoegt sijnde,
-een starkte uyt maken. Van de menigvuldige werktuygen, daar
de draaden uyt voortkomen. Onbedenkelijke dunne draaden van
,de jonge Spinnekoppen. De draaden sijn rond. Daar geen draaden
konden gemaakt werden, daar quam een road bolletje. Van de
stoffe waar uyt de draaden voortkomen. Een kleyne Kikvors by
een groote Spinnekop opgeslooten. De Spinnekop quetst de
Kikvors, en sterft. Een tweede Kikvors by een Spinnekop opgeslooten, die mede van de Spinnekop gesteeken sijnde, egter geen
verandering in de loop van het Bloet dede gewaar werden. Yder
deeltje Bloet van de Spinnekop bestaat uyt verscheyde deeltjens.
Zoutdeelen in 't Bloet, en van de loop van het Bloet Spinnekoppen opgeslooten om Eyeren te leggen. Omspinnen de Eyeren,
en stoffe die in de selve is. Hoe de Eyeren zyn leggende. De vogtigheid wasemt uyt de Eyeren. Jonge Spinnekoppen uyt de
Eyeren. Deselve verwisselen van huyt, maken alsdan draaden,
Eeten de onvrugtbare Eyeren, en daarna malkanderen. Hoe lang
deselve in 't leven konnen blyven, sonder voetsel te gebruyken.
De Jonge Spinnekoppen, daar geen ongemeene warmte wierde
bygebragt, quamen in Mey uyt de Eyeren, enz. Delft in Holland
den 21 Juny 1701. (328-365, 8 fig. op 2 platen). - Epistola 138,
argumentum : De exiguis araneis nigricantibus. Enz.; Epistolm III,
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312-345, XI Kalendas Julias 1701. - A Letter from Mr. Anthony
van Leeuwenhoek, F. R. S. concerning Spiders, their way of
Killing their Preg, Spinning their Webbs, Generation, etc. ; Phil.
Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 867-881. - Hartsoeker,
op. citat., 56-57.
De brieven van v. L. wekken altijd verder belang in de Royal
Society; de Secretaris Hans Sloane heeft inderdaad op 9 Mei 1701
aan v. L. een brief geschreven, waarin namelijk gezegd wordt,
.« dat myne voorgaande ontdekkingen de Koninklijke Societeit
aangenaam sijn geweest, dat my lief was te verstaan ».
Deze lange brief geeft eerst de anatomische beschrijving van
de spinnekop en van de organen die de draden voortbrengen. Na
gekwetst te zijn door een spinnekop,sterft een kleine kikvorsch. Bij
een andere kikvorsch onderzocht v. L. de bloedsomloop, doch
kon na « het steeken van de spinnekop geen verandering in de loop
van het Bloet » vaststellen.
Schr. bespreekt dan het bloed en den bloedsomloop bij de
spinnekop, daarna het leggen der eieren die met draden worden
Tondgesponnen, en de ontwikkeling der jonge diertjes. Gewoonlijk teekenen de onderzoekers zelf wat zip met behulp
van een microscoop waarnemen kunnen; met v. L. gebeurt het
Aldus niet : hij heeft de hulp van een teekenaar noodig, zooals hij
het meermaals mededeelt; hier b. v. lezen wij : « Vorders hebbe
ik het geseyde haakje van het lighaam van de Spinnekop gescheyden, en het selve voor het Vergroot-glas gestelt, en den Teykenaar in de hand gegeven, om te Teykenen het geene by quam
te sien ». Ten opzichte van de echtheid der figuren, is het stellig
voor ons een waarborg dat die figuren de werkelijkheid voorstellen en dat hier een eventueele fantazie van den onderzoeker
gansch uitgesloten is.
139 ste Missive van 21 [Juni] 1701, Geschreven aan de Heer
Hans Sloane, Secretaris van de Koninklijke Societeit in Londen.
Waar in gehandelt werd, Van een uyttreksel uyt de Boektaal.
Van een met gelooflijk vergroot-glas, en wat daar door soude
gesien worden. Wat opheffing men met een vergroot-glas was
makende, en hoe slegt het bevonden wierde. Wat een ander van
sijn geslepe glas wilde doen geloven, dat men daar door sag, en
hoe verstelt den selven stond, doen men het bedrog ontdekte.
Hoe het Oog eenig hinder kan toegebragt werden. Hoe en putje
in 't Hoornvlies van het Oog, een vlam van een kaars vertoont.
Bloet-vaatjens in 't Hoornvhes, daar in het Bloet stil staat, die
duystere wolkjens schijnen te veroorsaaken. Een beweginge in
't Oog, die men in de lugt verbeelt te sijn. Wat Hersenen konnen
een bevattinge hebben, dat de invloet van de vaste starren tot
ons gesigt soude gebragt werden, en de uytwasemimge van onse
lighamen gesien werden, enz. Delft in Holland, den 21 ..... 1701.
{366-374). - Epistola 139. Excerpta ex Bibliotheca librorum
recens editorum de Microscopic) enz.; Epistolx III, 346-354,
..... 1701. - Part of a Letter from Mr. Anthony van Leeuwenhoek,
F. R. S. to the Publisher, concerning several Microscopical observations, Phil. Trans., vol. 22 for 1700 and 1701, 1702, 903-907. Ilartsoeker, op. citat., 57.
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v. L. hecht er telkens aan te schrijven dat zijne ontdekkingen
bijval vinden te Londen; een brief van 9 Mei 1701 deelt mede
dat de « drie brieven wel waren ontfangen, en in de vergadering
van de Koninkliike Societeit gelesen, soo als se waren getranslateert, en dat deselve de Koninklijke Societeit aangenaam sijn
geweest, en hare (dog onverdiende) danksegginge door UEd. my
lieten toekomen ..... » D.aaruit staat ook vast dat v. L. altijd nine
brieven in het Nederlandsch schreef en opstuurde.
In de Boektaal (33), een tweemaandelijksche uitgave van
uittreksels, voor Maart-April 1701 vond v. L. op biz. 407 een artikel
getiteld Mengelingen van Historie en Letierkunde versamell door de
.Heer Vigneul-Marville (34). Tweede deel, te Rotterdam bil Elias
Yvans 1700, waarin verteld wordt dat een « wis-kunstenaar » te

Londen een vergrootglas zich be yond waarmede « de veselingen
van Epikuur, de fine stoffe van Descartes, de dampen der Aarde,
de uytwaseming van ons lighaam, de invloeysels der starren »
zichtbaar waren. « Dit verhaalde sch wit voor my onaannemelijk »
zegt v. L. en vraagt te Londen meer daarover te vernemen.
Onregelmatigheden en fouten in de geslepen glazen laten
soms allerlei zaken te voorschijn roepen,, die wel indruk kunnen
maken op onervaren personen, doch welke een kundigen onderzoeker niet zullen overtuigen; zoo handelde eens v. L. met iemand
a die een grooten ophef maakte van een Vergroot-glas dat by hem
hadde, en waar mede hy seyde, dat in Metalen, en Mineralen,
konde in sien .; in zulk glas « sag ik klaar het ongeslepen deel in
't glas, zegt v. L., en hy stond verset, dat ik hem het selve aanwees,
en ik liet soo de Bohaeymaker vertrekken, met byvoeginge, dat
hy andere daar mede bedriegen konde ».
1w De brief draagt in den Hollandschen tekst geen maandteekening, ook niet in den Latunschen. De Engelsche brief in de Philosophical Transactions vermeldt 21 Juni 1701, dus dezelfde ,dagteekening als voor den brief iv' 138. Hartsoeker geeft de aanduiding
van de maand niet op.

1408t, Missive van 2 Augustus 1701, Geschreeven aan de Koninklijke Societeit in Londen. Waar in gehandelt werd, Van een
Persoon die verscheyde sappen in de Vaaten seyde te sien loopen.
Hoe denselven sig verbeelde dat sulks quam te sien. Aaltjens soo
lang gehouden, dat beswaarlyk de loop van het bloet in de selve
te bekennen was. Daar nogtans het bloet vaardig in 't bewegen
was. Het gevoelen van seker Leer-meester ontrent de bloet(33) Boektaal, voor boekzaal De Boekzaal van Europa, gesticht en
uitgegeven door T. Rabus, 9 boekdeelen, Rotterdam, 1693 tot 1700. Vervolg
in Tweemaandelyke Udtreksels door P Rabus, 4 boekdeelen, Rotterdam,
1701-1704 Daarna : De Boekzaal der Geleerde Wereld, Amsterdam, 17051708, 4 deelen, 1715-1811, 194 deelen, 1812-1863; Stemmen voor Waarheid
en Vrede, Amsterdam en Utrecht, van 1864 af.
(34) Noel-Bonaventure d'Argonne, Fransche letterkunchge en priester
(1,634 t 1704) heeft Melanges d'histotre et de litterature in het Licht gegeven
onder den naam Van Vigneul de Marville, Rotterdam 1700, herdrukt in
1725 in 3 deelen.

bolletjens, enz. Delft in Holland den 2 Augusty 1701. 375-378).
Epistola 140. De certo quodam Viro, qui asserebat, se succos
enz. Epistolx III, 355-358, postridie Kalendas Sextiles 1701. Hartsoeker, op. citat., 57.
v. L. doet Kier de belangwekkende vaststelling dat de kleur
van een bioedprceparaat vooral van de dikte der laag afhangt. De
brief behandelt den bloedsomloop bij de aaltjes.
141" e Missive van 26 Augustus 1701, Geschreven aan den
Hoog Edele Wel Gebooren Heere, d'Hr. Frederik Adman, Baron
van Rhede, Vry-Heer tot Renswoude en Emmikhuysen, Heere
in Moerkerken, & &. Waar in gehandelt werd, Van het verval
van water door een Verrekijker afgepeylt. Hoe dat men een verrekijker soude konnen plaatsen. Hoe de horisontale ling waar door
men een veerheid sal afmeten, langer is, hoe volmaakter de metinge
kan volbragt werden. Door een glase tuba, ten deele met brandewlJn gevolt, een horisontale veerheid of to meten. Hoe men de
glase tuba sal plaatsen, en de visieren daar aan hegten. Seker
Autheur wil door een korte glase tuba, gevolt met brandewijn,
en een weynig lugt, een horisontale veerheid afmeten, dat tegen
gesprooken werd. Delft in Holland den 26 Augusty 1701. (379-386,
1 fig. op eene plaat). Epistola 141, De dimensione altitudinis
Horizontalis aquie, Telescopii ope facta. Epistohe III, 359-366,
VII Kalendas Septembris 1701. - Hartsoeker, op. citat., 57.
Deze studie over den verrek uker is van natuurkundigen aard,
en bespreekt een artikel over het waterpas verschenen in Journal
,des Scavans van November 1666.
142" e Missive van 6 December 1701, Geschreven To the
Right Honourable John Lord Somers (35), President van de
Koninklijke Societeit in Londen, enz., enz. Waar in gehandelt
werd, Van een Brief door geseyde Lordschip geschreven. Van het
Marinelijk zaad van Jonge Hanen, die maar half volwassen waren.
Van het Maaksel van de Dierkens in het geseyde Mannelijk zaad
en de uytneinende dunheid van der selver staarten. Hoe lang de
geseyde Dierkens na de doot van den Haan nog in 't leven waren.
Dit soo sijnde, wie weet hoe lang de Mannelijke Dierkens, in, en
oni het Eyernest van de Henne sunde, aldaar in 't leven blyven.
Met een samenkoppelinge van Haan, en Henne, konnen veel
Eyeren vrugtbaar sun, enz. Delft in Holland den 6 December 1701.
(387-394, 5 fig. op eene plaat). - Epistola 142. De epistola quadam
ab illustri hoc viro ad auctorem data. Epistolx III, 367-374,
octavo idus Decembris 1701. - Part of some Letters from Mr.
Anthony van Leuwenhoeck, F. R. S. to the Royal Society, and
the Right Honourable the Lord Somers their President, containing
several Microscopical Observations and Experiments concerning
the Aniinalcula in Semine Masculino of Cocks and Spiders, Short-

(35) Somers of Sommers John (1651 i 1716, lord chanceller van Engeland, was voorzitter van de Royal Society van 1699 tot 1704.
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ness of Breath, etc.; Phil. Trans., vol. 23 (36) for 1702 and 1703„
1704, 1137-1140. - Hartsoeker, op citat., 57.
v. L. is altijd een nederig man geweest; een brief van de hand
van den voorzitter der Royal Society maakt op hem een diepen
indruk : 1k stand verbaast, en als schaamroot, niet alleen om
dat het van de Hand van UE. Lordschip, die soo groote qualiteiten
besit, quam, en sig soo vernedert heeft, dat aan my was schryvende,
maak ook over alle die menigvuldige (dog onverdiende) genegentheden, dankbaarheden, en segenwensingen, 't mywaarts in de
geseyde Brief doorgaans uyt gedrukt ». De brief bevat aanteekeningen over de diertjes van het mannelijk zaad, die diertjes
maken in het eiernest de eieren vruchtbaar.

143ste MisOve van 20 December 1701, Geschreeven aan de
Heeren van de Koninkliike Societeit in Londen. Waar In gehandelt
werd, Dat men de Mannekens van de groote Spinnekoppen selden
by de Wijfjens vent. Dat daar men de Wijfjens van een kleynder
soort van Spinnekoppen siet, dat daar ontrent de Mannekens haar
onthouden. Dat men voor een Mannekens Teelhd aansag, daar in
quam men te missen. Van het Manne zaad van de Spinnekoppen, en de onbedenkelijke menigte van kleyne levende Dierkens in 't selve, enz. Delft in Holland den 20 December 1701..
(395-399). - Epistola 143. Aranearum majuscularum mares raro
in vicinia fcemellarum repperiuntur. EpistolaIII, 375-379,
XIII Kalendas Januarias 1702. - Delft in Holland, Decemb. 20.
1701; Phil. Trans., vol. 23 for 1702 and 1703, 1704, 1141-1143. Hartsoeker, op. citat., 57.
Aanteekeningen over de diertjes van het zaad van mannelijke
spinnekoppen, waarvan « duysent milioen te samen, soo -yea
lighaams niet souden uytmaken, als een grof sand groot is ».

1448te Missive van 9 Februari 1702, Geschreven aan den Wel
Edele Hoog Mogende Heere, d'Hr. Mr. Hendrik van Bleyswyk,
Gedeputeerde ter Vergadeiing van de Hoog Mogende Heeren
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, wegens . de Provintie
van Holland, & Waar in gehandelt werd, Van Dierkens, die
in 't water waren dat in een loode goot stand. Het water uyt de
loode goot weg gewasemt sijnde, lagen veele Dierkens doot. De
drooge stoffe, of vuyligheid, die na het weg wasemende water was
overgebleven, weder met water vermengt, quamen de Dierkens te
voorschijn. Dierkens hebben jongen in hare lighamen, en wonderlijke werktuygen. Wanneer de Dierkens water ontbreekt, dan
trekken deselve hare lighamen, in een Ey ronte in een, en blyven
onbeweeglijk leggen. De geseyde gedroogde vuyligheid, met water
dat gekookt was vermengt, ontdeden haar ingetrokken lighamen,
(36) Philosophical Transactions : Giving some account of the Present
Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, In many Considerable
Parts of the World. Vol. XXIII. For the Years 1702 and 1703. London
Printed for S. Smith and B. Walford, Printers to the Royal Society, at the
Prince's Arms in St-Paul's Church-yard MDCCIV (n r 277 van Jan.-Feb.
1702 tot n , 288 van Nov.-Dec. 1703, blzz. 1051-1523.
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en swommen door het water. Gelijk de Eyer-schalen van de
ruspen geen uytwaseminge van de inleggende vogtigheid door
laaten, soo laat ook de huyt van de Dierkens, als deselve in een
ronte leggen, geen uytwaseminge toe. Hoe soodanige Dierkens in
alle wateren konnen gebragt werden. De verhaalde vuyle stoffe
vijf maanden lang op een schoon papier gelegen hebbende, en dan
weder met water vermengt, swommen de Dierkens kort daar aan
door het water. Verwonderenswaardige schikkinge in detgeseyde
Dierkens, op dat Naar geslagt in wesen soude blyven, enz. Delft irr
Holland den 9 February 1702. (400-414, 3 fig. op eene plaat). Epistola 144, De animalcules repertis in aqua, canali plumbeo
contenta. EpistolT III, 380-394, quinto nonas Februarias 1702. Hartsoeker, op. citat., 57-58.
Beschrijving van waterdierties, wellicht infusorien, bij droog
weder worden zip tot eivormige lichamen, door eene hued omgeven,,
hetgeen het bestaan van hunne soort verzekert.
Deze in water levende wezens hebben hun oorsprong in de
lucht, . want door de wint konnen, met en beneffens de stofjens
die in de lugt gedreven werden, de dierkens, over gevoerd werden,
..... ». Weder een nieuwe bewering over de voortplanting, waarop
v. L. zip brief eindigt met deze woorden tegen de overlevering :
. en seggen by ons selven, sullender nu nog wel Menschen gevonden
werden, die aan het Oude by geloof blyven hangen, dat er uyt
bedervinge, levende schepsels voortkomen ».
Hartsoeker bluff hardnekkig tot zijne gedachten over de
microscopische wezens; het volgende zegt hij over dezen brief
van v. L. : . Mais ce qu'il y ajoute passe toute sorte de croyance;
scavoir que le 8 me Fev. lorsque cette poussiere avoit ete plus de
cinq mois dans son cabinet sur un papier blanc, it en mit un peu
dans un tuyau de verre, versa dessus de l'eau qu'il avoit fait
bouillir, mais qui etoit refroidie, et y vit vivre et nager un de ces
animaux une demi heure aprês, et trois heures apres plusieurs
autres, et quelques petits d'une autre figure. Pour moi je crois,
principalement par cette derniêre circonstance, que son imagination a eu beaucoup plus de part A ses observations que ses yeux ».
Als men de brieven van v. L. leest, is men steeds in bewondering
over de wijze waarop hij over zaken die hem met gansch bekend
zijn, handelt; dat de verbeelding hier de plaats neemt van de proetneming is zeker hier onjuist.

145ste Missive van 14 Februari 1702, Geschreven aan de Hoog
Edele Heeren die van de Koninklijke Societeit in Londen. Waar in
gehandelt werd, Van de genesinge van een benauwde Ademhalinge. Balsemen op de Borst gesmeert, konnen in de longepypen
niet komen. Hoe men de Balsemen in de Mond soude konnen
plaatsen. Lange glase tuba toegestelt, om de geesten van de Balsemen in de longe te voeren, en deselve weder verworpen. Hoe
een andere glase tuba is toegestelt, om de geesten, soo van de
Balsemen, als van de Kruyden, in de longepypen te voeren. De
geest van Brandewijn in de longepypen gevoert. Wat Balsein
dienstig is voor een niet welgestelde longe. Daar is geen deel in
ons lighaam, dat meerder qualen onderworpen is als de longe.
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Longens van Schapen beschouwt, waar van eenige lugt vaaten
met etter gevolt waren. Het gevoelen van de Vlees-slagter, ontrent
de quade longe van de Schapen, dat tegen gesprooken ,,werd.
Brabantze Schapen hebben geen quade longens, en waarom. Hoe
de Schapen die quade longens hebben, van andere onderscheyden
werden. Lang agter den anderen, met een starken voortgang,
tegen een koude wint ingevoert werdende, kan een lang-duyrige
longe siekte, en de doot veroorsaken. Van de Caneel, enz. Delft
in Holland den 14 February 1702. (415-429, 3 fig. op eene plaat).
- Epistola 145. De Asthmatis curatione. Balsama pectori Mita
usque ad tracheae ramos (longepypen) penetrare nequeunt. Epistohn III, 395-408, postridie idus Februarias 1702. - Delft in
Holland, Feb. 14. 1702; Phil. Trans., vol. 23 for 1702 and 1703,
1704, 1143-1151. - Hartsoeker, op. citat., 58.
De eenige methode om een balsem naar de longen te voeren
bestaat in het beladen van de lucht die door de luchtpijpen naar
de longen voert; om dit gemakkelijk te maken, heeft v. L. een
toestel uitgevonden, bestaande uit glazen buizen waarmede dit
mogelijk wordt. Hier nog ondervindt men hoe hij voorzichtig
handelt, nameligk als hij zegt : « Mijn voornemen is niet iemand
tot het gebruyk van myn geseyde werktuyg aan te raaden, ik
laat het over aan een vertrout geneser, die kennis van Balsemen,
Kruyden en Sappen heeft, de longe dienstig ».
Daarna onderzoekt v. L. b u de schapen, gezonde en zieke
longen, en vindt een verschil in de bloedvaten.
Op het einde van den brief wordt melding gemaakt van een
bezoek gedaan door wijlen Doctor Bontekoe (37), die dus met
v. L. in betrekking was.
146 81e Missive van 20 April 1702, Geschreeven aan den Hoag
Doorlugtige Furst en Heere, van Gods Genade Carel, Land Graaf
tot Hessen (38), Furst tot Hertsvelt, Graaf tot Catsenellebogen,
Diest, Siegenheym, Nidda, en Schauwenburg, & & &. Waar in
gehandelt werd, Dat den draat die een Zijd-worm komt te maken,
een dubbelden draat is, die van malkanderen kan gescheyden
werden. Yder van die draaden bestaan weder uyt dunne veseltjens. De Zijd-worm in een glas te spinnen gestelt, en dus den
dubbelden draat naakter ontdekt. De draaden sun plat, waar
door deselve in glans boven andere stoflen uytsteeken. De Zijdworm heeft aan yder zyde van het hooft ses uytpuylende Oogen.
Van wat maaksel de Scharen ofte Tanden van de Zijd-worm zijn.
De draaden die de Zijd-worm maakt, en komen niet uyt de mond,
maar uyt een werktuyg, dat beneden den mond geplaatst is.

(37) Cf. 2 e Bijdrage, blz. 680, noot (17).
(38) Max Wieberg (Regenten Tabellen 1906) noemt Karl van HessenKassel die regeerde van 1670 tot 1730. De Allgememe Deutsche Biographie
(Leipzig,1882,15 . Band, blz 295) deelt mede dat hij zich met onderzoekingen
zeer interresseerde, en dat hij daarvoor hem den bijnaam van « curieusen
Herr . werd gegeven Hu riep in 1688 Denis Papin te Marburg, waar deze
daatste verscheidene zijner historische proefnemingen uitvoerde.
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Uyt wat werktuygen de draaden uyt het lighaam voortkomen.
Als men de draaden uyt de Zijd-worm vaardig trekt, breeken
deselve. Aan klevende stoffe waar mede de draaden beset sun.
Verandering van de Zijd-worm in een vliegent schepsel. Wonderlijke bewe,ginge in de darmen. Het Mannelijk zaad van de Zijdworm ondersogt. Van de menigvuldige Oogen van de Zijd-worm,
als deselve in een vliegent schepsel is verandert. Menigte van
Bloetvaaten in de Hersenen. Menigvuldige veeren op de wieken
van het geseyde vliegende schepsel, en een kleyn gedeelte van de
wiek, en de klaeuwen aan de pooten. Schoon wy niet ten genoegen
waren voldaan ontrent het Mannelijk zaad, nogtans leggen alle
de verwonderens waardige zaaken in een Dierke van het Mannelijk
zaad opgeslooten, enz. Delft in Holland den 20 April 1702. (430452, 13 fig. op 2 platen). - Epistola 146, Fila, quce a bombycibus
confici solent, enz. Epistolw III, 409-429, XII Kalendas Majas
1702. - Hartsoeker, op. citat., 58.
Anatomische aanteekeningen over de organen die bij den
zijdeworm de zijde leveren, en over de zijde zelf. v. L. blurt voor
het onderzoek der natuur vol geestdrift, en hij blijft ook voorstander van het gedacht dat de spermatozoiden al de eigenschappen inhouden van de wezens waartoe zij aanleiding geven :
. Soo komt ons al weder de onbedenkelijke en onbegrypelyke
verandermg in 't Oog, en nog meer, als wy gedenken, dat alle de
'erwonderens waardige deelen, die wry in en aan soo een schepsel
bevinden, alleen afhankelyk zyn van een Dierke uyt het Mannelijk
zaad : want schoon wy ons met ten genoege hebben konnen voldoen ontrent die Mannelijke zaaden, soo staat het nogtans by
ons vast, dat alle wonderheden waar van wy gesprooken hebben,
in een Dierke van bet Mannelijke zaad opgeslooten leggen, en
was het daar niet in geweest, het soude daar niet uyt komen ».
Hartsoeker vermeldt de maand van de dagteekening niet.
Blad-Wyser der voornaamste Zaaken in dit Sevende Vervolg
der Brieven begrepen (22 blzz.). Alphabetische zaaknamenregister.
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Cbverzieht der brieven 108 tot 146.

Nr

HO L-

LA-

TRANSAC-

LANDS CH.

TYNS CH.

TIONS

HART-

DATUM.

III, 1-20
1-17
5- 4-1697
19, 512-521
108
21-28
18-24
109
3- 9-1697
29-42
25-37
19, 790-799
110 10- 9-1697
38-47
43-52
20, 169-173
9- 5-1698
111
48-56
53-61
112 20- 9-1698
57-69
62-75
113 i7- 6-1698
70-16
76-82
1- 2-1649
114
77-81
83-87
115 26- 4-1699
82-94
21,301408
9- 6-1699
88-100
116
95-102
21,270-272
101-108
117 23- 6-1699
109-112
103-106
5- 8-1699
118
107-120
22,447-455
113-126
119 25- 9-1699
121-134
127-140
1669
120
141-151
135-145
16-10-169J
121
22,509-518
152-166
146-158
2- 1-1700
122
159-172
167-180
123 14- 1-1700
173-178
181-184
124 20- 5-1700
179-194
189-:06
2- 6-1700
125
195-210
207-22i
126 20- 5-1700
211-212
222
127 15- 6-1700
22, 552-560
213-225
223-237
9- 7-1700
128
238-242
226-230
129 10- 7-1700
22, 635 -639
231-239
243-251
130 27- 7-17Q0
240-248
252-250
1700
01
2?, 640-642
249-253
261-264
7- 9-1700
132
254-26.:
265-274
133 16- 6-1700
275-294
263-280
134 26-10-1700
22 , 73a-746
281-292
295-307
135 25-12-1700
22, 786-792
293-303
308-319
136 28- 6-1701
22, 821-824
304-311
320-327
137 15- 4-1701
22, 8h7-881
312-345
328-365
138 21- 6-1701
22, 903-907
346-354
366-374
139 21- 6-1701
375-378
355-358
2- 8-1701
140
359-366
379-386
141 26- 8-1701
23, 1137-1140
367-374
387-394
6712 - 1701
142
23, 1141-1143
375-379
395-399
143 20-12-1701
380-394
400-414
9- 2-1702
144
23, 1143-1151
415-4 ..9
395-40S
145 14- 2-1702
409-429
430-452
146 20- 4-1702

41
41-42
42
42
42-43
43-48
48

48
48-49
49
49

49
49
49-50
50-51
51
51
51
51
51
51-52
52
52
52
52
52-55
55
55-56
56
56
56-57
57
57
57
57
57
57-58
58
58

Vergaderiag van 21 Maart 1023.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINCK, OM. WATTEZ, Prof. Dr.
L. SCHARPk, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. K. VAN DE WOESTYNE, Dr. J.
PERSYN, Dr. M. SABBE, Mei. M.-E. BELPAIRE, werkende
leden;
Prof. A. VAN HOONACKER, briefwisselend lid.
De heeren F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en E. P.
J. SALSMANS S. J. lieten zich verontschuldigen.
*

*

*

De heer Bestendige Secretar y; leest het verslag over
de Februari-vergadring dat wordt goedgekeurd.
* * *

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
De Guts, Jg. 1867; Jan.-Mei 1869.
Door den heer Dr. M. SABBE, vanwege de Maatschappij der
Antwerpsche Bibliophilen :
Antigone van Sophocles vertaald door Corn. van Ghistele
gedrukt door Simon Cock in 1556, ingeleid en heruitgegeven door
Dr. J. GRIETENS. Antwerpen-'s-Gravenhage, 1922.
VIII vroeg - 16 eeeuwsche Zuidnederlandsche drukken, door
M. SABBE. (Overdruk uit Het Boek).

Door den heer B. VAN DEN BERGIIE, to Gent :
A propos d'un recent travail sur Juste Lipse. (Overdruk uit
Messager des Sciences historiques, T. 64 (1890).
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Door E. P. A. GEEREBAERT S. J., Sint-Michielscollege, te
Brussel :
Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. Bloemlezing
Ovidius, met InteldIng en Aanteekeningen, door A. GEEREBAERT
S. J. II° deel : Inleiding, Aanteekerungen. Link, 1923.

Door Dr. C. GODELAINE, leeraar aan het lion. Atheneum,
Grand-Jeanstr., 18, te Verviers :
Drie overdrukken uit Limburg (jgg. 1922-1923) : 1° Pcter-Joan
Hui Brecht Brouwers , 2° Van Limburgsche dichters. Bij den tweeden
bundel van A. Nahon; 3° Hut brecht Haenen, door C. GODELAINE,
Dr. in Wijsbegeerte en Letteren.
Door de Schrijvers :
Oostende onder de Duitsche Bezetting (1914-1918), door A. ELLEBOUDT, bestuurder van <, De Zeewacht ), en Dr. G. LEFÉVRE. Oostende, z. j. (1923).

Bibliographische Nota, door den heer

OMER

WATTEZ :

Ik heb de eer de Koninklijke Vlaamsche Academie
van mijne werken de volgende herdrukken voor de bibliotheek aan te bieden :
1 0 Den vierden druk van Herinneringen uit het Kinder:
leven en Kinderweelde, thans uitgegeven door Lod. Opdebeek te Antwerpen onder den titel van Moederken en

andere verhalen.
20 Eene nieuwe uitgaaf door denzelfde van eene
reeks van twaalf mijner verhalen, verzameld onder den
titel van :
Zuid-Vlaandersche Novellen, verdeeld in Brie boekdeelen, Welke voor ondertitel dragen :

I. Van twee Koningskinderen;
II. Woulers /onge Jaren;
III. De Zwalmleeuwen.
Verscheidene stukken dezer bundels werden vroeger
afzonderlijk uitgegeven en herhaaldelijk herdrukt.
30 Een tweeden druk van mijne Nederlandsche vertaling : Beginselen van Natuurliike wetenschappen van het
werk van Dr. Chapaux en P. Romedenne Notions de
Sciences naturelles, uitgegeven door het huis WesmaelCharlier te Namen ten behoeve van het Middelbaar
onderwijs.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 Geneeskundige Dienst bij het Leger. —
Bij brieve van 28 Februari, verzocht de heer Minister van
Landsverdediging de Academie hem een driedubbele lijst
voor te stellen van burgerlijke geneesheeren, die als ondervragers zouden kunnen geroepen worden om deel uit te
maken van de Jury belast met het afnemen van het
examen A der militaire geneesheeren, wat de practische
Vlaamsche proef betreft.
Werden aangewezen de heeren :
Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid der Academie, te Gent;
Dr. SANO, bestuurder der Kolonie, te Gheel;
Dr. TERLINCK, te Brussel.
20 Plechtige Vergaciering van 1923. — Brief
van 15 Maart, waarbij Dr. J.-F.-M. STERCK bericht dat
hij op de plechtige vergadering handelen zal over « De

ontwikkeling van Vondels karakter ».

Mededeelingen namens Commissien.
1 . Commissie van Geschiedenis. Bio- en BiMANSION brengt
verslag uit over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Zijn aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter,
K. DE FLOU, Prof. AD. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK,
Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Dr. L.
GOEMANS, Dr. M. SABBE en Prof. Dr. J. MANSION.

bliographie. — De heer Prof. Dr. J.

Aan de da b
g orde staat :
1° Philips van Uitlenbroeke. — Lezing door den heer
K. DE FLOU. — Uitgesteld tot eene latere zitting.
20 Uit het dagboek van Pastoor De Houwer (1798). —
Lezing door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Spreker leest uittreksels voor uit een onuitgegeven
handschrift van Pastoor De Houwer, die onder het Fransch
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bestuur gevangen gezet werd om mis gelezen te hebben
zonder de vereischte toelating als beeedigd priester.
Het dagboek behelst vrij belangrijke bijzonderheden
nopens het verblijf van pastoor De Houwer als gevangene
op de Steenpoort te Brussel en het toenmalige burgerleven
in Brabant. Ook voor de taal is het stuk met onbelangrijk,
daar het in een sappig, sterk Mechelsch gekleurd Brabantsch
van den tijd gesteld is.
De Commissie stelt voor deze bijdrage op te nemen
in de Verslagen en Mededeelingen. — Door de Academie in
pleno vergaderd goedgekeurd.
20 Commissie voor bet Onderwijs in en door
het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF SEGERS legt
het volgend verslag ter tafel over de morgenvergadering
der Commissie.
Zijn aanwezig de heeren : WATTEZ, voorzitter, Kan.
Dr. MUYLDERMANS, Prof. Dr. DE CEULENEER, Kan. Joos,
Dr. GOEMANS, E. H. JACOBS, Dr. VANDEVELDE, Dr. PERSYN,
leden en SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Het gevoel in de spraakkunst II. — Lezing door
Kan. AMAAT JOGS.
Kan. Joos, zooals hij aankondigde in zijne eerste
lezing, geeft nu eene kleine bijdrage tot de kennis der
gevoelstaal, voor zoover zij tot de spraakkunst behoort.
Die bijdrage, al heet zij klein, 'evert toch ruim zeventig
vormen, die te weinig, of volstrekt niet, door de gebruikte
handboeken besproken, en dus ook door de leerlingen niet
genoegzaam geschat worden.
Steller onderzoekt achtereenvolgens de verschillende
rededeelen, en vindt vormen of wendingen, eigen aan de
gevoelstaal, bij de zeltstandige naamwoorden en yournaamwoorden, bij de bijvoeglijke voornaamwoorden, de
bijvoeglijke naamwoorden, de werkwoorden, de bijwoorden, de voegwoorden en de tusschenwerpsels.
Kan. Joos weidt lang uit over het tusschenwerpsel,
dat, daar het een gevoel uitdrukt, uitteraard tot de gevoelstaal behoort, en onderzoekt in hoeverre de benaming
tusschenwerpsel juist is.
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De tijd laat hem niet toe lezing te houden vun het
slot zijner studie, dat handelt over de voornaamste- ken
merken van den gevoelszin.
De heer Voorzitter wenscht Kan. Joos geluk met
zijne merkwaardige voordracht, en stelt voor die in de
« Verslagen en Mededeelingen » der Academie op te nemen.
— Aangenomen.
De Secretaris voegt zijne gelukwenschen bij die van
den heer Voorzitter. Hij acht de verhandeling over de
gevoelstaal vooral belangrijk, omdat zij eene rijk gedokumenteerde bijdrage is ter studie onzer volkstaal, welke
de algemeene letterkundige taal in ruime mate verrijkt
en verfrischt, en deze toegang tot ons yolk doet vinden,
dat er zich zelf in erkent.
Gezien het gevorderd uur zal de lezing Snoeien, door
Gustaaf Segers, 2 e punt van de dagorde, in de Mei-vergadering der Commissie plaats hebben.
In de Commissie wordt er over geklaagd, dat de

Verslagen en Mededeelingen der Konialijke Vlaamsche
Academie al te laattijdig verschijnen. Als reden daartoe
wordt opgegeven, dat het Bestuur slit jaar met bijzondere moeilijkheden te kampen. heelt. Daarbij komt dat
leden de volledige kopij hunner lezingen niet altijd tijdig
op het bureel neerleggen.
De Secretaris wordt gelast daar in de algemeene vergadering der Academie de aandacht op te vestigen.
De zitting wordt te kwaart voor een uur qesloten.
DAGORDE.
1 0 De heer 0. WATTEZ vraagt het woord voor de
volgende mededeelingen :

a) Zitpenningen. — In het versiag, zegt hij, van
den heer Volksvertegenwoordiger Gollier, uitgebracht in
de zitting van 25 Februari 1923, in name der bijzondere
Commissie voor het onderzoek der begrooting van Wetenschappen en Kunsten staat op blz. 37 het volgende te leden :
— « C'est ainsi encore, a-t-on prêten.du, qu'on a vu une
« Academie demander que les jetons de presence de ses
« mambres fussent augmentes contre l'engagement de
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« rêduire proportionnellement ses frais d'impression, d'achat
« de materiel etc. — Ainsi fut fait ».
Daar staat niet bij van welke Academie er spraak is.
Maar op blz. 38 is het nader bepaald. Daar staat :
— « II est exact que l'Academie flamande a fait la
« proposition indiquee ci-contre ».
Ik heb mij afgevraagd wat men daarmede wel bedoelde.
Ik ben gedurende twee jaar Voorzitter geweest in het
bestuur der Academie, en daar is bij mijn weten niets in
dien aard gebeurd noch voorgesteld geworden.
Wat -wel is gedaan_ geworden, is dat wij, na drie maanden te vergeefs op gelijkstelling met de andere Academien,
wat de zitpenningen betreft, gewacht te hebben, aan de
Regeering hebben geschreven om hetzelfde te bekomen
als de « Academie royale de Belgique » en de « Academie
de langue et de litterature francaises ».
Op die gelijkstelling hebben wij daarna nog maanden
moeten wachten.
Wat beteekent dan dit verwijt dat men ons schijnt
te doen, dat wij onzen zitpenning zouden willen verhoogen
ten koste van de Academie, en dat de vereischte som
zou genomen worden op de begrooting van ons drukwerk,
voor wetenschappelijke uitgaven en van ons materiaal.
Ik zou willen dat het tegenwoordige bestuur daar
uitlegging over vrage bij de Regeering, die zulk nieuws,
weinig vleiend voor onze Koninklijke instelling, heeft
ruchtbaar gemaakt.
— De Bestendige Secretaris belooft daarover aan den
Volksvertegenwoordi
heer
baer GOLLIER te schrijven. (Zie verder Verslag der April-vergadering.)

b) Geschiedkundig Congres. — Op 28 Maart
1922 kreeg ik vanwege M. Gailliard, bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie, de volgende mededeeling op een dienstkaart :
— « 1k heb de eer U te berichten dat Gij door Dom
Ursuier Berliêre uitgenoodigd zijt om Zondag 2 April de
vergadering bij te wonen in het « Palais des Academies »
te Brussel, voor het treffen van maatregelen voor het
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5 e internationaal Congres voor Geschiedenis, dat in 1923
te Brussel zal gehouden worden ».
Op het gestelde uur ging ik naar de vergadering,
meidde mij aan bij de heeren Dom Ursmer Berliere en.
Pirenne als Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie. Ik woonde de vergadering bij in welke een « Comite
d'honneur » werd samengesteld op voorstel van den Voorzitter, Prof. Pirenne.
In dit « Comite d'honneur » zouden plaats nemen :
De Eerste Minister, de Minister van Buitenlandsche
Zaken, de Minister van Wetenschappen en Kunsten, de
Voorzitter der « Academie Royale de Belgique », de Rectoren
van de vier Hoogescholen, en de Voorzitter der « Commission
Royale d'Histoire ».
Dorn Ursmer Berliere stelde voor de Koninklijke
Vlaamsche Academie ook in het « Comite d'honneur » niet
te vergeten, wat de Voorzitter, M. Pirenne, dan ook aannam.
Op 5 April ontving ik vanwege den heer Ganshof,
Secretaris van het inrichtingscomiteit van het Congres
voor Geschiedenis, een schrijven waarbij hij mij meidde
dat ik op de vergadering van 2 April eigenlijk den heer
Gailliard, bestendigen Secretaris der Academie, en geschiedschrijver, had vervangen, welke persoonlijk uitgenoodigd
was geworden, en dat deze dus in het « Comae organisateur » zou opgenomen worden.
Ik antwoordde aan den heer Secretaris Ganshof, dat
de heer Gailliard mij geschreven had, dat ik persoonlijk
was uitgenoodigd om als Voorzitter de Koninklijke Vlaamsche Academie te vertegenwoordigen; maar dat ik mij wel
wilde schikken naar het besluit van het bureau, dat den
geschiedschrijver Gailliard in het Inrichtingscomiteit opnam.
Ik deelde zulks ook mede aan den hoer Gailliard die
goedkeurde.
b
In den loop van 1922 ontving ik een Bulletin van het
Congres voor Ge'schiedenis met de samenstelling van het
Eerecomiteit, waarin de Koninklijke Vlaamsche Academie,
door Dom Ursmer Berliere voorgesteld en door den Voorzitter Prof. Pirenne aan g
b enomen, niet voorkwain.
Onder de leden van het Inrichtingscomiteit waren
vermeid de heeren Gailliard, sindsdien overleden, en Van
Puyvelde, lid der K. V. A. maar in het Comiteit aangeduid
niet als Academielid maar als Hoogleeraar te Gent.
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Misschien zal ons geacht medelid kunnen vernemen
waarom onze instelling buiten het Eerecomiteit werd
gehouden, nadat ze in mijne tegenwoordigheid, en ook in
de zijne, op de eerste vergadering van 2 April 1922 was
aangenomen.
Naderhand heb ik het ten zeerste betreurd, dat ik op
verzoek van M. Gailliard, die mij schreef dat ik persoonlijk
uitgenoodigd was, op die eerste vergadering ben aanwezig
geweest.
Ik had ook nog een brief gekregen van den heer Ganshof, die beweerde dat M. Gailliard zich vergist had, dat het
niet de Academie was, maar M. Gailliard zelf die, als historicus, was uitgenoodigd. En van het voorstel van Dom
Berliêre op de vergadering zelve werd niet meer gewaagd.
Ik heb niet meer geantwoord.

20 Commissie voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. — Deze Commissie werd op
18 Februari 1891 ingesteld en bracht geregeld verslag uit
tot in 1914; de oorlog was oorzaak van de schorsing van
haar werking. De heer VERCOULLIE, bestuurder, stelt
thans de herinrichting voor.
Voor den oorlog, zegt hij, bestond in den schoot van
de Academie een Commissie voor het Woordenboek der

Nederlandsche Taal.
Deze Commissie hield de belangstelling in het Woor-

denboek wakker en bewees, door haar degelijke verslagen,
het groote gewicht van dit werk voor onze gemeenschappelijke taal en beschaving. Zij was tevens voor onze Itegeering, die geldelijke toelagen aan die kostbare onderneming
verleent, een steun en een prikkel.
Dit alles is heden meer dan ooit noodig. Daarom stelt
hij voor de Commissie opnieuw in to richten.
— De Academie stemt met dit voorstel in en benoemt
de hh. JACOBS, TEIRLINCK en VERCOULLIE tot leden van
de Commissie.

30 Barre Hoogten. — Gedicht door Dr. L. SIMONS,
werkend lid. Zie verder biz. 102.
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40 Lezing door Prof. Dr. A. van Hoonacker,
hoogleeraar te Leuven, briefwisselend lid der Academie :

De Toren van Babel en de verwarring der talen.
Het bekende verhaal van de verwarring der talen bi$
den torenbouw van Babel, in hoofdst. XI der Genesis,
wordt gewoonlijk verstaan als doelend op een straf die
het menschdom zou overgezonden geweest zijn.
Die opvatting vindt haar oorsprong in de verkeerde
voorstelling waardoor hellemstische schrijvers den torenbouw behandelden als een door de menschen ontworpen
vijandelijke bestorming van den hemel, naar de wijs van
den oorlog der Titanen tegen de goden. Echter, volgens
den tekst van het Bijbelverhaal, hadden de menschen bij
het bouwen van den toren Been ander doel dan een hemelhooge baak op te richten die hen zou behoeden voor verstrooiing over den aardbodem.
De verwarring der talen, nu, was een middel door
Jahve aangewend om de menschen te brengen tot het
uitvoeren van zijn inzichten en het bewerken van hun
eigen welzijn. De verspreiding van het menschdom was
trouwens niet een euvel, maar wordt integendeel in de
Bijbelberichten voorgehouden als een heilzaam verschijnsel, vereischt door den natuurlijken aanleg der menschen
en beantwoordend aan de bestemming hun door den
eersten zegen van den Schepper voorgewezen : Teelt en
vermenigvuldigt u, en vervult de aarde!

5 0 Leden van de Commissie voor Mdn. letteren stellen
voor dat de Academie aan ieder Academielid de vriiheid zou
laten om, voor wetenschappelijke redenen, van de offideele
spelling a/ te wijken. — Dit punt werd niet afgehandad
daar de heer Bestuurder, met instemming der Academie,
voorstelt, de bespreking er van tot een latere vergadering,
te verschuiven.
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BARRE HOOGTEN
DOOR

Dr. L. Simons, Werkend lid.
Dus wenkt ons 't doel op 's levens hoogen kam,
En nader rijst, omwolkt voor sterflijke oogen,
De bergspits, waar nooit voet van wederkwam.
o, Trouwe, al werd u 't leven mce tot logen ;
Al lachte gulden droom noch moedertrots
Bij 't wiegje, waar nooit Englen over bogen,
Toch lichtte u Lief de boven 't stormgeklots.
Zie, 't aardrijk werd ons, 't nieuwe paar, een. Eden,
En gij, mijn ranke riet, werdt mij een rots.
Steun, trouwe, thans op mij uw wankle schreden !
*

*

*

0, Tuur zoo weevol niet op 't diepe dal,
Waar zorgvrij eens ons zielen opwaarts roeiden
Met 's leeuwriks vlerk en schellen hemelval.
Ach, gouden kimmen, die tot grijs vervloeiden !
Ach, urenkrans, door ons zoo wuft en blij
Ontblaard als 't roosje, waarmee zefiers stoeiden1
Helaas, 't is al voorbij, 't is al voorbij;
En ijdel blijft het vunze graf verbeden
Om 't vroeger schoon. Treed gij maar aan mijn zij,
o, Trouwe, en steun op mij uw wankle schreden !
*

*

*

En nu? Nu giert de wind langs kalen wand
En woelt ontwijdend door uw grijze lokken,
Eens blond en glad door 't strooken mijner hand.
Doch hangt, gelijk der kudde donzen vlokken,
Zoo menig droom langs 't doornig krohkelspoor —
Ach,N onzer zielen lillendlauwe brokken ! --
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Waarom getreurd? Stelde ooit het licht to loor?
En werpt ons 't koningskleed niet om de leden
En zonnebrand en kille sterrengloor?
In 't Licht, in 't Licht ! o Trouwe, ik steun uw schreden.
*

*

*

Vanaf den top doemt op het wonderland.
't Ontpluikt wat schoons ooit dichter schiep in klaarheid,
Waar eeuwengolfslag breekt op eeuwenzand;
Waar 't licht zich blind straalt, wars van schaduwnaarheid,
En waar de geest, voor 't eerst tevreen en vrij,
De vleugels toevouwt in den schoot der Waarheid,
Gelijk in zoeten windekelk de bij;
Waar langs den melkweg zon-bij zonneparen
In eene lent van kleuren gaan ter rei
l3ij 't wordingslied, dat ruischt nit zeven snaren
Der lichtharp door der nevelvlekken laan. —
Ziel mijner ziel, o, wil me niet ontvaren !
Hoe zal ik, uw ontpaarde schaduw, gaan
Zoo eenzaam, eenzaam op der grijsheid klippen?
o Lichte stijgziel, wilt ge mij ontglippen?
11-3-1923.

DE TOREN VAN BABEL
EN DE VERWARRING DER TALEN
DOOR

Dr. A. VAN HOONACKER,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het verkeer onder de volkeren wordt op menig gebied
bemoeilijkt door het verschil in de taal. Dat verschil kan,
in bepaalde omstandigheden, voor het inrichten of het
in stand houden van eene gemeenschap, een echte struikelblok worden of althans een ernstig bezwaar. Wat al
last en getwist en onrecht daaruit kan ontstaan, leert ons
een al te wel bekende ervaring. Ware het niet alleszins
veel gemakkelijker en beter geweest, hadden alle menschen
eerie en dezelfde taal gesproken? Wel, antwoorden de
eenen, de oneindige verscheidenheid der talen mag een
kwaad zijn, maar het was een onvermijdelijk, onafweerbaar kwaad, als vanzelf voortspruitend nit de verspreiding
van het menschdom over den aardbodem. Boven.then,
voegen de anderen daaraan toe, de menschen zelven veroorzaakten of bespoedigden en verergerden de ramp door
hun God-tergend gedrag. Zij haalden zich de verwarring
der talen op den hats, of in den mond, als een straf voor
hun misdadige vermetelheid. Dat staat immers duidelijk
te lezen in het aloude Bijbelverhaal van den torenbouw
van Babel (Genesis, XI. 1-9).
Toch is het nu juist de vraag voor ons, welke wij wat
nader zouden wlllen onderzoeken, hoe dat verhaal werkelijk dient verstaan te worden. Is het wel zeker, dat
taalverwarring daar als een straf voorgesteld is? 1k meen,
dat er geen afdoende redenen zijn om zulk eene bewering
te steunen; wel integendeel. Aan de verscheidenheid der
talen is misschien ook niet alles even slecht.
Laat ons vooreerst het gansche verloop der zaak,
zooals het in het bock Genesis verteld wordt, onder oogen
nemen. « En alle menschen », zoo lezen wij t. a. p., waar
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de tijd van het vierde geslacht na den zondvloed bedoeld
is (1), « alle menschen waren van eender taal en van eender
spraak. En opgetrokken zijnde den oostkant uit, zoo
troffen zij eene vlakte aan in de landstreek Sjinear en
vestigden zich aldaar. En zij zeiden de een tot den andere :
.« Nu dan, laat ons baksteenen vormen en ze branden in
den gloed ! » Zoo strekte hun de baksteen tot steep en de
asfalt strekte hun tot moortel. En zij zeiden : « Nu dan,
bouwen wij ons eene stad en een toren waarvan de spits
tot den hemel reike, — en maken wij ons een naam, —
opdat wij niet verstrooid geraken over de gansche aarde ! »
En Jahve kwam beneden om de stad en den toren te zien
welke de menschenkinderen maakten. En Jahve sprak :
4( Zie, een is het yolk, en een hunner alien taal; en dit is
het begin van hun bedrijf; voortaan zal nets bun onmogelijk zijn wat zij voornemen te doen ! Isom, laat ons beneden gaan en daar hun taal verwarren, zoodat de een de
taal van den andere niet vcrsLa ! » En Jahve verstrooide
hen van daaruit over de gansche aarde en zij hielden op
met het bouwen van de stad. Daaroin noemde men haar
naam Babel, omdat Jalive daar de taal van alle aardbewoners verwarde cn Jahve van daaruit hen verstrooide
over de gansche aarde ».
Algemeen en vanouds geldt nu dit bericht als beteekenend 'cone straf door Jahve aan het menschelijk geslacht
overgezonden. Heeft vooreerst die gebruikelijke verklaring
niet uit zichzelf, d. wegens haar eerbiedwaardige oudheid
en wijde verspreiding, een bindend, of toch een zeer ernstig
gezag? Om hierop niet voorbarig een bevestigend antwoord te geven, moeten wij trachten, zoo mogelijk, te
achterhalen uit welk midden de bewuste verklaring afkomstig is en hoe zij tot stand kwam. Die verklaring is
inderdaad zeer oud, zij kliint op tot voor onze tijdrekening.
Maar daar treffen wij haar vooreerst aan, uiteengezet in
zeer bedenkelijke omstandigheden.
Heidensche of heidensch gezinde schrijvers behandelen het verhaal van den torenbouw van Babel als een soort
tegenhanger van den Titanenoorlog tegen de goden, en
beschrijven het geval met toevoeging van zulke trekken
die het tot de weerga maken van de heidensche fabel.
(1) Gen. X, 25.
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Aldus namelijk Abydenus en Alexander Polyhistor, in
uittreksels bewaard bij Eusebius.
Abydenus zal, naar sommigen meenen, (men weet het
eigenlijk niet), een priester geweest zijn van den Osiristempel te Abydos in Egypte, onder de Ptolemeers. Ziehier
wat hij In zijne Geschiedenis der Chaldeers en Assyriers
te vertellen wist : « Er wordt verteld, dat de eerste menschen,
uit de aarde ontstaan, trotsch op hunne groote kracht en
hooge gestalte, de goden begonnen te misprijzen en zich
boven hen te verheffen. Daarom bouwden zij een toren
buitenmate hoog, dien men Babylon heet. Wanneer zij
ermee tot dicht bij de goden, aan den hemel, geraakt
waren, kwamen de winder de goden ter hulp en beukten
op den ontzaggelijken bouw en wierpen hem ten gronde.
Die puinen kregen den naam van Babel. De menschen, die
tot dan toe een taal gesproken hadden, werden van toen af,
door toedoen der goden, met verscheidenheid en verwarring der talen geplaagd » (Eus. Prep. Evang. IX. 14.
Chron. I. 8). — Alexander Polyhistor die leefde in de
laatste eeuw vOOr onze tijdrekening, discht dezelfde voorstelling op en legt ze in den mond van de Sibylle : « De
Sibylle zegt, dat ten tijde toen alle menschen maar eene
taal spraken, zij een hoogen toren bouwden om den hemel
te bereiken. Maar de goden joegen stormwinden op, die
den bouw omverwierpen en gaven aan ieder mensch een
taal; waarom de stad Babylon genaamd werd. Titan en
Prometheus leefden na den zondvloed. Titan verklaarde
den oorlog aan Kronos » (Eus. Chron. I. 4).
Eer wij verder gaan, moeten wij een oogenblik stil
houden bij eene vraag die zich vanzelf opdringt. Abydenus
en Polyhistor, zal men zeggen, waren abbreviatoren van
Berossus, een gehelleniseerd Babylonisch priester, geboren
onder Alexander den Groote, en die zijne Babylonische
Geschiedenis, in drie boeken, schreef onder de regeering
van Antiochus Soter (280-261 v. C.) aan `vie hij ze opdroegr
Polyhistor en Abydenus bieden ons dus niets dan een -weerklank van wat zij gelezen hadden bij Berossus. Berossus,
echter, zooals blijkt uit de brokstukken van zijn werk,
bewaard bij andere oude schrijvers, schreef zijne Geschiedenis volgens echte Babylonische oorkonden. Zullen dus
de berichten bij Abydenus en Polyhistor niet aan te zien
zijn als doelend, ten slotte, niet op het Genesisverhaal,
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maar op een ander, van Babylonischen oorsprong ? Het
Genesisverhaal ware te beschouwen, ofwel als geheel vreemd
aan het Babylonische, ofwel als een uitlooper, in min of
meer gewijzigden vorm, van datgene wat Berossus op het
oog had, of omgekeerd. In elk geval ware het verloren
moeite in de uitiatingen van den Babylonischen priester
of van zijne afschrijvers den oorsprong te zoeken van eene
z: g. verkeerde verkiaring van het Bijbelstuk.
Goed. Maar wat betreft het onderhavig geval, er is
tot nog toe geen. enkele Babylonische tekst te voorschijn
gekomen sprekend van den Torenbouw en van de daarmee
verband houdende verwarring der talen. Eene zinspeling
had Oppert meenen te ontwaren in een inschrift van Nebukadnezzar; doch de lezing waarop deze gassing steunde is
rinds lang door alien en voor goed opgegeven. Andere
vermeende aanduidingen bleken ook van elken grond
ontbloot ; als b. v. de naam Tin-fir-ra, die soms aan de
stad Babel gegeven wordt in de inschriften en die, volgens
Lenormant, zou beteekend hebben « wortel der talen »,
wat anderen verbeterden in « leven der talen ». Onder den
naam « wortel — » of « leven der talen » zou Babel bekend
geweest zijn als de plaats waar de verschillende talen ontstonden. Maar Tin-tir wil niet zeggen : wortel — of ,leven
der talen; wel : « woonoord des levens ». Wat vooral in
acht te nemen is : de naam Babel wordt in de keilinschriften
ideografisch (1) geschreven door middel 'van teekens die
den zin uitdrukken van « Poort Gods » (KA — AN = assyr.
Bab-ilu), niet door teekens die den zin van « verwarring »
uitdrukken. De naam op zich zelf kon ook wel « verwarring » beteekenen, of « vermenging », als ontstaan uit
Balbel (van W. balalu). Maar metterdaad vindt men hem
ideografisch nooit aldus weergegeven. Vigouroux merkte
terecht daarbij aan, dat de twee beteekenissen konden
samen bestaan. Hij erkende dat de beteekenis « Poort
Gods » voorzeker zeer oud was, en toonde zich zelfs bereid
om te laten zeggen dat zij de oudste was van de twee,
alhoewel dit hem niet bewezen toescheen (2). Alleszins
nochtans kon de beteekenis « verwarring » niet de jongere
zijn, aangezien de naam met deze beteekenis, volgens ons
(1) Fonetische schrufwiizen komen hier natuurlijk met m aanmerking.
(2) La Bible et les decouvertes modernes, I (1885), p. 347 volg.
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verhaal, reeds aan de stad gegeven werd, nog vooraleer zij
geheel opgebouwd was. De vraag is : hoe zal men verklaren, dat de beteekenis « verwarring » geheel verwaarloosd
werd door de Babylonische schriftkundigen? En zulks
eeuwen en eeuwen lang? Als mogelijke verklaring zou
Vigouroux zelf wel kunnen aanvoeren hebben, dat de
smadelijke beteekenis eerst afgewezen werd nit eergevoel (1),
en naderhand vergeten geraakte. Maar diezelfde beschouwing zou dais reeds vooraf het vermoeden wettigen dat de
Babylonische schriftkundigen zeker ook nalieten het aandenken aan den oorsprong van die smadelijke beteekenis
oorkondelijk te bestendigen. Zoo hoefde het ons niet te
verwonderen dat de keilinschriftenschat ons nog niets
geleverd heeft met betrekking tot den heugelijken torenbouw en de talenverwarring. En wij komen tot de slotsom,
dat Berossus, indien hij ook maar hansprakelijk te stellen
is voor wat Abydenus en Polyhistor vertelden, het verhaal
van die gebeurtenissen zal gevonden hebben,Jniet in Babylonische gedenkstukken, maar wel in de Bijbeloorkonde,
te zijner kennis gebracht door de Joden der diaspora, en
dan door hem opgesmukt en met mythologische bijvoegsels
en omduidingen of verdraaiingen versierd, zooals wij bij
zijne zoo genaamde afschrijvers vernomen hebben.
Nu., wat er ook zij van Berossus of van de bronnen
waaruit hij zou geput hebben, het staat in ieder geval vast,
en dat is hier voor ons de hoofdzaak, dat het omgewerkte
verdichtsel van den torenbouw ook overging tot de Joden
.zelven, en bij dezen voorzeker gold als uiLleg van Gen.
XI. 1-9. Het is zelfs niet als uitgesloten aan te zien, dat
de omwerking oorspronkelijk door Joodsche leeraren verzonnen werd, die er op belust waren om op zulke wijze
toenadering te bevorderen tot de grieksche kultuur, of in
hellenistische kringen gunstige stemming te verwekken
voor het Jodendom. Alleszins nog voor den tijd van
Alexander Polyhistor, namelijk in de eerste helft der
tweede eeuw v. C. trefTen wij het bewuste verzinsel aan in
het derde boek der z. g. Sthyllenvoorzeggingen, waar wij
lezen, vv. 97 volg., van een Joodsche hand uit Alexandrie :
A De schrikkelijke bedreiging van den grooten God ging in
vervulling tegen de stervelingen die eertijds een toren
(1) Vgl. zijne tateenzetting, 1. c. p. 384.
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bouwden in het land Assyrie, wanneer alle menschen maar
eene taal spraken en voorgenomen hadden naar den sterrenhemel op te klauteren. Geweldige stormwinden door den
Eeuwige ontketend wierpen den bouw omver, tweedracht
ontstond tusschen de volkeren. Daarom kreeg de stad den
naam Babylon. Toen de toren instortte, nam de men.sclielijke tong verschillende talen aan en de aarde werd in
menigvuldige rijken verdeeld. Alsdan leefde het tiende
geslacht na den zon.dvloed... » enz. De schrijver gaat voort
met den oorsprong en het verloop te beschrijven van den
reuzenstrijd die ontbrandde tusschen Kronos en Titan. —
Die openbaringen worden door hem toegedicht aan de
« Chaldeesche Sibylle »; misschien wel eene herinnering aan.
Berossus.
Een ander helleniseerende ' Jood, ongeveer uit het
midden der 2de eeuw v. C., namelijk Eupolemus, zeker
wel dezelfde die vermeld wordt 1 Mac. VIII. 17, volgde
denzelfden trant waar hij sprak van « de reuzen (of
Giganten) die den beruchten toren bouwden, door de
Goddelijke macht vernietigd; waarna de reuzen zich over
de gansche aarde verspreidden » (op. Eus. Prwp. Ev. IX. 17).
De verwarring der talen wordt telkens, in de trouwens
nauw verwante getuigenissen waaraan wij herinnerden,
als eene straf voorgesteld. Maar het is wel overbodig daaraan toe te voegen, dat die getuigenissen, als uitleg van den
gewijden tekst, van alle gezag ontbloot zijn. De torenbouwers staan daar uitgebeeld in eene houding, gekenteekend door eene handelwijze, die van elders ingebracht en
aan een geheel ander soort helden ontleend zijn; zij worden
gestraft wegens bedoelingen en daden, waaraan zij, volgens
het Bijbelbericht, volkomen vreemd zijn. En toch kon wel
aan die mythologische fantazeeringen het heerschend
gevoelen, dat de talenverwarring als eene door God overgezonden straf beschouwt, onrechtstreeks zijn oorsprong
te danken hebben.
In de aangehaalde plaats van het derde Sibyllijnsche
Boek, wordt op de voorstelling door Abydenus en Polyhistor gehuldigd, eenigszins terug gegaan, of in die richting
niet zoo ver doorgeschreden, overeenkomstig den eisch
van den Joodschen godsdienst. De menschen, in het Sibyl.lenboek, zijn wel in oorlog tegen den hemel, de toren blijft
een reuzenladder om den hemel te bestormen, ook de
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winden die den torenbouw omverwierpen vinden wij er
terug. Maar in de plaats van de goden staat de groote God;
het is de Eeuwige die de winden ontketent. De schrijver
staat op het standpunt van het monotheisme.
Veel verder echter trekt Flavius Josephusi achteruit.
De Palestijnsche Jood en priester, die werkzaam was in
het laatste deel der eerste eeuw van onze tijdrekening,
doet wat hij kan, zooals te verwachten was, om nader te
komen tot den tekst van het Genesisboek. Maar hij staat
zienlijk onder den invloed van de voorgangers welke wij
reeds gehoord hebben. Hij kende alleszins het werk van
Berossus, ten minste uit tweederhand. Na de toedracht
van den torenbouw op zijne wijze te hebben verteld, haalt
hij zelfs het getuigenis aan van Polyhistor, met verwijzing
naar de Sibylle, reeds hierboven medegedeeld, en waarin
te lezen stond, dat de menschen den toren bouwden om
langs daar naar den hemel op te klimmen. Hij zelf nochtans
stelt de zaak anders voor : de toren werd gebouwd als een
wijkplaats in geval van een nieuwen zondvloed I Die uitleg
is tot op onze dagen bij velen in zwang gebleven. Ik herinner mij dat ik, toen ik een jongen was, de les alzoo geleerd
werd op school. En hoe kwam Josephus aan zulk eene
beschouwingswijze, die toch ook niet door het Bijbelverhaal
aan de hand gedaan wordt? De menschen in hunne boosheid, zoo weet de Joodsche geschiedschrijver omstandig
uiteen te zetten, weigerden te gehoorzamen aan God die
hen herhaaldelijk aanmaande om de aarde wijd en zijd te
gaan bevolken. Onder de leiding van Nebrodes (d. i. Nemrod), een buitengewoon figuur, een gebieder vol stouten
durf en met groote lichaamskracht begaafd, staan zij tegen
God op en schrijven aan zich zelf het bewerken van hun
voorspoed toe; zij worden er zelfs toe gebracht God te
verdenken, dat hij hen wil verstrooien om hen gemakkelijker te onderdrukken. Nemrod belooft hun, dat hij zal
een toren bouwen hoog genoeg opdat zij er kunnen de wijk
nemen en redding vinden tegen een zondvloed, indien God
nog ooit tot zulk een geweldige , beteugeling wilde overgaan.
Daarop vallen ze allen aan 't werk, enz. (0. Van dat alley,
zeggen wij wederom, is er in het Genesisverhaal gees spraak.
Natuurlijk worden, volgens Flavius Josephus, de menschen
(1) Ant. Jud. boek I, hoofdst. 4.
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gestraft. Maar nog eens worden zij hier gestraft voor dingen
waaraan ze, volgens het Bijbelbericht, geheel onschuldig
waren. Het is overigens niet zoo mogelijk den oorsprong
van die nieuwe verdichting in te zien. De opstand van de
menschen tegen God, hun hardnekkig wederstreven aan
zijn gebod, nemen de plaats in van den oorlog der Titanen
of der Giganten tegen de goden; de menschen bij Josephus
zijn wel geen reuzen of Giganten meer, maar ze staan nu
onder het bevel van een reus of Gigant, Nemrod, den even
trotschen als feller, sterkgebouwden tegenstander van God;
Nemrod neemt eenigszins de plaats in van Titan. De toren
kan niet een stormtuig blijven ten aanval tegen den hemel;
dit moest een nuchter Bijbellezer al te vreemd en al te
fabelachtig toeschijnen; daarom wordt de toren verkleind
tot een, meer bescheiden, verweermiddel in den strijd,
bij een mogelijk ingrijpen van God. \Vij staan hier blijkbaar tegenover een kunstmatige omvorming en vereenvoudiging van de vroegere bespiegelingen bij heidensche
schrijvers en in het derde boek der Sibyllijnsche orakelen
of bij Eupolemus.
De moderne commentaren, toch de echt-wetenschappelijke, denken er niet meer aan, natuurlijk, om de menschen die den toren bouwden aan te zien als hemelstormers;
zij weten ook zeer goed dat de toren, naar den zin,van het
verhaal, niet bedoeld is als een wijkplaats tegen een tweeden
mogelijken zondvloed; aan de bouwers wordt immers uitdrukkelijk door den verteller een ander oogmerk toegeschreven. Niettemin zijn de uitleggers het altijd eens, dat
de verwarring der talen voorgesteld is als een straf. Het
moêt ja een straf zijn; dat staat vooraf vast; men heeft
het toch altijd alzoo gezegd, of althans sedert zeer lang.
Filosofisch aangelegde geesten geven daar zelfs diepzinnige
bespiegelingen over ten beste : het geval met den Babeltoren zal een van de voorbeelden zijn waardoor de wijze
leeraar die hier aan het woord is, zijne zedeles veraanschouwelijkte, dat elke stap vooruit op het steile pad der
kultuur, voor den mensch gepaard gaat met zonde en met
ramp of straf.
Maar wanneer het er op aan komt te bepalen hoe of
waar ons verhaal de misdaad of de zonde aanduidt waarom
de menschen met de verwarring der talen zouden gestraft
geweest zijn, dan schijnt dat niet zoo gemakkelijk te gaan.
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Zou let vergrijp misschien te vinden zijn in de woorden :
« Nu dan, bouwen wij ons eene stad en een toren waarvan
de spits ten hemel reike, — en maken wij ons een naam —
opdat wij niet verstrooid geraken over de gansche aarde ! » ?
En maken wij ons een naam ! Is dat niet de taal der hoovaardij en der verwaandheid? De toren zou dus een werk
zijn der menschelijke roemgierigheid? Neen, zulk een verwijt
ligt in het ophalen der bedoelde woorden niet besloten.
Letten wij er wel op, dat de menschen den toren bouwen,
niet als een pronkstuk om hun aandenken te vereeuwigen,
vooraleer zij zich verspreiden; maar, volgens den hebr.
tekst, als een middel dat hen moet behoeden voor verspreiding : opdal zij zich niet verspreiden. Wat beteekent dus,
in zulk een verband, de opwekking : « ... en maken wij ons
een naam... » ? Sommigen willen het hebr. sjem (= naam)
hier verstaan in den zin van denkmaal, gedenkteeken, zooals,
naar ze zeggen, in 2 Sam. VIII. 13, en Is. LV. 13; LVI. 5.
Het bedoeld « gedenkteeken » ware dan zeker op te vatten
als een middel ter herinnering aan het genomen besluit
om samen te blijven? In dit geval ziet men alleszins niet
meer in, wat de menschelijke hoogmoed daarmee zou te
maken hebben. Maar in de aangehaalde plaatsen is er
metterdaad geen reden voorhanden om er het woord sjem
te verstaan in den zin van gedenkteeken ; het kan er zeer
goed staan met zijne gewone beteekenis van : naam,
befaamdheid, _mem. In een vroeger opstel (1) heb ik zelf het
vermoeden geopperd, dat in onze plaats het woord sjem
denkelijk gebruikt was als een verkeerde vertaling van het
babylonische Ziqquratu, eig. spits, dan tempeltoren (van
zaqaru = hoog reiken). Ziqquratu wordt trouwens soms
ook, in de keihnschriften, zeker wegens onduidelijke uitspraak, gespeld met k : zikurat, wat verwantschap met de
wortel zakaru (= noemen) kon doers onderstellen of aanleiding geven tot verwarring, en den babylonischen naam
van den « tempeltoren » als gelijkbeduidend met het hebr.
sjem laten voorkomen. Maar ik moet bekennen, dat dit
nog al ver gezocht was; en bovendien zou onze tekst dan
eigenlijk tweemaal achtereen hetzelfde zeggen : Laat ons
een toren bouwen... en maken wij ons een tempelspits...
Ik kom tot de slotsom, dat aan sjem in onzen tekst best
(1) The Expositor (London), Nov. 1918; p. 3E7.
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uiting van laakbare roemzucht. Bij een nader toezien zal
men dadelijk erkennen, dat zij niets meer zijn dan een
allernatuurlijkste en onschuldige tusschenzin. Het uitgesproken oogmerk der bouwers, om niet verstrooid te geraken, sluit niet aan bij die opwekking tot het zich makers
van een naam, maar bij het voorgaande : Laat ons een
toren bouwen waarvan de spits ten hemel reike... De
tusschenzin heeft geen andere beteekenis dan in 't voorbijgaan te wijzen op het verdienstelijke van zulk een. werk :
Laat ons cen toren bouwen, — en ons aldus een naam maken,
— opdat wij niet verstrooid geraken... Hoe de toren zou
dienen om hen voor verstrooiing te behoeden, zullea wij
straks aan te duiden hebben. Wij wijzen er nu alleen op,
dat, niet hoovaardij, maar uitsluitend zucht om bij elkander
te blijven spreekt uit hun voornemen. Dat in zulk een
streven der menschen de grondtrek der gansche handeling
ligt, had ook Flavius Josephus zeer wel gevoeld. Aileen
had hij ongelijk, wanneer hij, om naar het voorbeeld
zijner voorgangers de bouwers als oproerigen voor te stellen,
hun opzet om samen te blijven als een hardnekkige wederspannigheid tegen. Gods herhaalde vermaningen wilde doen
doorgaan.
Men dringt nu verder aan op de woorden aan Jahve
in den mond gelegd bij het gadeslaan der menschelijke
werkzaamheid. « Zie, zoo spreekt hij, een is het yolk, en
een hunner alien taal; en dit is het begin van hun bedrijf;
voortaan zal niets hun te moeilijk zijn wat zij voornernen
te doen. Korn laat ons beneden gaan en daar hunne taal
verwarren, zoo dat de een de taal van den andere niet
versta ! En Jahve verstrooide hen van daaruit over de
ganschCiaarde... ». Geeft Jahve's bedenking niet te kennen,
dat hij beducht is voor verdere machtontplooiing bij de
menschen, die er zouden kunnen toe komen hemzelf te
machtig te worden? Zulk een uitleg is onaannemelijk. Het
ware niet alleen uiterst bevreemdend, maar werkelijk
ondenkbaar, dat de schrijver, die nog zooeven. Jahve's
ahnacht en opperheerschappij verheerlijkt had 'in het
verhaal van den zondvloed en hem straks de plannen der
torenbouwers laat verijdelen door een enkel knikje van
zijn wil, hem hier sprekend zou ingevoerd hebben als ,met
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vrees bevangen voor den ondernemingsgeest der menschen.
Met geen woord laat Jahve hooren, dat hij zich bedreigd
gevoelt of beleedigd. Niet zorg voor zich zelf, maar zorg
voor de menschenkinderen ademt zijne rede, in overeenkomst met den ontwikkelingsgang van het gansche verhaal.
De mensclien maken nog een yolk uit, en spreken eene
taal; nu zijn zij aan het oprichten van een bouw, die het
begin is van hun bedrijf; d. w. z. die grondleggend is voor
verdere samenwerking in de toekomst. Indien de toren.
tot stand komt, dan zal het de menschen gemakkelijk vallen,
voor goed, of voor een onbepaalden tijd, in hun gezamenlijke behoeften en verzuchtingen te voorzien, en dus in
eene streek samen te blijven. En dat mag niet zijn ! Daarom
wil Jahve het werk beletten.
Om nu de slotsom van dit onderzoek op te stellen,
omschrijven wij in 't kort den inhoud en de bedoeling van
het Genesisverhaal. In het vierde geslacht na den zondvloed
verlaten de menschen de bergstreek waar ze vertoefd
hadden en landen aan in de Babylonische vlakte. Hier
meenen ze goede gelegenheid aan te treffen om zich voor
goed neder te zetten. Zij bouwen dus eene stad, natuurlijk
om er zich te vestigen. Maar er dienen voorzorgen getroffen
tegen het gevaar, dat zij die de stad voor min of meer
langen tijd moeten verlaten, op jacht, of op zoek naar
middelen om in de behoeften der gemeenschap te voorzien,
of op verkenningsreis, van de kern van het yolk afgescheiden
en door de omstandigheden er toe gebracht worden elders
nieuwe nederzettingen te stichten. Hier trouwens zijn geen
bergtoppen te ontwaren om de zwervers plaats en weg te
wijzen. Men zal dus een hemelhoogen toren bouwen die
op de verre tochten van alle kanten zal zichtbaar zijn en
dienen tot baak; waar alien dus altijd kunnen samenkomen,
zoodanig dat ze niet verstrooid geraken. Door niets is
aangeduid, dat de bouwers zich bewust waren daarmee te
handelen tegen Gods wil. Maar toch strookt zulk een opzet
niet met de schikkingen van Jahve's voorzienigheid, die
wil dat het menschdom de gansche aarde bevolke. Om de
mens,chen maar dadelijk te brengen tot het uitvoeren van
zijn inzichten, maakt Jahve dat zij elkander niet meer
verstaan; ze moeten scheiden en zich verspreiden naar
wijd en zijd. Dat was een wijs besluit. Ware er aanleiding
of reden geweest tot straffen, de eerste straf zou wel bestaan
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hebben in de vernieling van wat reeds van den toren voorhanden was, zooals wij gehoord hebben bij Polyhistor en
Abydenus en het derde Sibyllijnsche boek en Eupolemus.
Maar ons verhaal spreekt niet van vernieling; alleen zegt
het, dat het yolk ophield met voort te bouwen aan de stad,
althans voorloopig. De verhaler wist trouwens zeer goed
.dat de stad Babel was blijven bestaan; ze was toch tte
zijnen tijde een wereldstad geworden. Dus niet een straf,
maar een gepast middel tot het doordrijven van wat Jahve
besloten had voor het welzijn der menschen is bedoeld.
Het was beter voor de menschen, beter overeenstemmend
met hunne bekwaamheden en met hunne plaats en dienst
in de Schepping, dat zij van eerstaf aan, het er op aanlegden
om zich uit te zetten en te verspreiden, en' niet om samen
te blijven, wat toch op den duur onmogelijk zou gebleken zijn.
Het verhaal van den Babeltoren doet zich o. i. voor,
als een zakelijk en dramatisch kommentaar op de woorden
welke God het eerste menschenpaar toesprak na de schepping, en nog herhaalde tot Noach en zijne zonen toen zij
uit de ark stapten : Teelt en vermenigvuldigt en vervult
de aarde en onderwerpt Naar... (Gen. I. 18; vgl. IX. 1).
Veeleer, alles ingezien, als een weldaad en een zegen dan
als een vloek, wil de verhaler de ingevoerde verscheidenheid
der talen laten voorkomen. Zelfs in zooverre die verscheidenheid een snort netwerk van afdammingen spant over
den aardbodem, is zij inderdaad niet zoo van alle voordeel
ontbloot; daar zij medehelpt om de menschengroepeeringen,
gezamenlijk beschouwd, verspreid en gevestigd te houden
op alle plekken, en ze, afzonderlijk beschouwd, samen te
binden tot blijvende eenheden. Aan de verscheidenheid
der talen zijn wel ongemakken verbonden. Maar een erge
hindernis wordt zij eerst, evenals alle andere bestaande
daadzaken, wanneer onbezonnen geesten weigeren er volsdoende rekening mee te houden daar waar het past.

Uit het Dagboek van Pastoor

Jos. Nicolaas De Houwer.
I.
Joseph Nicolaas De Houwer was Mechelaar van
geboorte : hij zag het levenslicht ten jare 1750 (1). Zijn
familie zal een dier brave families geweest zijn, waar de
christelijke gevoelens het edelste sieraad en het kostbaarste
erfgoed van uitmaken (2). Dit moot men besluiten uit
hetgeen hij aanhaalt uit zijn kinderjaren : Toen koesterde
men eerbied voor godsdienst en priester, zegt hij... en nu?
(1) De man maakte daar een treffende zinspeling op •
De vrederechter van Ukkel praamde hem om den republikeinschen eed
of te leggen, zeggende : . dat ick daer nets moeste in vinden, dat ick maer
het billet sou'le teeckenen en uytwendighlijck de woorden seggen, en inwendigh peijsen hetgene ick wilde, dat hij dat voor goed soude aennemen Ick
antwoorde hem : Mijnheer den Peijsrechter, ik segge u openthick, al ben ick
eenen Mechelaer, ick ben daer voor noch geenen sot, en al staen ick fuer als
een misdadighen voor uwen tribunael gevangen, ick ben nochtans een eereluck man, en daerorn ik laet u weten, dat ick met valscheluck en wil sweren,
en hetgene ick witwendigh swere, dat meijne ick inwendigh, want dat ick
gonck sweren, dat is, God tot getuugen roepen van hetgene ick uijtwendigh
segge, terwulen ick inwendigh contrarie peysde, ick soude moeten eenen sot
oft eenen meijneedighen deugeniet sun, en noch het een noch het ander
sunde, soo segge ick u, dat ick met en swere oft het plackbillet onderteeckene »!
Flink gesproken !
- Op zijn geboorteplaats zinspeelde ook het opschrift van een lied,
waarmede eenige vrienden hem op de Steenpoort vereerden, twee dagen
(6 Augustus) voor zijn loslatinge • Vol Concert ter geheugenisse Van den
boom-houwenden, Maen-deipigen, Water-Maelder... Een drovoudig jaarschnft ! 1798 x 3 =53941
(2) Dat hij geen millionnaire is,blukt uit hetgene hij in zijn droefheid
neerschrijft op blz. 246, W e D : . Ick hebbe mu oock laeten voorstaen, dat
ick den armsten ben : want in mune studie hebbe ick een groot deel van_
mune substantie geconsummeert, en nu pastoor geworden siinde, hebbe ick
de rest van mune substantie daer ingesteken • want boven de vier ditferente
plunderingen die ick hebbe geleden, ben ick, mini geld en meubelen nu schier
altemael quut sunde, door de fransche Natie berooft van alle mune pastorele
inkomsten, en ick en hadde van mime pastorije met anders meer behouden
als mijne wooninge, en dese hebbe ick ten lesten oock moeten verlaeten :
want, op den 2 December 1797, heeft Jan Goossens, den agent van Watermael, uut kraght van de fransche Wet, mu wit de selve komen uutjaegen,
en hadde er memant geweest, geluck er bij naer memant en was, om mu
eenen inkruijp te presenteren, ick hadde moeten onder den blauwen hemel
vernaghten » .. enz
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En wat hij dan schrijft nopens zich zelven, kon zoo menig
onzer, met de hand op 't geweten, als voor zich ook geschreyen herhalen :
(c Het gedenckt mij nogh, van als ick een klijn jonghsken was, dat mijnen vader zaliger memorie mij altijd
indruckte, dat ick noijt genoegh konde eer bewijsen aen
de priesters, vermits sij de bedienders sijn van JesusChristus. Het gedenckt mij nogh, van als ick eerst bij de
Capucienen tot Mechelen, waer wij niet verre van woonden,
de Misse ginck dienen, dat mijnen vader mij dickwils seyde,
dat ick, den priester siende aen den authaer sijne misse
doen, dat ick moest peijsen, dat dien priester daer de
plaetse bekleed van Jesus-Christus, die op den bergh van
Calvarien het bloedigh Sacrificie heeft opgeoffert, en nu
door de handen van den priester het onbloedigh Sacrificie
aen God den Vader opoffert ». En zoo gaat hij voort met
de herinneringen uit de kinderjaren op to delven en op tefrisschen.
De Houwer ook zou priester worden.
In 1772 voleindigde hij zijn hoogere scholen aan de
universiteit van Leuven, en, na zijn priesterwijding werd
hij tot onderpastoor van Wambeek benoemd. Op den
11 Juni 1786 ontving hij de pastorij van Watermaal.
Het kerkelijk archief van Watermaal geeft ons hier
eenigen uitleg. De Houwer zelf teekende die nota's op;
ik vertaal : « 1k Joseph Nicolaus De Houwer, Mechelaar
• van geboorte, ben ten jare 0. H. J.-Chr. 1786, krachtens
« algemeen concursus, tot pastoor der parochiale kerk van.
Nkatermaal gepromoveerd. Edoch ten gevolge der afschaf« fing van 't klooster « 's Hertoginnendaal » van Auder« ghem, was er twist ontstaan tusschen den Aartsbisschop
van Mechelen en de keizerlijke Regeering nopens het
vergeven dezer pastorij. Een vol Saar heb ik dan moeten
wachten, eer ik kon mijn verblijf vestigen in de parochie..
Eindelijk met den feestdag van St. Jan-Baptist, ten jare
0. H. J.-Chr. 1787, heb ik het bestuur der parochie en
« het verblijf aldaar kunnen waarnemen ». Van dien dag afr
zegt hij, heb ik al mijn kerkregisters, doop- en trouw- en
overlijdensbeeken, nauwkeurig op de hoogte gehouden,
exude seal per inscripsi, tot in de maand September 1795,
wanneer het burgerlijk magistraat mij ten strengste ver-
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boden heeft nog opteekeningen in die registers neer te
schrijven, bewerende dat die taak aan de agenten der
Republiek en aan niemand antlers toekomt ». Die fransehe
agent in Watermaal was zekere Jan Goossens : hem werden
dan de boeken besteld, en, zooals uit De Houwer's dagboek
blijkt, toonde die man zich weerdig van 't vertrouwen der
Republiek.
Maar bij dat verbod bepaalde zich niet de vervolging
tegen den Pastoor van Watermaal. 0 neen ! Op den 23 September 1797 zong hij, naar gewoonte, de Mis met uitstelling
van het H. Sacrament. Zulk « schelmstuk » kon noch mocht
de Republiek dulden ! Ei, ware zij er niet tot ondergang
door gekomen, indien men het hadde toegelaten? De republikeinsche gendarmen overvielen hem aan het altaar, en
leidden hem gevangen naar het fort Monterey (1), bij
Brussel. Dank echter aan eenige invloedrijke vrienden werd
hij voorloopig in vrijheid gesteld; maar kort daarna werd
hij tot 3 maand gevang en tot 500 livres boete veroordeeld.
Hij deed zijne straf uit op de Hallepoort der hoofdstad,
van den 11 Mei 1798 tot den 8 Oogst daaropvolgende. Na
het Concordaat hernam hij zijnen dienst tot Watermaal,
doch op den 6 Juni ging hij over tot de pastorij van Alsemberg,waar hij in den Heer ontsliep, op den 27 Februari 1820.
In zijn gevang op de FIallepoort schreef hij vijf bundeltjes, waarin hij in 't breed en lang verhaalde wat hij
onder de dwingelandij der Republiek te lijden had. Hij
betitelde dit verhaal : « ]1emorie der goddeloose Vervolginge

van het fransch Gouvernement tegen den persoon van Josephus
Nicolaus Dehouwer, pastoor der Parochie van Watermael,
door hem sells beschreven in gevangenisse sijnde op de Hallepoort, geseijd het Steenpoort, tot Brussel. Anno 1798 » (2).
(1) Op een 200 stappen afstand van de Hallepoort, had de Graaf van
Monterey, algemeen Bestuurder der Nederlanden, ten dare 1672 een fort
doen bouwen, dat men ook later het Fort van Monterey noemde.
(2) Op blz. 159 van 't V . D. schrijft hij in zijn dagboek, of liever in het
« Buvoeghsel by mijne Memorie, het welck ick naer mijne gevangenisse, t'huijs
sijnde, beschreven hebbe, behelsende het eijnde van mijne gevangenisse, mune
verlossznge en mutt t'huyskomen D : . Ick hadde in mijne gevangenisse, van
in het beginsel af, alle daegen in het kort ge-annoteert het gene mij in het
kot overquamp; ick hadde notate gehouden van de liefde ende de weldaeden,
die mij aldaer door verscheijde goede menschen wierden bethoont. Ick hadde
eene korte memorie gemaeckt van de oorsaecke van mijne gevangenisse en
van alle de vervolgmgen, die ick sedert den 23 September 1797 hadde moeten
,onderstaen, en dese korte opstellinge hadde miin amusement geweest, soo
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verwijlen, niet omdat er buitengewone dingen in voorkomen, maar sommige bijzonderheden zullen ons beter
in kennis brengen met feiten en personen nit dien beroerden
tijd... en uit dien hoofde acht ik dit dagboek niet zonder
belang.
Doch eerst een woordje vooraf ter inleidin.g
Het handschrift werd me, eenige dagen voor zijn
afsterven, besteld door onzen betreurden collega Pastoor
Dr. Jan Bols zaliger, die het van zijn vriend Jos. Tellier,
van Waterloo, ontvangen had (1). Hoogst waarschijnlijk
was het in 's Heeren J. Tellier's bezit gekomen int de
nalatenschap van een zijner oomen, beiden kanoniken
van Mechelen (2) : dit valt nog te gissen uit een strookje

langh ick nogh eenen medegesel in mijn kot hadde; maer den lesten, te
weten Munheer den advocaet de Pesser mu in het kot alleen gelaeten hebbende, hebbe ick mijne korte annotatien wat meerder in het langh gaen
opstellen, en hebbe mijne Memorie beginnen te maecken, el hebbe daer tot
lesten toe in voortsgegaen, en rechtsinnighlijck beschreven het besonderste
hetwelck in der waerheijd is voorgevallen Dogh de twee leste daeghen van
mijne gevangenisse, te weten den 7 en 8 Augusti, en hebbe ick geene penne
meer op het papier geset, soo dat mime Memorie eijndighde met den avont
van den 6 Augusti Maer nu eenige daeghen t'huijs sijnde, hebbe ick mij
aen het werck gestelt om mime Memorie te voltrecken, en het gene ick op
de poort met en hadde konnen beschreven, nu t'huijs een weijnigh tijd
hebbende in 't kart hier bu te voeghen
(1) Zte op blz 19, in nota, van Dr Bols' boekje De Kerk van Alsemberg en hoar Mirakuleus Beeld van 0. L Vrouw. Drukk Kar. Peeters, te
Leuven, 1910
In het kerkelijk archief van Alsemberg wordt nog een schrijfboek
,( Themata scripta, dictante Rever,ndo Domino
bewaard met opschrift

D De Houwer, pastore in Alsemberg, a P J Tellier, ex Wat 'rloo, hac 1 Junii
. 1814 , anno millesuno octingente3imo decimo quarto D — Het b( ek heeft
geen belang in opzichte van het leven van Pastoor De Houwer Het is 'n verzarneling veroeterde — en in 't net overgeschreven — latiinsche schoolwerken, welke hi . aan zijn jongen leerling had voorgelegd Enkel mag worden
aangestipt, dat die leerling een vlaamschen tekst voor zich had liggen, dat
dus onze taal de voertaal was van 't ondem us aan (hen jongen waalschen
leerling gegeven 't Is overigens Litt zijn dagboek geweten, dat Past. De Houwer maar gebrekkig de fransche tale kende.
(2) Petr. Jos Tether, de oudste en De Houwer's leerling, werd te Waterloo
geboren op den 20 October 1799, en priester gewijd te Mechelen op den
20 Oogst 1823 In den loop van 1824 werd hij leeraar in 't Aartsbisschoppelijk College van Mechelen Op 5 September 1859 benoemue Kard. Sterckx
hem tot Kannunik-titularis der metropolitane kerk Hij stied op 4 December
1876 — Zijn jongere broeder Jan Bapt Felictaan Tether, ook te Waterloo
geboren, op den 24 Juni 1808, werd priester gewijd op den 21 December 1833.
Hij werd tot Kanunnik-titularis benoemd in 1852 en overleed in den Heere
in 1862.
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papier met opschrift : « W Tellier, chanoine a Malines »,
,
hetwelk in 't 2e deeltje voorkwam.
Zooals ik daareven zei, geeft het titelblad het onderwerp op datj verhandeld wordt : Pastoor De Houwer
beschrijft zijn gevangenneming en zijn lijden op de Hallepoort. Die boekjes echter zeggen ons niet veel nieuws over
de fransche Revolutie. Zooveel toch werd er reeds over
geschreven, — hetgeen niet te verwonderen is, als men
bedenkt wat die Furie al heeft weggevaagd of hervormd.
En niettemin las ik die boekjes nog graag : Eenerzijds
hoort ge een getuige te meer, ons verhalend over een vijand,
die ons vaderland te pletter trapte en onze voorouders tot
wurgens toe de koord om den lials wrong; maar anderzijds
lichten die boekjes een tipje op van het dagelijksch burgerleven, van den aard en den geest des yolks. Geen hooge
politieke, diplomatische beschouwingen, och neen ! een
eenvoudige vertelling : maar uit lien eenvoud spreekt
waarheid, ciit voelt men, en De Houwer schetst zich zelven
of gelijk hij stond en gong, trouw tot in de kleinst.e... ik zei
bijna, in de nietigste nietigheden. Wel is hij priester, loch
hij is algelijk mensch, en geenszins onverschillig voor
hetgeen hij ziet en hoort : maar in 't schrijnen van den
nood weet hij geduld en sterkte te putten uit den godsdienst.
Dat de arme man geleden heeft, o ja zeker ! Ik twijfel
niet of menig traan is onder het schrijven van dit dagboek
uit zijn oog gerold. flit sommige bladzijden spreekt toch
zoo'n diep ingrijpende moedeloosheid. Wel komt hij meer
dan eens op hetzelfde neer, maar vergeef hem dat : is herhaling niet eigen aan iemand die lijdt? Niet eenmaal, maar
zevenmaal hebben lijdende zielen ontlasting noodig.
Tal van personen leven rondom hem : 't zijn huisgenooten en parochianen, vrienden en kennissen, die hem
achten en beminnen, die hem helpen in den nood... Ook
anderen, en daaronder zelfs geloofsgenooten, die meer aan
het gouden kalf der Revolutie hechten, en heulen met
de overgewaaide wolven ; vreemde gelukzoekers ook al,
die onzen voorouders het koesterende licht der fransche
beschaving en het zachte auk der fransche vrijheid brengen
in verwisseling met dier arme voorouders have en goed,
en bloed en leven. Och zoo menige bladzijde, die getuigenis
geeft van de voorouderlijke eenvoudigheid en gulhertigheid,
van de oprechte trouw en 't standvastig geloof onzer bevol-
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king. Rechtstreeks wil Pastoor De Houwer dit niet bewijzen,
maar 't is het natuurlijk besluit, dat er uit zijn alleszins
geloofweerdig verhaal te trekken valt. Het treft van eigen,
het stemt ons nu eens tot medelijden met hem, den armen
sukkelaar die ons zijn lijden uiteenlegt, tot medelijden met
de rampzalige slachtoffers, die het toeval aanvoert als
levende voorbeelden der hatelijkste dwingelandij; maar
ook stemt ons dat treurig verhaal tot verontweerdiging
tegen de geldzuchtige verraders en tegen de hertelooze
republikeinsche trawanten. Nu moet nochtans erkend, dat
de schrijver ons memgmaal al te declamatorisch zijn lotgevallen vertelt; en al laze men hem nog met uiterste belangstelling, toch kan men hem van langdradigheid niet vrijpreiten : 't is alsof hij voor oogen hadde, dat hij voor anderen
zijn verhaal opstelt, en dat schaadt zeker aan de eenvoudigheid. De stip is sterk brabantsch getint; de woordenkeus
verwijst insgelijks naar 't aloude Land van Mechelen.
II.
Dit nu gezeid, laten wij dan elk der vijf deeltjes
doorbladeren, en bier of daar aanstippen wat ons merkweerdig schijnt :
Het eerste hoofdstuk heet « occasicn cnde beginsels

van mtfne vervolginge ».
« Als de fransche lepers — zoo schrijft De Houwer,
(blzz. 4-5) — in het Nederland ingeruckt waeren, kondighden
sij uijt, dat sij de roomscatholike religie in haer geheel
lieten; dat sij de persoonen en eijgendommen respecteerden,
en dat hun insight maer en was het volck vrij te maecken,
en het selve van de monarchicke regeringe of te trecken;
maer als de fransche natie de Belgen tegen den danck der
Belgen aan -Vranckrijck vereemght hadde, hebben sij
hunne schoone beloften vergeten : sij hebben allenghskens
in het vermetigen der godsdiensten voordsgegaen », enz...
En dan worden beurtelings al de knevelarijen opgesomd
waar de Franschen hun goddelooze grillen mee botvierden.
Hij betoont merle, hoc het voor eon geestelijke « nict mogelijck » was de declaratie te teekenen, waarin « de priester
moest gehoorsaemheijd en getrouwigheijd beloven aen de
wetten van de Repubheck ». Dit had tot gevolg, dat « alle
priesters waeren gedwongen op te houden van misse te
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lesen ofte andere fonctien te doen... ». Wel is waar kwam
daar een oogenblik verpoozing in, doordat « den eerweerdighen heer Dehaese, pastor van Sint Jans gasthuijs tot
Brussel, sijn proces op den tribunael crimineel gewonnen
had, den dagh voor Sinxen : aisdan hebben alle priesters,
steunende op dat vonnis, hunne fonctie wederom hernomen..•
maer (God lof !) dat placcaert en heeft mij niet eenen
oogenblick belet mijne bedieninge voorts te doen : ick
hebbe altijd mij gedraeghen even eens oft ick van het selve
niet en wieste (1). En inderdaed — zoo gaat hij voort, —
Matheus Van Haelen, doen ter tijd agent van Watermael
sijnde, en heeft het selve niet publikelijck derven aflesen;
hij heeft mij wel geseijt, dat er soo een placcaert was, maer
in plaets van het pubhkelijck te placken, heeft hij het selve
bij hem gehouden, en aen niemant van de parochiaenen
daer van gesproken, soo langh hij agent was, en als hij agent
afginck, en heeft hij aen Jan Goossens, sijnen opvolger,
daer oock niet van gesproken P.
Op dat niet-afkondigen zal De Houwer naderhand zich
beroepen en daarmee zich trachten te verontschuldigen;
maar 't en zal niet baten. Overigens, op den 18 Fructidor
(4 September 1797), deed de Republiek « door den raed van
cassatie vernietigen het vonnis het welck den tribunael
crimineel van Brussel uijtgesproken had ten voordeele van.
Mijnheer Dehaese (2) en alle de priesters van het Belgenland »; — en de wet van den •19 Fructidor dwong alle
geestelijken in plaats van de vroeger voorgeschreveu
« declaratie » te teekenen, « eenen eed te sweiren in deser
voegen : Ick... sweire haet aen het Koninghsdom en regeringhsloosheijd : ick sweire getrouwigheijd en aencleventheijd aen de Republieck en aen de Constitutie van het
jaer 3 ». (Zie blz. 13). Insgelijks die nieuwe wet moest nu
« aengeplackt en gepubliceert » in alle kantons, in iedere
(1) Er is hier kwestie van « het placcaert ontrent Paesschen van het jaer
1797 » door de Republiek uitgeveerdigd, waardoor de hatelijkste dwangmaatregelen tegen den godsdienst werden voorgeschreven. (Zie Hst., blz. 8).
(2) Bid zip « loslatinge » tut de gevangenis op de Steenpoort (den 1 Juli
1798), schreef De Houwer over hem : « Mijnheer Dehaese, den pastor van
Sint Jans gasthuys, had al meerder als genoegh geleden voor een goed werck,
hetwelck hij gedaen hadde, te weten, hij hadde in den voorsomer van het
jaer 1797 eene Misse gelesen, sonder eerst, tegen sine conscientie, eene
declaratie te doen, die de fransche Natie van alle priesters afeyschte », en
daarop volgt dan de lofspraak over den lotgezel. (Zie IV e D., blz 98)
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gemeente; doch die nieuwe declaratie, ei ! dikwijls « wiert
sij uijtgestelt, gelijck wij gehoort hebben, naer de kanten
van Puers en nacr de kanten van Lier, alwaer de agenten
in gebreck blijvende, de soldaten sijn gekomen, en hebben
van dorp op dorp met de trompet de selve verkondight »
En niet zonder belang is nu hetgene daarop volgt :
« Ondertusschen de wet was in onsen canton oock gesonden,
en van den canton naer de gemeyntens, het welck de
oorsaecke was, dat wederom mijne gebuere pastoors
ophielden van hunnen dienst te doen : maer ick ginck altijd
stillekens voorts in mijne bedieninge, mij gedraegende oft
ick van diergelijcke weth niet en wiste : want al was het
dat Goossens, den agent, de weth ontfangen hadde, hij en
hadde de selve niet gepubliceert, want hij en konde ze niet
publiceeren doordien sij in 't frans was, en hij geen frans
en konde; maer al hadde hij frans gekost, hij soude
eventwel die wet niet gepubliceert hebben : want den dagh
naer dat ick van het fort Monti-6 los was, heeft hij in mijn
huijs geseijt, in de presentie van Anna Catharina Steen van
Huijsingen, van Joanna Rober, dochter van Philippus tot
Boitsfort, en in de presentie van mijne dienstmaeght, de
volgende woorden : « Jan Goossens en was geenen sot;
« Jan Goossens en soude dat placcaert niet afgelesen
« hebben, want de boeren moghten mij flood geslaeghen
« hebben, als ick de diensten beletten. (sou). Ick was at
« wijser ! » Ei ja, die Jan Goossens was een van die verachtelijke luitjes, die willen twee meesters te gelijk dienen, en
een kaarsje voor den duivel en een voor Ons-Heer ontsteken. —

III.
In het tweede hoofdstuk wordt nu 's Pastoors gevangenneming verhaald : zij gebeurde op den 23 September
1797. Edoch alvorens daarover nit te weiden, vermeldt hij
eenige bijzondere datums uit zijn lijdensboek :
« Ick hebbe van mijn leven vele droeve daeghen ende
ellendige naghten overgebraght », zegt hij, en hij somt dan
op o. a. den 2 December 1790. Alsdan « hebben mij de
soldaeten tusschen duijsende blasphemien met het fusieck
op mijn hert, den haen opgespannen en schietens gereed,
mijne horlogie ende alle mijn geld, geborgen en ongeborgen, doen geven ». Met moeite kan hij de « hullaenen »
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ontloopen. Dan, « in 't beginsel van November 1792, voor
het eerste inkomen der fransche legers, ben ick 's avonts,
de croaten mijn huijs omringelende, met mijnen onderpastor en mijne dienstmaeght uijt mijn huijs vlughtende
in den doncker op mijn block door vier croaten geattaqueert » en van alles beroofd; ook zijn huis werd leeg
geplunderd (1)... Dit gebeurde hem andermaal op den
23 Meert 1793, « op het uijttrecken der fransche troeppen
onder Dumouriez, op welcken dagh ick ten gronde geplundert ben »... maer — zegt hij, — « de alteratie van den
23 September 1797 overtreft alle mijne andere... terwijlen
ick onder het H. Sacrificie van de Mis door de gendarmen
van den authaer wiert afgetrocken, ende alsoo door een
goddeloos gewelt wiert belet de Misse ten vollen te eijndigen ». Zie blz. 25.
Het verhaal van die aanhouding is een der belangwekkendste stukken van het Hst. Ik schrijf het hier over,
al is het nog al uitgebreid, om te beter over taal en trant
van den man te laten oordeelen :
« Op dien dagh dan, te weten op den 23 September 1797,
ben ick 's morgens, ontrent ses ueren, naer de kercke gegaen,
om aen Onse-Lieve-Vrouwen-authaer de saterdaeghsche Misse
te singen, met de benedictie voor en naer de Mis, geluck ick alsdan
gewoon was te doen. In het sacristijn komende, hebbe ick aen den
coster geseut, dat het misschiens de leste saterdaeghsche Misse
was, die ick soude singen. Den coster vraeghde mij oft er iet quaeds
gekomen was. Ick seijde, dat ick van geen quaeds en wiste, maer
vermits ten alien kanten de diensten ophouden, soo dunckt mij
best te sun, dat ick oock wat ophoude, en wij sullen dan sien, om
somtuds al iet ofte wat te doen. Den coster seude : Ick en hebbe
oock geen quaed gehoort, maer pi hebt gelijck van eenige daeghen
naer te sien; misschiens sal het soo beter sip. Ick seijde hem oock :
Naer de misse sal ick afroepen, dat ick morgen ten ses ueren sal
misse lesen, eer wig naer Alsenbergh gaen, en, ingevalle tot Alsenbergh noch dienst gebeurt, dat onse parochianen aldaer dan de
Misse van den pastor konnen hooren; dat ick tot Alsenbergh dan

(1) In Il e D., blz. 42, lees ik ook, dat de kerk insgelijks bestolen werd :
Pastoor De Houwer, terwul hij voorloopig nog in vrijheid was, werd vervolgd
om het zilver der kerk verstopt te hebben. In een antwoord aan den republikaanschen agent Jan Goossens, een man die geen oord vertrouwen weerd
was, zei de pastoor : Waar al dat zilver is ihaar gib van spreekt, weet ik met,
4, vermits in Januario 1793 de kerck op eenen nacht bestolen is, gelijck iedereen
bekent is, soo daenigh dat ick mijnen knecht Franciscus Quintens hebbe
moeten naer Boitsfort eenen kelck doen haelen, om de uijtvaert van Broeder
Jan Baptist Walschaert te doen ».
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lesen Den coster seijde, dat het soo het beste gereguleert was.
Ick hebbe mijn priesterlijck gewaet dan aengedaen, en ben naer
den hoogen authaer de ciborie met het h : Sacrament gaen haelen,
en met het selve naer Ons-Lieve-Vrouwen-authaer gegaen, en,
de- benedictie gegeven hebbende, hebbe ick het selve uijtgestelt.
Eer ick mime masse begon (ick en wete met oft het de waerheijd
was ofte het maer een imaginatie en was, gelijck ick het geloove
te sijn) ick kreegh eenen schrick geheel mijn lichaem door, en
mime oogen opheffende tot het beeld van Onse Lieve Vrouw,
docht mij dat haer aensight droef scheen, en seffens belde ick
mil in, dat mij dien dagh iet stont over te komen, doch met wetende
wat het soude geweest hebben, en bereijt sunde in mijnen geest
om in den naem van Jesus en van sijne lieve Moeder Maria alles
verduldigh te leijde, het gene mu stout over te komen, hebbe ick,
sonder daer voorder op te pijsen, mijne Misse begonst, en ben in
de selve voorts gegaen tot naer de Elevatie. Een weijnigh naer de
Elevatie mijne oogen noch eens opslaegende naer het beeld van
Onse Lieve Vrouwe, Lreegh ick de selve beweginge gelijck in het
be g insel van mijne Misse, en was soodanigh ontstelt, dat ick eene
aldergrootste moeijte hadde om den Pater nosier konnen te singen;
eventwel ick hebbe, soo veel ick konde, voords gesongen. Den
Pater nosier nauwelijckx uijt sunde, is er eene vrouwe van Elsen
op haere socken naer de kercke van Watermael komen geloopen,
om tijdinge te brengen, dat sal de gendarmen hadde sien naer
Watermael komen opgereden • sij is, half uijt haeren aessem sunde,
aen de kerckdeure gekomen, en aen de selve heeft sij den pachter
Judocus Van Cutseni vinden staen, tot den welcken sij seijde :
« Pachter, doet algauw de kerckdeure toe, want de gendarmen
komen om den Pastoor te vangen. Ick hebse sien te peerd opkomen, en ick ben algauw te rechts geloopen, ori de tijdinge te
brengen )). - Pachter Van Cutsem, dit gehoort hebbende, seijde
tot haer : « Jert van hier, sottin t » - Dese vrouw blijvende seggen,
dat hij in den naem des Heeren de deure soude toesluijten, want
dat sij aenstonts souden daer geweest hebben, heeft hij blijven
tegen de deur staen, haer noch eens geseijt : « Jert van hier, sottin ! »
en voorder en heeft sij van den pachter geenen uytslagh gehad.
Middelertijd, terwulen die vrouw daer bedroeft stont, omdat sij
nu geenen middel en wiste om die gendarmen te beletten van mij
te attrapperen, vermits sij met en derfde noch bij den coster op
het hooghsael, noch bij mij aen den authaer komen, hadden die
gendarmen aen Jan Parlis gevraeght oft er in onse kercke noch
Misse gebeurde, en Jan Parrs geantwoort hebbende, dat er in
langen geene Misse meer geweest was, sijn sij naer den blijck
opgereden, en Jan Parlis heeft seffens een joncksken naer den
coster in de kercke geson g en om die advertentie te doen. Dit
joncksken bij den coster op het hooghsael gekomen sijnde, heeft
de orgel een weynigh opgehouden van spelen, en ick, aen den
authaer dit hoorende, daghte in mijn selven, dat het al daer was
hetgene mu in het beginsel en ten halven van de Misse dien schrick
hadde vcroorsaeckt, dogh ick en wiste noch met wat het was;
maer eventwel ick peijsde dat het misschiens soldaeten waeren.
Den coster dan geen acht nemende op het gesegh van dat joncks-
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ben met een benouwt gemoet in mijne Misse voordsgegaen, en
hebbe alle moeijte gedaen om mime aendaghtigheijd ende devotie,
die tot soo een werck noodigh is, wederom te krijgen en te behouden, en ben soo met het celebreren van mijne Misse geraeckt tot
naer de communie. Die gendarmen tot voorbij den blijck gereden
sijnde, sip sij eenen man tegengekomen, en hebben hem gevraeght
oft tot Watermael noch Misse gebeurde. Wat hij hun ge-antwoort
heeft, en wete ick niet seker; maer eventwel de gendarmen sun
seffens naer de kercke komen gereden, en hunne peerden aen de
haeghe van het kerckhof ontrent de deure van Franciscus Van den
Daelen vast gebonden hebbende, sijn sij als barbaeren recht de
kerck ingekomen. Den coster hadde hem tusschen beijde bepeijst,
en hij meijnde op het gesegh van dat joncksken al te laet mu
komen de advertentie te brengen : want als hij den trap van het
hooghsael afstapte, sagh hij de gendarmen al de kerck ingaen,
om mij aen den authaer te betrappen. Ick hadde preciselijck
gedaen met communiceren, als ick hoorde aen den trap van hunne
leersen, dat er soldaeten inquamen. Ick ben dan naer den kant
van den epistel gegaen om de leste collecten te singen, en tusschen
beijde sun sij voor den authaer gearriveert. Sij Baer sijnde, is den
bregardier als eenen leeuw met den hoed op sijn hooft den authaer
opgekomen, en sonder eenige de minste eerbiedigheijd voor het
H: Sacrament, dat op den authaer stond, heeft hij met sijne
heyligschendende hand mij in den hals met den cassuyvel vastgepackt en geseijd : K Au nom de la loi, le vous arrete ! », dat is te
seggen : ,c Ick vange u in den naem van de wet t » - Ick dit voelende en hoorende hebbe dien keirel met druckelijcke oogen
aensien, vreesende dat hij met den tip van sijnen hoed, die dwers
op sijnen kop stond, de ethane met het 11- Sacrament soude van
den authaer gestooten hebben, dogh het is, God lof ! met gebeurt,
het welck mij noch eenen droeveren oogenblick sonde geweest
hebben Ick dan neven dien goddeloosen gendarm staende op den
authaer, keerde mij wederom tot den boeck om niijne Misse te
vervoorderen. Hij schiet in furie, en vraeght mij : « Avez vous
fades votre serment? » dat is : . Hebt gij uwen eed gedaar0 » (1) Ick
hebbe hem seffens geantwoort, dat ick geenen eed gedaen en
hadde. Hij vraeghde mij dan : « Comment ! vous elutes la Messc san
avoir prester votre serment? » dat is te seggen : « Hoe ! gij doet uwe
Misse sonder dat gij uwen eed gedaen hebt? Ick hebbe hem in
't frans, soo veel ick konde, ge-antwoort, dat ick geene wet en
kende, die mij verbied van Misse te doen. Hij vraeghde mij dan in
't frans, ofte die wet met gepubliceert was. Ick antwoorde, dat
ick van die publicatie met en waste, en ick meynde wederom in
mijne Misse voorts te gaen. Hij schiet dan noch in een meerder
furie, hij treckt met mijnen cassuyvel, en hij seght in eene groote
colêre : Quittez vos habits tout suit! » dat is te seggen : « Doet al
gauw uwe kleederen uijt ! » en dit geseijt hebbende, treckt hij een
billet uijt sijnen sack, stelt sijnen eenen elleboogh op den authaer,

(1) Er blukt tilt dit stuk en tut menig andere bladzijde van het Hst.
z. blzz. I. 106., dat De Houwer maar weinig fransch kende
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tusschen mij en tusschen den kelck, en hij begint te lesen : Liberte,
egalite en soo voorts; de rest, die noch al langh duerde, en hebbe
ick niet verstaen door mijne alteratie. Maer terwijlem-Inj leesde (1),
peijsde ick in mijn selve, dat het eene schoone Liberte was, als
men de priesters aen den authaer in hunne fonctien derfde attaqueren, ick peijsde voorts, dat die Liberte maer en konde sun voor
de booswighten alleen, en dat alle goede en eerelucke lieden met
de ketens van de alderswaerste en pijnelijckste slavernije gebonden
waeren; ick peijsde oock, dat hun Egalite was uijtgevonden, om
alle menschen even groote vrienden van hunnen meester, den
duyvel, te maecken . vermits sij door hunne goddeloose Egalite
alle menschen soghten gelijck te krijgen tegen God, tegen de
H : Kercke en, met een woort, tegen al wat rehgie was. Dit billet
gelesen hebbende, stack hij het selve in sijnen sack, en wederom
in furie schietende, packten hij met sijne eene hand sunen sabel,
en met sijne andere hand mijnen cassuyvel, en met den selven
treckende, en hij schuddende, seude hij wederom met coleire :
a Quittez vos habits tout suite' doet al gauw uwe kleederen uijt !
Ick siende, dat ick aen het gewelt niet meer konde wederstaen,
hebbe alsdan munen cassuyvel op Onse-Lieve-Vrouwen-authaer
uijtgedaen, en dan in mijne albe staende, hebbe gepeijst, al was 't
dat ick mijne Misse niet en konde voortsdoen, dat ick eventwel
de ciborie met de h : h : Hostien met en mooghde laeten staen,
maer dat ick, al was het met perijkel van injurie te lijden, de selve
moest Ken op den hoogen authaer in het tabernakel te krijgen :
ick hebbe dan, sonder iet te seggen, seffens met mijne slinke hand
de ciborie gepackt, ende den gendarm mij dat willende beletten,
hebbe ick met gewelt voords gegaen, ende de ciborie in mijn hand
hebbende, heeft hij mij met den arm vastgepackt, en ick, gewelt
tegen gewelt gebruijkende, ben met de H Ciborie van den authaer
ter zeijden afgegaen, den gendarm mij volgende en vasthoudende
tot op den hoogen authaer, alwaer ick de ciborie hebbe in het
tabernakel gestelt, en het selve toegesloten, en hebbe den sleutel
aen den coster, mij oock opvolgende, gegeven. Dit ge g aen sijnde,
heeft den gendarm met boosheijd aengehouden om mijne priesterlijcke kleederen doen uijt te doen. Ick dan siende dat ick gevangen
was, en dat ick gevangen sijnde met die vreede gendarmen naer
de gevangenisse moeste medegaen, hebbe op den ,hoogen authaer
mijne albe en andere priesterlijcke kleederen uijtgedaen. Seffens
was alle het volck, hetgene in de kercke was, in een allergrootsten
desorder. Vele waeren soo daenigh bedroeft, dat sij luijde op
begonnen te lammenteren; andere wierpen hun op hunne bloote
knien voor het beeld van Onse Lieve Vrouw, andere waeren in
sulcken arrasie, dat sij meijnden met stoelen en bancken die goddeloose gendarmen op het lijf te vaeren, en waere het saecke pachter

(1) Wat nog al wonder is, De Houvver gebruikt dikwijls den gelijkvloeienden vorm in den onvolm verled OA der vervoeging van werkNoorden,
waar zeker algemeen, of bijna algemeen, de ongelijkvl. vorm de ware vorm
is. Alzoo leesde voor . las »; vraeghde voor . vroeg heipte voor « hielp »,
hanghde voor . hing », beklifde voor « bekeef »; sitte neder en songh voor
zat neder » enz ; ontfanghde voor « ontving », enz.

-152-Schouwmans van Boondael sóó sun beste niet gedaen hadde, om
de arragie van sommige te stillen, de gendarmen souden ongetwijffelt in de kercke gemassacreert geweest hebben, dogh de rede
heeft (God lof) de passie van de menschen overwonnen, ende de
gendarmen alle die bewegingen siende, hebben oock hunne furie
wat ingehouden. Ick ben dan van den hoogen authacr, de gendarmen mij volgende, het sacristijn ingegaen om mijnen hoed te
haelen, en, daer uutkomende, is rnijne dienstmeijt Joanna Francisca Steen van haere knien opgestaen, en heeft de gendarmen
komen vraeghen, dat sij mu naer de pastorije souden willen
laeten gaen een thas the drincken, eer sij mij wegh naer de gevangenisse lijden. Sij hebben dat toegestaen, en mijne dienstmeijt
alsdan vooroploopende, ben ick tusschen hun, als eenen diet op
het feijt betrapt sijnde, de kerck injtgeleden, en sij buyten de
kerck op hunne peerden springende, ben tusschen hun de poorte
van de pastorij ingegaen, en hunne peerden op mijnen bascour
geset hebbende, sijn sij met mij in huijs gegaen, en terwulen ick
in mijn waschhuus met eenen gendarm besigh was met the te
drincken, was den bregardier der gendarmen in mijne keucken
besigh met een proces verbael te schrijven van hetgene er voorgevallen was. Mt geschreven sunde, is hij mij het selve komen voorlesen, maer omdat het in 't fransch was, en dat ick getroubeleert
was, en konde ick niet precies verstaen wat dat er in geschreven
was, eventwel ick verstont, dat hij er in geschreven had, dat 1k
Misse gelesen hadde, dat liij mij betrapt hadde; dat ick geseijt
hadde, dat ick van de publicatie van de weth met en waste. Hi]
mij hetselve voorgelesen hebbende, heeft hij het geteeckent, en
hij is dan buyten geloopen, aen mijne poorte waer veel volck
vergadert stont, liij heeft hun gevraeght oft er tot Watermael
geene wet gepubliceert was, die het misse-lesen verbiede aen
priesters die geenen eed gedaen hebben. Als de menschen wisten
wat hij vraegnde, hebben sij ge-antwoort : neen ! en onder andere
eenen Bartholomeus W auters, gemeunellick genaemt Bertel den
kleermaker, heeft in het fransch het woord opgenomen, en hun
geseyt, dat hij altijd naer de kercke loopt, als er let gepubliceert
wort; dat hij hier beneden aen de kercke woont, en dat er geene
eene wet kan gepubliceert worden, de welcke hij niet en soude
hooren publiceeren : diensvolgens dat sij seker mogen sijn, dat
die wet alhier niet gepubliceert is. Den bregardier het volcii aldus
gehoort hebbende, heeft dacr oock een proces verbael van gemaeckt
en het selve geteeckent; dan heeft hij geseud, dat den agent moest
compareren, want dat eenen van ons twee, ick ofte den agent,
in fout waeren. Terwijlen sij in niijn huijs besigh waeren met
drincken en met schrijven, was den colter, door versoeck van.
Joanna Francisca Steen, naer Boitsfort geloopen, om den onderpastoor doen op te 'louden van biecht te hooren, en te saemen om
den agent van Boitsfort te roepen om bij mij te komen : den
weleken aenstonts arriveerde; maer hij en konde mu geene hulpe
bijbrengen, vermits hij geenen agent van Watermael was, en
diensvolgens in desen act niets te seggen en hadde, maer ondertusschcn sijne presentee braght mij altijd troost bij. Wij dan op
mijnen bascour staende, is Franciscus Fremtneur, onsen kerckmeester, bij ons gekomen, en seffens is oock bij ons gekornen
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Monsieur Gillis, den chirurgijn van Boitsfort, den welcken seffens
in furie was, en aen de gendarmen seijde, dat sij geen recht en
hadden van mij op soo eene manier te vangen, vermits ick Beene
fout en hadde, doordien alhier Beene wet desaengaende gepubliceert was. Doen schoten de gendarmen oock in furie, en sij seyden,
dat den agent seffens moest geroepen worden. Den coster seijde,
dat hij icmant om den agent gesonden hadde, en dat hij geloofde,
dat den agent aenstonts soude gekomen hebben.
Middelertijd stont ick daer als eenen misdaedigen gevangen;
mijn hert was gesloten als ick sagh de droefheijd van soo vele
menschen, die in mijn huijs waeren, die op mijnen bascour en aen
mijne poorte stonden; want alle oogen waeren vol traenen, de
herten wierpen sughten uijt, en alles scheen soo ontstelt al ofte de
geheele parochie een alderdroevighste treur-tonneel geweest hadde.
Ondertusschen Joannes Jacobus Steen aen de poort tot Brussel dit
droef geval gehoort hebbende, is half dood van loopen ende alteratie t'huus gekomen, en seffens naer Goossens (den agent van
Watermael) geloopen om te seen oft hij t'huijs was : want hij hadde
door den zoon van den coster doen seggen, dat hij uijt was. De
gendarmen dan, in plaets van door alle die droeve verthooningen
beweeght te worden, wierden als raesende, en den moment dat
sij naer den agent moesten waghten, veroorsaeckten hun eene
meerder furie. Eenen braeven jonghman van Boondael, ingenomen
van droefheijd over dat goddeloos onrecht mij aengedaen, meijnde
met andere menschen de poort in te dringen om mij te naerderen
ende te troosten, maer de gendarmen die genegentheijd der
menschen niet konnende verdraeghen, hebben met hunnen blooten
saebel achter de menschen geloopen en dien braeven jonghman
noch geslaegen. Tusschen alle die droefheden en vreedheden hebbe
ick als eenen gevangen moordenaer moeten staen waghten, totdat
den tijd van mijne weghludinge gekomen was p. -

IV.
Ziet, daar hebt ge nu een staal van De Houwers's
verhaaltrant. De deelwoorden verlammen niet zelden den
gang; dit zal wel aan den invloed van 't latijn te wijten zijn;
maar toch is er alle leven niet uitgebannen : de man weet
belang te wekken en ook wel het hert te roeren.
Volgen wij nog eerie wijl het verloop der Bingen.
De Houwer wordt dan gevangen weggeleid naer den agent
Jan Goossens, die, « schuymende van coleire », bij hoop en
laag houdt staan, dat hij zeker de wet van den 19 Fructidor
gepubliceerd had. De pastoor wordt van daaruit in arrest
gezet op het fort « Montre ».
Daar wil de « peijsrechter » van het kanton Ukkel,
met name Lundekens, hem met zeemzoete woorden over-
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halen — De Houwer heet het « een pilatus-sermoon » (1)
— om den door de Republiek vereischten eed af te leggen.
Het was echter al verloren moeite. En ten slotte : « Den
peijsrechter grammeelende seijde mij : 0 gij slechten man,
en sijt niet benouwt van den eed te doen, gij en suit alleen
niet blijven. Ick hebbe den pastor van Vorst hooren spreken,
en ick wete seker, soo gij van daegh uwen eed wilt doen,
dat hij morgen sal komen geloopen om oock sijnen eed ate
doen. Ick wete oock, dat gij eenen man sijt die veel vermagh
op uwe gebuere pastoors, en daerom, wilt gij den eed doen,
het is seker, dat alle pastoors van 't canton sullen komen
om den gevraeghden eed af te leggen. — Bovendien seijde
hij : Het is oock seker, dat alle pastoors, die den eed niet
en sullen willen doen, sullen gevangen en gedeporteert
worden, en alsdan sullen sij altemael willen den eed doen;
maer het sal misschiens te laet sijn, en dan sullen sij staen
sien ! » En dan verder teekent De Houwer nog op : « Den
peijsrechter half boos wordende, staet op van sijnen stoel,
besiet mij met vreede oogen, en mijne redens gelijck veraghtende, seijde hij met spijtigheijd : « Meynt gij, dat ick
oock geene religie en hebbe. Ick hebbe soo goede religie als
gij ; en ick hebbe nochtans dien eed ge g aen, en ick en vinde
geen quaed in den selven ». En dit geseyt hebbende, is hij
in de ander plaets gegaen ». Zie op blz. 71. —
Doch blijven wij daar niet langer bij stil. Onwankelbaar bleef De Houwer bij zijn besluit : hij zou niet zweren.
Bedreiging, belofte, vleierij : niets en hielp ; al moeite
verloren. Door toedoen van advokaat Le Hardy voorloopig
in vrijheid gesteld — deze bleef voor Brij duizend livres
borg voor den pastoor — was De Houwer naar Watermaal
teruggekeerd. Maar, zegt hij zelf, « ick hebbe een weijnigh,
dock niet lanck aessem mogen scheppen». (Zie I e D., blz.115).
(1) vat over Lundekens gezegd wordt, geeft geen hoogen -dunk over den
man 't is remand die wil tusschen twee watertjes zwemmen en zijne schuld
op anderen stoot • hij had De Houwer op voorhand met konnen verwittigen,
zegt hij , ,( Hij seijde, dat hij het selve met en hadde konnen doen, om dieswille dat ick verraeden was, en selfs dat hij van den Commissars Lambrecht
daerover eenen brief gehad hadde om mu en den Pastoor van Alsenbergh te
attrapperen D Ita De Houwer Nog een nota in 't voorbugaan . 's Anderendaags na mijne voorloopige
in-vruheidstelling, d i. den 24 September 1797, . ben ick ten ses ueren 's morgens naer de kercke gaen lesen, alwaer veel voick vergaedert was om hunne
bedevaert naer Alsenbergh gaen te doen, de welcke altemael mij los siende,
content en verblijd aengingen .. Ita Hst I. 112.
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De man leed onder al hetgeen rondom hem gebeurde,
« droevigh ende mistroostigh sijnde, want ick voorsagh dat
den wijngaert soude vervuylen, en dat ick er niet in wercken
en moghte » ...
Om nu eenigszins over de gemoedsgesteldheid van ons
y olk in dien beroerden tijd te oordeelen, moge het volgende
aangehaald. (Zie I e D., blz. 117) :
« De ongrondeethicke Voorsienigheijd Gods heeft in desen
tijd wonderlick uutgeschenen : want nauwellickx waeren de
goddehicke diensten belet, ofte de godvruchtigheijd der menschen
quamp in sijnen vollen luyster. Niettegenstaende de priesters,
om soo te seggen, de kercken moesten schauwen, men sagh alle
daeghen met heele hoopen volck in de selve, hetwelck met meerder
devotie als sp lit te voren nout naer en heten van door den h : Roosencrans ende andere gebeden den almaghtigen Jesus en sijne
lieve Moeder Maria te voet te vallen, om de vervolginge van de
h : Ileligie doen op te houden, ende de godsdiensten te herstellen;
men sagh hoe langer, hoe meerder, in het volck aengrouen eene
ontweerdinghe tegen die dewelcke hun plaisier vonden in de
religie helpen te vervolgen en in het volck soecken te verleyden. Ick hebbe selver gesien, als op Alderzielendagh in het naer 1797
het kruijs van den thoren van Watermael wiert afgetrocken, dat
er verscheijde menschen waeren, die van droefheijd weenden, en
andere die van arragie boos wierden, soo dat ick moest oordeelen,
dat den dulivel wel wilde meester worden; maer dat hij noch ten
vollen geenen meester en was » ... (1).

Intusschen was er bevel uitgeveerdigd, dat alle onbeeedigde priesters de door hen betrokken woning, zoo die
aan de kerk toehoorde, moesten verlaten. De Houwer
verliet zijn pastorij « 's avonts op den 2 December 1797 »,
en nam zijn intrek in een kamer der familie Rober, in de
Smisse, en, zoo schrijft hij, « ick hebbe daer ontrent in eene
verhole plaetse, daer toe bereijd, het Heijligh der Heijlighen
verborgen » (2). Zie l e D., blz. 145.

(1) Ook de menschen van Boschvoorde (Boitsfort) kwamen naar Waterrnaal om te bidden Dit stipt De Houwer in 't voorbugaan aan, waar hij vertelt,
hoe min verhuizing uit de pastorij van Watermaal naar de familie Rober in
Boitsfort gebeurde . Het geluck heeft mid bier medegewilt : alle avonden
quaemen verscheijde menschen van Boitsfort naer de kercke van Watermael
om den Roosencrans te lesen, en iederen keer versoghten wig hun om iet
mede te draeghen »
I. D., blz 141
(2) De kerken die met verkocht of afgebroken waren, werden toegegrendeld. Toen gingen de parochianen voor de kerkdeur bidden De Houwer,
in zun ye D , blz 19, herinnert ons daar een voorbeeld of • Op 17 juli 1798
waren hem komen bezoeken « Marie Rowies met haer nichtien Klijn Betteken
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De man genoot echter weinig rust; weldra werd hij
opgezocht, doch « ick bleef ondertusschen in stilte », zegt
hij, « den eenen nacht hier, en den anderen nacht daer
logerende, maer noijt drij nachten achter malkanderen in
het selven huijs blijvende, gelijck ick voorsightig dede ».
Zie I e D., blz. 148 (1).
Op het einde van Februari 1798 werd een « mandat
d'amener » op de deur van de Smisse, zijn nieuwe woonst,
tegen hem aangeplakt.
« Siende dat nu de saecke op 't nijpen ginck », gelijk
hij zelf schrijft, en daartoe door vrienden aangezet, bood
van Kerm », en dat Klijn Betteken prijst hij, « omdat sij soo ieverigh is om
alle sondagen en heylighdaeghen aen de deure van de Cappelle met alleenelijck den Roosencrans voor te lesen, maer oock iederen keer eene klijne meditatie aen de menschen voor te houden, om hun hierdoor in de plichten van
de religie doen voorts te gaen, en om ceder tot de devotee op te wecken ».

(1) zij ne « tribulatien » begonnen voorgoed op het einde van Januari
1798. Laten wij hem zelven vertellen • « Om munen geest eenighsints te
vermaecken, ben ik met mune dienstmaeghd Joanna Francesca Steen en
Joanna Rober, den 22 Januari 1798, bij munen cosijn De Keersmaecker naer
Cappellen op den Bosch gegaen Des anderdaeghs 's avonts is Joannes Jacobus
Steen, munen domestieck, en Peeter De Houwer, munen cosijn van Osselt,
die ditto Joannes was gaen uijtroepen, ingekomen, om mu te adverteren,
dat vanwegens den juge de paix tijdinge gekomen was, dat ick mij moest uijt
de voeten setten, ofte wel, dat hij mij soude doen vastpacken Dit gehoort
hebbende sijn wij 's morgens geheel vroegh van Cappellen vertrocken op
Osselt, en hebben daer gebleven totdat Joannes Steen ons daer is komen
seggen, dat sij tot Boitsfort noch mets gewaer geworden hadden, en sun dan,
door den regen /door, naer Brussel gekomen, alwaer ick en Joanna Steen tot
's anderdaeghs hebben gebleven, en sijn dan tegen den avont naer Boitsfort
gegaen, en hebbe aldaer eenen nacht geslaepen, en ick ben dan 's Anderdaeghs
's morgens g'heel vroegh met Joannes Steen op Huusingen vertrocken, en
vandaer, tegen den avont, wederom naer Brussel, alwaer ick eenighe naghten
hebbe gelogeert, en ben dan ondertusschen 's avonts, poort tijd, uijt Brussel
gekomen, en met den doncker in Boitsfort, en dan wederom 's morgens met
den doncker uijt Boitsfort naer Brussel Somtijds hebbe ick wel 66r/en dagh
in Boitsfort gebleven, maer stillekens soo danigh dat mij weijnighe menschen
saeghen, en dat heeft soo eenige weken geduert, en met den vasten-avont
tot Brussel sunde, meijnende then avont naer Boitsfort te gaen, hebbe des
achternoens vernomen, dat, in gevalle sij mij nergens en vonden, ick binnen
weijnigen tijd voor den Directeur der jurij gedaeght soude worden. » enz.
Zie l e D , blz 148.
Die kozijn De Keersmaecker moet hem bijzonder genegen geweest zijn,
zooals nog blijkt uit blz. 156, l e D ; - en op blz 83, II I e D lees ik nog :
Uit een brief van Pastoors dienstmaagd had De Keersmaecker het droef
geval van De Houwer vernomen,en het verhaal gaat nu voor t • «Munen cosijn
uijt haeren brief dit verstaen hebbende, heeft sijnen sone Emanuel De Keersmaecker met de eerste gelegentheijd naer Brussel gesonden om mu in de
gevangenisse komen te besoecken, en desen Emanuel is den 22 Meij, met
Jacobus Steen, den broeder van mune Joanna, bij mij gekomen al vroegh in
den morgent, en siende dat ick gesont was, en dat ick mu geheel cloeckgesont van mij vertrocken ».
moedigh verthoonde, sijn sij

-157-De Houwer zich aan bij Maloigne, den voorzitter der jurij »,
— en in 't begin van 't H e deeltje wonen wij nu de ondervraging van den beschuldigde bij, ten bureele van dien
Voorzitter, op het Broodhuis. Het begin Bier ondervraging
mag wel overgeschreven. (Zie H e D., blz. 6) :
Maloigne, den directeuf van de jurij, van mij gehoort hebbende, dat ik geen fransch en konde, heeft hij den greffier W alkiersr
sone van den doctoor, commissie gegeven om mid in het vlaamsch
te examineren : en hij vraeghde mij : Hoe is uwen naem? Ick
hebbe geantwbort • Josephus Nicolaus De Houwer.-Hu vraeghde
Van waer sift gij? Ick antwoorde : Van Mechelen. - HiJ vraeghde :
Hoe oud slit gij 9 Ick antwoorde : 47 jaeren. - Hid vraeghde : Wat
stiel doet gil l Ick antwoorde : Geenen. - Hij vraeghde : Wat
waert glj over jaer? Ick antwoorde : Ick ben pastoor van Watermaell - Hu vraeghde Hebt gib op den 2 Vendemiaire lestleden
Misse gelesen9 Ick antwoorde : Ick en weet niet wat dagh den
tweeden Vendemiaire is. Ick soude eerst moeten den franschen
almanach tegen onsen almanach seen... Hid heeft dan eenen almanach genomen, en geseut dat den tweeden Vendemiaire was den
23 September »

En zoo ging de ondervraging voort, die echter met een
« mandat d'arrestation » eindigde.
Een huissier, zoo vertelt De Houwer, heeft mij dan naar
de Rekenkamer geleid en de cipier der gevangenis « brahgt
mij in de kamer, in de welcke den uijtmuntenden Cardinael, mijnen Arsbiscop heeft ingeseten ». Tegen een
« cautie » van « mille livres » (een brave heer Hendrik
Waterkijn van Brussel bleef borge), mocht hij dan naar huffs,
terugkeeren, zoo het heette, « totdat ick voorder gedaeght
soude worden ».
Ja, maar zou dit niet gauwer plaats hebben dan hij
of zijn vrienden dachten? « Ick hoopte eenigen tijd gerust
te sullen blijven », zoo teekent hij aan; « en middeler tijd
Paesschen naerderende al menigen mensch plaisier te sullen
konnen doen ». En met die zoete hoop vervuld, stort hij
zijn hert uit : « Ick segge dan nog eens, dat ick nu van mijne
vlught t'huijs sijnde, mijn hert gelijck geheel verlicht was,
en dat mij doght, dat ick in den hemel was : soo veel verschilt de rust van de vlught »
De Houwer, gelijk ieder mensch die een groot gevaar
heeft doorgeworsteld of bitter wee te boven komt, De Houwer herinnert zich nu met weigevallen de geleden onrust..
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Luistert even : zijn taal mag de tolk heeten van zoo menigen
voortvluchtigen priester Coen ter tijde :
« Als ick nu saterdagh 's avonts t'huijs gekomen was, mijn
hert was gelijck geheel verlicht, oindat ick nu versekert was, dat
ick nu eenigen tijd soude gerust gebleven hebben, en dat ick nu
publieck moghte over de straet gaen. Niemant kan peijsen wat
een torment het is voor een eerelijck man, altijd als eenen dief
en moordenaer moeten te viughten, en bij naer noyt als met den
nacht derven op de straet te komen; altijd sick moeten te stoppen
even eens al oft men het grootste schelmstuck begaen hadde;
altijd van het een logement naer het andere bij nachten selfs
moeten te loopen en dan noch wel thien keeren moeten rond te
sien oft er geene soldaeten ofte diefleijders ontrent en sijn, en
selfs als men sulcke noch met en stet, dan noch moeten bevreest
sijn oft er somtijds geene onbekende spiën ontrent en sijn, en dat
noch het pijneluckste van al is, somtijds noch moeten te mistrouwen sune eijgen parochiaenen, voor welckers geluck en saligheijd men dagh en nacht gewerckt heeft en noch sweet noch arbeijd
gespaert heeft, om hun op den rechten wegh te leuden van hun
eeuwigh geluck, niemant kan peysen ofte bevroeden wat een
torment, wat een hertsweer, wat eene droefheijd sulckx veroorsaeckt; niemant kan gelooven, ten sij dat hij hetselve ondervinde,
gelijck ick het ondervonden hebbe wat al moeijeluckheden, wat
al benouwtheden en alteratien men in sulcke vlughtmgen moet
uijtstaen : het is waer : de gerustheijd der conscientie maeckt den
last der vlughtmge veel lichter, want als men overpeijst, dat men
vervolght wort om de rechtveercligheud, en dat men voor loon
van die vervolginge het ruck der hemelen moet verwaghten,
gelijck Christus selver geseijt heeft... dan moet eenen oprechten
christenen in de swaerste vervolgingen den meesten troost en
(Ii D., blz. 29).
smaeck vinden »
V.

Pastoor De Houwer was dan voorloopig in vrijheid ;
<( dogh, eijlaes ! — 't zijn zijne woorden, — den gerusten
en is niet langer gerust als den ongerusten wilt ».
In Watermaal nestelden Republikeinen, die om de
dertig zilverlingen van Judas niet zouden gebloosd hebben.
De Pastoor moet een man geweest zijn, die elkeen al zoo
vroom en rechtschapen achtte als hij zelf was. Toen hij
te recht het zilver der kerk aan de roofzucht der Sansculotten wou onttrekken, had hij op de behulpzaamheid
dier menschen beroep gedaan. Deze had een inventaris
er van gemaakt; gene had het zilver weggevoerd of helpen
verbergen : nu, nu werd hij door hen verklikt en verraden.
Dit was voor den ontgoochelden man een dolk in 't hert,
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en 't is te verstaan. Dringt er iets dieper, iets bloediger in
de ziel dan misbruik van vertrouwen, dan verraderij door
eigen y olk ten voordeele van den vijand? Die vervolging
was 't werk van den republikeinschen agent J. Goossens,
een man zonder geweten, die in zijn snood werk geholpen,
werd door koster en kerkmeester en pachter X. en Z., die
dachten groot te doen of groot te worden met den Pastoor
te verkleinen.
Maar die « haegelvlaege van vreese en van benouwtheijd », zoo hij het al heet, dreef zachtjes voorbij... Edoch,
kon hij dan uit dat wespennest niet uit en elders rust
vinden? Luistert hoe hij daarop antwoordt :
« Ick wiert verscheudemael van mijn maeghschap versoght
em, sonder een oord van mijnen kost, bid hun komen te woonen,
mu belovende, dat sib mu van alien onderhoud op het besten
souden voorsien; maer ick mijne parochiaenen meerder beminnende
ende meerder aen het hert hebbende als alle bloedverwandscap,
hebbe liever in armoede op mime parochie gebleven als, in welde
en overvloed, van mijne schaepen afgescheuden te sun. Als de
verraeders van de kerckemeubelen maer en swegen, doght mij
dat ick de victorie behaelt hadde .. dat ick in den hemel was : ick
helpte in stilte de menschen soo veel ick konde en ick was content,
hadde ick soo, al was het in armoede, mogen stillekens voordsdoen;
maer God, wiens schickinge ick moet aenbidden, heeft met gewilt
dat mime vervolginge hier mede soude ophouden D. (Zie H e D.,
blz. 56).

Och p een, zij zou niet ophouden. Korts daarop bracht
de huissier « het daeghement, dat hij, den 2 Meij 1798,
tegen twelf ueren, op het 13roodhuijs, vOOr den tribunael
correctioneel moest compareren ». Komt, laten wij mee
binnengaan. Van de naald tot den draad beschrijft de man
ons hoe het er toeging : 't loont wel eenigszins de moeite
dit na te speuren :
« Ick met mijnen advocaet, met mijne gedaeghde getuijgen (1),
en met honderden van mime parochiaenen ende vele vremde
menschen stonden daer op den tribunael gereed, altud met ver-

(1) De namen deer 4 getuigen mogen onthouden worden Het waren
algelijk manoen die dorsten zeggen wat iecht is, zelfs op een tepubhkaanschen
tribunaal. Het waren (ik schruf de opgave van De Houwer over). GFranciscus
Coosemans, op den casseijde van Auderghem, pachter; - Jacobus Thielemans, blijcker tot Watermael, - Joannes Ludovicus Park's, brouwer tot
Watermael, - Peeter Lessens, commissarts der weldaeden tot Watermael ». Tilt het antwoord van Coosemans blukt, dat hu alleen van de vier kon fransch
spreken, en dat hu « under de fransche regeringe, tot dat de cantons begonsten
te sun, borgemeester tot Wa f ermael » geweest was.
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duldigheijd afwaghtende, dat die genaedighe rechters souden
gekomen hebben, om mu den slagh van hunne rechtveerdige
sententie te geven. Ten lesten, naer langh wachtens, sun sij met
hunne francijne gesighten ten voorschun gekomen, te weten :
Vander Veken, den commissaris van de uutwerckende maght bil
het tribunael correctioneel van het departement der Dille tot
Brussel; den advocaet Illichaux, president van dat tribunael, den
procureur Volcke, en Munheer Claire, peysrechters, en te saemen
rechters van het tribunael cerrectioneel, en ook Munheer den
greffier, maer sunen naem en wete ick met; item twee huissiers,
Devins, die mij tot desen tribunael gedaeght heeft, ende noch
eenen anderen huissier aen mid onbekent Die mannen daer sunde,
hebben sij als authoriteyt hebbende, hun aen een taefel met rood
laecken bedeckt nedergeset : den president Michaux in het midden,
den rechter Claire op sine rechte hand, ende den rechter Volcke
op sine shncke hand. Den commissaris Vander Veken heeft hem
aen de selve taefel nevens den rechter Volcke nedergeset, en den
greffier heeft hem nedergeset aen eene kleyne taefel apaert langhs
den kant daer den rechter Claire was geseten, en den eenen huissier
is gaen staen naest de shncke seyde van de rechters aen de deure
van de barre, en den anderen huissier is blijven staen aen den
rechten kant van de rechters aen de deure, langhs waer ingekomen waeren. - In 't midden, boven den President was eene
cartelle gehangen, in de welcke met groote letters geschreven
stond : La loz est egale pour taus, dat is in ti et vlaemsch te seggen :
0 De wet is gelijk voor ieder D. Langhs den rechten kant hanghde
eene cartelle, waer in geschreven was in het fransch • « pe wet
ontslaeght de onphghtigen ». Langhs den anderen kant hanghde
eene cartelle, waer in geschreven was, in het fransch « De wet
straft de plightigen ». Als de rechters nu in orden nedergeseten
waeren, heeft den greffier mu binnen de barre geroepen, ende daer
sijnde heeft den president mu recht over hem, met mien aensight
naer hem doen nedersitten op eenen stoel, die daer voor gereet
was gestelt. - Alsdan heeft den greffier alle vier mune getuijgen
ieder met sunen naem binnen de barre geroepen, en den huissier
de deur opendoende, langhs welcke de rechters ingekomen waeren,
heeft alle vier de getuugen langhs die deur in eene kamer doen
gaen, tot dat su, op hunnen tour, een voor een in • den tribunael
souden ingeroepen warden. - Dit gedaen sunde heeft den president Michaux mu in 't fransch gevraeght, oft ick fransch konde
spreken. Ick hebbe mime schouders opgetrocken eveneens oft ick
niet en wieste wat hid Wilde seggen. Su hebben dan onder malkanderen sitten mommelen, en den eenen den anderen willen
bewegen om mu in het vlaemsch aen te spreken. Den eenen en
soght met te beginnen, ofte den anderen en soght met te beginnen.
Ten lesten den procureur Woelke heeft sigh verstout, ende hid heeft
mij in het vlaemsch gevraeght oft ick fransch kende. Ick hebbe
dan gevraeght : Hoe is
hem geantwoort van neen. Hu heeft
uwen naem' Ick hebbe hem geantwoort : Josephus Nicolaus
(tie I I e D., blz. 114-117).
De Houwer

... En zoo gaat dan de ondervraging voort. Edoch wat
te voorzien was, gebeurde. Hoe klaar de onschuld van den
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Pastoor ook mochte blijken, hoe welsprekend ook zijn
advokaat Van Volxem hem verdedigd had, De Houwer
werd veroordeeld tot drij maand gevangenis en vijfhonderd
Lyres boete, in brabantsch courant geld 272 guld. en
4 stuivers.
Naar het Hst. vermeldt, was het pleidooi door Commissaris Vander Veken bijzonder heftig en nijdig : Voor onbeeedigde priesters geen genade ! was zijne leus... en hij
dreigde de rechters « van forfeture bij de Regeering aan te
klagen, in gevalle zij den beschuldigde niet straften ». —
4( Naer heele hoope lasteringen tegen mij uijtgesproken te
hebben, en alle soorten van beschuldigingen, die den
duijvel hem waerschijnelijck ingaf, tegen mij opgehaelt te
hebben, heel L hij ten leste (wederom) geconcludeert, dat
de rechters op pene van sells in d'eijsers te geraecken, mij
moesten condemneren. ». Weinig doet het ter zake, meende
hij, dat met, zooals vroegertijds placht, de wet van den
19 Fructidor « door de soldaeten met de trompet ofte
trommelslagh in de respectieve gemeijntens gepubliceert
was » (1); -- thans, zoo hield hij staan, zijn alle wetten
gepubliceert als zij in het departement geregistreerd zijn...
en ja, naar hij wenschte, werd De Houwer dan ook veroordeeld.
Hoe zulke vonnissen onthaald werden, moge blijken
nit hetgene De Houwer in 't breed en 't lang opteekent. Het
doet ook eenigszins de gemoedsgesteldheid des yolks
kennen.
Advokaat Van Volxem had maar vier getuigen ter
ontlasting opgeroepen (2). Dit verweet hem, onbehendig
genoeg, de franschgezinde Vander Veken : « Van soo vele
gemeyntenaeren als Baer sijn, brenght de pastoor er maer
vier voor getuigen ». Waarop de verdediger antwoordde :
« Vier getuugen skin meer als genoegh om 'mine saecke te
proberen, aengesien dat er volgens de wet selve maer twee getuligen
toe versoght werden. Bovendien, - seude hid, - dat er maer
(1) Uit de antwoorden der getuigen voor de rechters blukt, dat de placcaerten of wetsafkonchgmgen, in Watermaal, . altijd op het kerkhof gepubliceerd werden en sells als den officier op eenen werckendag komt een placcaert aflesen, dan klipt hid de klock, en iederen keer als de klock klipt, loop
ik naer de kercke seen wat er te doen is, en voor dat den pastoor gepackt
wiert, en hadde ick dat placcaert nout hooren lesen D Ita uit de getuigems
van jcA. Iluelemans in 't proces De Houwer.
(2) Ziet hooge, op de namen
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vier getuijgen gekomen sijn, is mijne schuld, omdat ick er maer
vier hebbe willen laeten roepen : dogh, seijde bij naer alle die
omstaenders sijn gekomen sonder geroepen te sun, om, in gevalle
het noodsaeckelijck soude sun, de waerheijd komen te declareren,
en vermits gij, borger Commissaris, scheijnt meerder getuijgen
tot bevestinge van onse saecke te vereijsschen, soo vraege ick alle
de omstaenders, dat sib souden te kennen geven, oft die vier
geroepen getuugenen de waerheud geseijd hebben, en oft sij bereijd
sijn bier voor desen tribunael het selve willen te getuijgen, - Dan
heeft den advocaet een weijnigh geswegen, en alle omstaenders,
die hem verstonden, hebben met hunne hoofden teecken gedaen,
dat sib bereud waeren de selve waerheijd te bevestigen, die de
vier getuugenen gedeclareert hadden, en selfs sij waeren altemael
in beweginge en gereet om luijde op het selve te roepen. - Monsieur Gillis, den chirurgijn van Boitsfort, stont tegen de barre, en
sun selven niet konnende inhouden, riep met luyde stemrne :
In gevalle alle deze omstaenders noch geene getuijgenen genoegh
sun, ick sal er ul. tot duijsent brengen. Nauwelijckx hadde Gillis
dit geroepen, ofte Petrus Brassin, den armmeester van Watermael,
riep al soo luude, dat hij er tot vufthien hondert soude gebraght
hebben »

En wat verder, van de verslagenheid des Yolks na
't aflezen van 't vonnis gewagend, schreef De Houwer :
Om mijn vonnis was niet alleen den geheelen tribunael in
beweginge; maer als ick beneden quamp, was de halve merckt in
beroerte. De voeremans, die op de merckt stonden, de groenwuven,
de rucke ende de arme menschen die op de groote merckt stonden,
quaemen altemael rond om mij geloopen; sij wilden mu seen, en
sij wilden mij troosten, en den eenen aen den anderen seggende,
dat lk eenen pastoor was, en op wat manier ick gevonnist was,
en hielen sij niet op van met duijsende lasterende woorden de
Franschen ende alle hunne bedienders en aenhangers naer den
kop te smijten

VI.
De Houwer trail in het gevang op «het » Steenpoort (1),
den 11 Mei 1798.
(1) De Steenpoort had geen goeden naam. « Ick hadde, schrijft De Houwer
(III . D , blz 3), van mijne kintsche daeghen, van die Steenpoort van Brussel
hooren spreken, en altijd deselve voor de schandighste gevangenisse hooren
achten . soo verre, dat, volgens het oordeel van ieder,ihet eene pleck in de
famine was, als er iemant op die Steenpoorte gevangen moest sitten aengesien daer noijt iemant op geset wiert, ten sij dat hij dief ofte moordenaer
was, ofte ten minsten voor soodaenigh suspect was ». - . Die droeve gevangenisse », zoo teekent hij verder nog aan, « wort de Halle-poort ofte de Steenpoort .genoemt » : de « Hallepoort », « omdat het niet alleenelijck een gevangenhuijs is, maer oock te saemen een stadspoort, die 's morgens open en
's avonts toegedaen wort; langhs welcke men eertijds plaghte naer Halle te
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Het wekt wel eenigszins verbazing, als men hem hoort
spreken over de toebereidselen, welke hij voor zijn binnengaan te nemen had.
Daags te voren doet hij zich bevragen bij Pastoor
Dehaese, van 't gasthuis van Brussel, die op dat oogenblik
op « het Steenpoort » zat opgesloten, en, zoo schrijft De
Houwer, de brave man deed mij zeggen, « dat ick den.
(( eersten dagh niets van noode en hebbe als mijn slaep« gerief; dat hij mij den eersten dagh het eten en drincken
(( sal besorgen ; dat ick maer al gauw soude afkomen ».
Moest dan de gevangene in eigen kost en kleeren, in
eigen onderhoud voorzien? Ei ja, gij hoort het, en na dit
antwoord van zijn confrater, zendt De Houwer 'nen vriend
tot « Ceulemans, den meulder van Boitsfort », met verzoek,
zoo staat er te lezen, « om 's anderdaghs op sijne meulekarre
mijn matras en andere noodsaeckelijcke bagagie naer
Brussel te voeren, het welck hij met veel plaisier heeft
toegestaen... Den selven avont heeft mijne dienstmaeght
Joanna Francisca Steen alle mijne bagagien in packen
gereed gelegd » ... En dan 's anderendaags vertrok haar
broer Joannes met de meulekarre naar Brussel, « en daer
gekomen sijnde, heeft hij den ezel en al de rest op het
Steenpoort gedraeghen, en aen den Pastoor van 't gasthuis
geseyd, dat ick tegen den avont bij hem soude gearriveert
hebbe ».
Dit gebeurde dan ook, en zijn vriend Procureur Mintens
vergezelde hem naer zijn nieuwe woning (1) ...

gaen, eer den cassude op Halle geleijt was, daer men nu langhs de Anderlechtsche poorte naer toe gaet » « Waerorn de « Steenpoort » en wete ick
met, ten waer dat het was omdat sij, door haere grootte en sterckte, aen
eene mas van steenen magh vergeleken worden, want sij is gemaeckt van
stercke en dicke arduynsteenen, wel met eusers in malkanderen ingeklamt,
van alle kanten gewelft, en soo dick van mueren, dat er geene vrees en is
van door de mueren konnen door te breken. De vensters sun met dicke
eusere barren wel gesloten, en de deuren van alle de koten met seer dicke
grendels ».
(1) Of de gevangene mocht bezoek ontvangen 7 « Bid ons moght komen
die wilde D , schruft De Houwer (Zie l ye D , blz. 22), « vermits wij maer
correctioneel en saten ». Zip die « crimineel staen » moesten telkens de toelating aanvragen of toch een algemeene toelating aan een buzonderen commissaris Dit was b v. het geval voor een lotgenoot van De Houwer, voor advokaat de Pesser-Barbasson, die tot 20 dagen gevang en boet en kosten veroordeeld was, omdat hij « voor de jurij, op den tribunael crimineel aengestelt »r
met gecompareerd had (Zie W e D , blz 22 )
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Men zoude soms wel, als men al die bijzonderheden
leest, — uiteenloopend verhaal, o ja, van nietigheidjes, —
men zou er wel eens mee glimlachen; en toch ligt er een
zekere aantrekkelijkheid in : men leeft mede het beroerd
}even onzer voorouders van toen; men beweegt er te midden
in : men herkent hun taal, men herkent hun zeden en
gebruiken, en de stukken en brokken die er nog van voortleven. onder 't gewone y olk van heden, worden ons lief en
dierbaar. Glimlachen wij niet om de eenvoudigheid van
vroeger : die glimlach mochte soms aan den eerbied, aan
de dankbaarheid van het kind tot den ouder te kort doen.
Laten wij nu echter voortgaan, en nemen wij het derde
deeltje in de hand.
Met den avond, op den 11 Mei 1798, begint dan het
gevangenzitten van Pastoor De Houwer. —
In 't beschrijven zijner gewaarwordingen toen hij
tot de Steenpoort naderde, zullen wij niet verwijlen;
noteeren wij in 't voorbijgaan wat hem trof, wat ons nog
feller treffen zou op onze dagen. Luistert :
<, Omtrent de deure (van de Steenpoort) en wat voorder af,
stonden verscheude stroode (1) mandekens, en daer laegen snutdoecken ofte andere doecken, om aelmoessen te ontvangen van
de voorbijgaenders, voor de gevangenen, die niet op en hielden
van door verscheyde vensters te roepen en deselve te vraegen .Ick,
op dat geduerich geroep omhoogh siende, verschrickte ick mu,
als ick de ellende van alle die gevangenen, soo mans als vrouwen,
sagh, die voor de traillien stonden. - Aen sommighe vensters sagh
ick hemdens, snutdoecken ofte andere gewasschen kleedingen te
droogen hangen. - Aen andere vensters sagh ick d'een tegen
d'ander staen seen, ofte in hunne mandekens er oorden in geleijd
'wierden ), ...

In het XV e hoof dstuk van het Hst. komt nu de beschrijving voor van hetgeen De Houwer op zijn brabantsch heet
4( zijn kot ». Blijven wij er niet bij stil... doch ja, ik moet
zeggen : daar sliepen zij op hun eigen bed, daar kookten
,zij hun eigen pot, kortom daar huisden zij, en luistert hoe,

(1) In de gewestspraak van Mechelen : strood voor « stroo ». Ook De
Floower gebruzkt then vorm I Il e D , blz. 81. Vandaar : strooden voor (strooen)
A strooien »
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den eersten avond, Dehaese en Wierickx (1) den nieuwen
gezel ontvingen :
<, Mune en sijne compagnie nu van het Steenpoort vertrocken
sijnde, heeft den Pastoor (Dehaese) een vuerken aengestoockt,
en in een klijne marmit, die de beggijn Taymans daer gelaeten
hadde, van als Karen broeder, Mijnheer den Deken van Tubise,
vertrocken was, heeft hij een portie asperges gesoden, en den
Pater brocht een klijn potteken aan het vuer, om wat wortelkens
te verwarmen, die van 's noenens overgeschoten waren. Dit
avontmael soo bereijt sijnde, wiert de taefel opgedeckt, en, om
mu eer aen te doen, wiert er then avont een hammelaken opgeleijd,
hetwelck daer naer 's avonts noyt sneer gebeurde, ten sij dat er
nieuwe gasten quaernen. Onder het bedde van den Pastoor van
het gasthuijs, stonden noch eenige flessen sterck bruijn bier, die
den Deken van Tubise door iemant van sijne parochie gekregen
hadde, en die hij, in sun vertreck, aen den Pastoor van het gasthuijs hadde gelaeten. Den Pastoor dan, om mu wat te verheugen,
heelt van dese flessen gelanght, en aen het vuer sittende hebben
wu then eersten avont daer te saernen eenen goeden croes van
gedroncken ». (Zie III e D., blz. 30).

En wilt ge nog wat, 'neer weten van dat huishouden?
's Anderendaags dan
den Pastoor en den Pater hun morgentgebed geeijndight hebbende, begon den Pater ons kot te kuijsschen, en de Pastoor dede
het confoir branden, en sette den moor met water op om den
thee (2) te bereijden. Ick dit siende, meijnde een hand aen te
steken, maer sij seijden dat ick den eersten dagh niet en
moest wercken, dat ick maer alles moeste naerzien om den keer
van4het huijs te kennen, om dan 's anderendaeghs oock mede te
wercken »

VII.
Zoo begon dan zijn leven in de gevangenis. Van het
naaldje tot het draadje teekent hij nu op wat zij gedrijen
ondereen verrichten, de bezoeken welke' zij vanwege
vrienden en kennissen ontvangen (3), het eten en drinken
(1) Dehaese, pastoor van 't gasthuis te Brussel, en pater Mathias Wmrinckx, pi °curator der Augustijnen van Thienen, zaten gevangen in hetzelfde vertrek waar De Houwer zou opgesloten worden.
(2) Naar luid van dit verhaal, was het de gewoonte in vele huishoudens
morgens thee en 's namiddags koffie te drinken.
(3) Het is eenigszins weerd om opgeteekend te worden hetgeen De
Houwer, den 15 Juli 1798,in zijn gevang neerschnift Menigvuldige bezoeken
ontvangt hij in « het kot .; hij is gevoelig voor « de genegentheijd, de welcke
mune_gennge:parochianen aen mij bethoonden. Ick was in eenenigeringen
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dat dozen hun aanbrengen, want al de proviand moet
worden gekocht of ten geschenke gebracht. Dit wordt alles
eenvoudig, breedvoerig, ja, verteld, en, zal het niet iedereen
bevredigen omdat het zoo dikwijls maar kleinigheidjes zijn,
och 1 ik zie onder de schors nog altijd wat anders : het zijn
vrome zielen, medelijdende herten, dankbare parochianen,
trouwe vrienden... maar ook een vervolgde godsdienst en
een onderjukt vaderland. Voor den man die deze dingen
pro memoria opteekende, zullen het zeker geen kleinigheidjes
geweest zijn. « Ick teeckende alle daeghen op, de naemen
« der menschen, die mij quaemen besoecken, en ick houde
« memorie van hetgene sij uijt medelijden mij vereerden,
e om hun altijd over hetselve danckbaer te sijn ». Zoo
erkent De Houwer in het M e D., blz. 69.
Vervele het niet dat ik overschrijve deze of gene
typieke bijzonderheid, welke tot kennis van plaats en tijd
kan bijdragen. Ik betitel het volgende uittreksel : « Wat
de gevangene al moest hooren in zijn nabijheid ». ,, In den dagh, - zoo schreef De Houwer, - hoorde men van
alle soorten van lawijt; men hoorde singen, men hoorde weenen
en lamenteren, men hoorde kuven, men hoorde vloecken, men
hoorde, van 's morgens tot 's avonts, besonderlijck van boven
ons hooft, schreeuwen sonder ophouden, om van de passanten
aelmoessen te krijgen. Ondertusschen hoorden wig, voorbu onse
deure, patienten leijden, die met de eusers aen hun lighaem en
met den bol aen hun been, van het schavot naer het kot gebraght

« staet, en ick wiert van de geringe meest beleeftheud en meest troost bij
« gebraglit. .. (Zie ye D , blz 6) En eenige bladzuden verder komt hu daar
nog op terug : . Voor dat ick in de gevangenisse was, kreegh ick beloften
« genoegh; daer waeren er van de beste gegoude parochianen, die men selfs
« magh van de overheyd noemen, dewelcke mu vasteluck beloofden, dat sij
. geduerigh, jae alle veerthien daeghen bij mu op de poort souden gekomen
. hebben .. maer ick hadde al dickwils gepeust, dat die beloftens maer udele
« woorden en waeren, vermits ick tot nogh toe, daer geen uotwercksel van
« gevoelt hadde ». - En op blz 39 : « Ick hebbe dickwils blude geweest in
« mun gemoet, als ick sagh met wat drift en genegentheud soo vele menschen,
« selfs die ick van te voren noijt gekent en hadde, mu in dit verworpen gevan« genkot quaemen besoecken; maer ick hebbe mu oock dickwils bedroeft,
« omdat ick er soo weynige van de principaelste van mijne parochiaenen bij
u mij sagh komen. Nu ick sal dat soo laeten, en ick en wil daer soo veel niet
« van seggen : want al schijnen sij op mij niet te peijsen, omdat ick hier als
u eenen verworpelinck sit, ick en laete daerom met op hun te peusen_en voor
u hun te bidden ». Deze beschouwingen laat hij bij het bezoek voorafgaan dat Cat olus Taymans, de pachter van 't Roode Klooster, « eenen van de overheyd D, de
« adjoint van Watermael A, hem op den 21 Juli 1798 bracht : bezoek dat hem
veel troost en voldoening schorik.
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wierden, ofte van hun kot wierden uijtgehaelt, om naer de galeijen
gevoert te worden, en eventwel soo in het voorb ugaen, door het
lawijt hetgene hunne users maeckten, ons eenen grauwel veroor
saeckten. Des naghts hoorden wij ondertusschen een schielijck
rumoer, hoorden de sabels klincken, hoorden de honden grollen,
hoorden de fusieken nedervallen ofte ander lawijt maecken,
hetgene ons ontruste, somtijds als er gevangenen ingebraght
wierden, of te uijtgehaelt wierden, ofte somtijds als rusie °nye
verschil was, gelijck onder sulcken huusgenoten dickwils kan
voorvallen »... (Zie III e D , blz. 72).

's Mans gevangenisdagen verliepen echter met 'nen
dag seffens. Trouw en nauwkeurig vertelt het dagboek het
wel en wee van den gevangene. Zonnige dagen, mistige
dagen, donkere dagen : welke waren talrijkst ? De muren
en poorten waren nog zoo dik, en toch kwam menige
jobstijding tot in de gevangenkamer doorgedrongen; kwam
men zelfs netten spannen om hem te verklikken, om hem
aan den haak te helpen... Voor de ondankbaarheid van
sommige menschen is hij uiterst gevoelig; doch dit verwondere niet ondankbaarheid slaat dieper wonde in het hert
dan veel ander leed; ondankbaarheid doet lijden in stilte,
doet het lijden als herkauwen in de bitterheid der ziele.
1k schrijf hier een stuk bladzij over, waarin hij zich
moedeloos uitlaat, bij het vernemen van 't snood gedrag
van den republikaanschen agent op de gemeente, en namelijk bij 't aanslaan der pastoreele goederen. De man overpeinst uit zijn gevang wat hij deed voor zijn parochie... en
hoe de wolf thans onder de schapen zijn grillen en luimen
botviert ! Of zijne klacht gegrond is! Luistert even, het
helpt ook eenigszins tijd en menschen kennen :
Ick hebbe, voor mijne gevangenisse, van verscheijde pastcrijen gehoort », zoo schrijft De Houwer, « dat de agenten en alle
de parochianen alle devoiren doen, om de pastorijen ten dienste
der pastoors konnen te houden, en dat nogh op parochien, waer
de pastoors van hunne parochianen soo veel krijgen om te leven,
eveneens ofte de thienden nogh in voegen waeren; - maer hier
op mijne ellendige parochie, waer ick twelf jaeren langh soo mijn
beste gedaen hebbe, werckt den agent (Jan Goossens) om mij ten
vollen van alles dat de pastorije raeckt, te berooven, en de parochiaenen sien dat gebeuren, en niemant treckt hem dat aen. Ick
sit hier om hunnentwille in eene ellendige gevangenisse, en terwulent dat ick hier sitte, gebeurt tot mijn chagrin die onrechtveerdige afneminge van mijnen hof, en weijnige sunder die met

mijn lijden in dese saecke medelijden hebben, otte eventwel medelijden thoonen. Het is waer, Baer sijn vele menschen die uijt
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eompassie mij bier op het Steenpoort komen spijsen; maer het
getal van dese, ten opsighte van de andere in soo eene groote
parochie, is nogh klijn, en bijna van geene consideratie; eventwel
alle die mij een luttelken erkentenisse bethoonen, sal ick no kit
vergeten, en hierom beschrijve ick hunnen naem in dese mane
Memorie ». (Zie l ye D., biz. 169).

De man deed goed werk.

VIII.
Edoch meer andere tribulation stond hij achter het

slot nog uit :
Op den 12 Julidag 1798 had er in Brussel 'n huis
zoekinge naar priesters plaats. Van achter zijne tralien is
hij getuige van cen ongewoon dooreenwarrelen van yolk
en soldaten. Dat hij zelf met achterdocht zit; valt te begrijpen. Dreef die vlaag voorbij, dan drijft er wat anders aan
in de plaats : Op den 13 Juli vcrtelt hij van negen arme
priesters uit de omstreken van Diest, welke gevangen in
zijn kamer werden aangebracht om er te vernachten, en
die vandaar weggevoerd werden naar het buitenland. Dit
is een der vele bladzijden, die ons het goed en meewarig
hert van Pastoor De Houwer doen kennen en tevens ter
eere strekken van zoo menig edelmoedig mensch, die de
rampzalige slachtoffers der repuhlikeinsche Vrijheid ter
hulpe kwam...
Laten wij De Houwer's opgave overschrijven :
,C Den oudsten was mijnheer Vander Sniissen (1), den landdeken en pastoor van Haelen, een uur boven Diest. De anderen
waeren uijt het Land van Luyck. Mijnheer Purnal was den pastor
van Stevort. Mijnheer Cleve was den onderpastor van Montenaecken. Mijnheer Happaerls was den broeder van den pastor van
Montenaecken. Mijnheer Jans, mijnheer Kips ende de dril anderen
(te weten Gypen, Vaneerdenweghe ende Bosmans) waeren cappellaenen. Dese negen waeren deftige en deughdsaeme priesters,
die niets tegen de Republiek misdaen hadden, als dat sij den
goddeloosen Iced niet en hadden willen sweren, en alsoo in den
beet van de nationale bedienders geraeckt waeren. Mijnheer
Happaerts was selfs sonder decreet van de Directeurs gevangen.

(1) Nog een aanteekening van De Houwer « Mijnheer den Deken ha
ons kot sonde, is sijnen cosign Vander Smissen, die met jean Philip Van
Haelen en de Spier het klooster van Auderghem gekoght hadde, en alreets
besigh was met of te breken, sijnen oom opgevolght en in hetlkot blj ons
komen staen
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Hij was mede gepackt in de plaetse van sijnen broeder den Pastoor
van Montenaecken, den welcken sij met en hadden konnen vinden.
- Dese gevangenen hadden onder den wegh ongehoorde pijnen
en vreedheden onderstaen : daer waeren er bij, die hunne duymen
loch swert waeren van de ijsere nupen, die er opgevijst hadden
geweest. Daer hadden er eenige van hun tot Aerschot in eenen
kelder onder de poort gelogeert, in een soodaenigh vuul ende
stinckende kot, dat, waer het saecken sij nogh twee ueren langer
daerin hadden moeten blijven, sij ongetwuffelt souden gecreveert
hebben. Als sij op de Steenpoort gebraght wierden, waeren sij
twee en twee met koorden aen malkanderen gebonden, en, binnen
het Steenpoort gekomen sijnde, wierden sij eerst losgemaéckt,
als sij bij den cipier op den gevangenboeck geschreven wierden,
en dit was het rumoer, hetwelek wij in het eersten gehoort hadden,
als de gendarmen van d'een naer d'ander liepen om de koorden
los te maecken. - Voordat zij op de Steenpoort waeren, gelijck
sij mu vertelden, hadden sij, en besonderlijck munheer Vander
Smissen, den land-deken, al vele bespottingen moeten hooren,
want als sij over de vest wierden geleijd, stonden hier en daer op
hun en saeghen, van die lune soort van vrouwvolck, gelijck er
naer den kant van de Steenpoort vele woonen. - De gendarmen,
die van sulcken voick met vies en sun, hielden met dese ellendige
gevange priesters publieck den spot. Su wesen met hunne hand
dan op d'een en dan op d'ander van die lighte vrouw-personen,
en seijden aen de priesters, dat sij hun sulcken sullen besorgen,
om hun mede te recreeren, ende eene fameuse siende, seijden sij
die voor lien ouden schelm te sun, en soo terghden sij hun onderwegen sonder ophouden B ...

Ei ! van fransche Sansculotten verwondert ons niets.
Zou men hier niet denken op het brandmerk : L'impietê
est toujours canaille 1/
's Anderendaags, 14 Juli, werden de negen slachtoffers,
omtrent half voornoen, uit het gevang gchaald, en, zegt
De Houwer, « twee en twee vastgebonden gelijck de moordenaers, en soo voor de deur van 't Steenpoort op de karre
geset » (welk een milddadig bemiddeld mensch van St-Gilli§,
Corbisier met name (1), bezorgd had), « en naer hun ballinghschap wegh gevoert ».
Eenige dagen daarna is 't de Brusselsche Kermis, en
nog onder den indruk van de afbeuling Bier rampzalige
cOnfraters, maakt De Houwer beschouwingen over hetgeen
h ij kan naspeuren van achter de ijzeren vensterstaven zijns
kerkers : « sagh ick de Brusselaers met heele hoopen de stall

(1) Corbisier, . eenen deughdelijcken en deftigen bourkois en oock den
grooten vriend van den Pastoor van St-Gillis». Ita De Houwer, l ye D.Ablz.44,
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O uyttrecken, om in de herbergen buyten de stad, op hunne
« brusselsche kermis te gaen drincken, dansen ende vroo« lijck sijn, eveneens ofte het goeden tijd was, en sij en
« schenen hun den quaeden tijd niet aeil te draegen ». —
En hoe kwamen zij tegen den avond terug?...
Geheele compagnien, vrouwvolck en mansvolck onder malkanderen gemengelt, quaemen al singende ende al springende
de stad in. Anderen quaemen al vloeckende ende blasphemerende; anderen quaemen met violen en andere instrumenten
al spelende de stad in. Anderen met meutiens op hunnen hoed
en met meijtiens in hunne hand. Anderen, en soo hebbe ick er
desen dagh wel vier compagnien gesien, quaemen met een drukouleurigh vendel al schreeuwende de poort in. Andere cornpagmen quaemen al dansende, en bier en Baer een vrouwmensch
onder met een drukouleurigh vaentien in de hand, waerschunelijck om te beteekenen, dat sij met de fransche nationale Bestieringe seer wel content waeren »...

En onder de beschouwingen welke hij bijbrengt, noteer
ik nog deze als kenschetsende voor den toenmaligen tijd :
,, Ick verheuge mu in het eynde van de brusselsche kermis;
dogh het en is mien verdriet alleen niet, dat mij eenen walgh van
de kermis doet hebben, maer het is omdat de kermis niet in eene
deughdsaeme en goede vroluckheud wort geviert, geluck dat
eertuds plagh te gebeuren, maer in beestigheud, in baldaedigheud
en in goddeloosheijd, geluck ik dese geheele weke verscheude
staeltiens door de venster hebbe gesien » (1). Zie V , D., blz. 21. 44.

(1) Hier weze zijn « Latiins Liedeken op het Lamit der Brusselsche Kermis A
overgeschreven. Stemme . Wie kan vier gebroeders.
1

2.

3.

•

Ach ! ploremus
dum videmus
bonos in suppliciis;
et cantantes
et saltantes
malos in encceniis !
Multi jurant
et non curant
animce exitium;
multi rident
quamvis vident
fidei exterminium I

Bruxellenses
vident enses,
nullus his concutitur;
tamen ccelum
tollit velum
et plaga ostenditur;
in potando
et bacchando
qucerunt hi delicias;
bonos mores
Dei honores
mstimant stultitiasl

Gallus jubet,
bonus rubet,
Crux ab alto vellitur;
ara cadet,
cultus vadit,
Presbyter expellitur.
Cerno multos
quasi stultos,
intrant portam vespere.
Deus illos
non tranquillos
puniet in tempore I
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IX.
Eil het lawaaien der brusselsche kermis stierf nit, en
stil aan nadert de dag der verlossing. Niet zonder achterdocht! Staat hij met te boek als geweigerd hebbende den
republikaanschen eed of te leggen? Maar zou hij dan,
geheel op 't leste van zijn straffe, nog bedrogen worden in
zijne hoop? Ah daar is het !... 's Avonds vOcir den 8 Augustus, vciOr den dag waarop hij zou in vrijheid komen : daar
komt andermaal de cipier in zijn « kot » met vijf gedeporteerde priesters, en «hij seijde mij »— zoo noteert De Houwer — « gelijck hij op andere keeren geseyd hadde, dat hij
mij wederom wat compagme braght »1 Het waren priesters
uit den omtrek van Thienen : drij wereldlijke priesters en
twee witte heeren nit de abdije van Heylissem. En hun
schelmstuk? Zij weigerden den franschen eed te zweren...
En hij dan, De Houwer ? Zoude hij uit den klauw
geraken?
God dank, ja ! den 8 Augustus 1798, omtrent het
kwart na 7 uur 's morgens, stond hij op vrijen voet, en ging
hij, met zijn vriend den procureur Mintens, de Steenpoort uit.
Laten wij hem nu aan zijn bezoeken rechts en links :
't is de vogel die terugkeerend al condom vliegt en zijn
vorige woonstreek verkennen gaat. Men dag neemt hij zijn
intrek bij de familie Waterkijn : daar zal 's morgens, in
't geheim, als weleer in de catacomben, de H. Mis worden
opgedragen... en dit staat opgeteekend als volgt : « Den
« 9 August' 's morgens, ontrent 7 ueren, was ick achter
• op de plaets besigh met mijne getijden te lesen, als
Anneken (Waterkijn) mij quamp seggen, dat alles gereed
was en dat Matant Dolo met de andere verwaghte al
gearriveert was. Ick ben dan boven gegaen, en Baer alles
bereyd vindende, hebbe ick met eene aldergrootste ver« heuginge van mijnen geest den eersten keer naer mijne
loslaetinge aen God opgedraegen eene offerande van
• dancksegginge, en alsdan tot mijn groot contentement
« gedaen hetweick ick in drij voile maenden niet en hadde
« konnen doen, niettegenstaende ick naer het selve een
aldergrootste verlangen hadde ». (Zie ye D., blz.
Den 10 Augustus, met den avond, trok Pastoor
be Houwer naar Boitsfort, waar hij wederom zijn intrek
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nam bij meken Rober en familie, in « de Smisse ». Zoo
verhaalt de vrome man, en de laatste woorden van zijn
dagboek zijn een dankbare bede tot den Heer : « omdat gij,
« naer vele benouwtheden en ellenden mij verlost hebt en
«mij wederom gebraght hebt in mijne arme woonste »,
zijn zij een vurige bede om hulp en bijstand in de toekomst : « beschermt mij in het toekomende, op dat ick en
« mijne schaepen mogen komen tot een saligh eynde » .....
't Is ook het laatste woord van zijn dagboek.
X.
Nog een laatste nota :
Onze vriend en betreurde collega zaliger - Pastoor
Dr. Bols schreef eens, dat De Houwer « ook vlaamsche
liedekens in 't licht gaf » (1). Bedoelde hij hiermede een
afzonderlijk bundeltje? Neen, peins ik. Edoch in De Houwer's dagboek komen liedekens voor. Werden die ooit
uitgegeven? 1k geloof het niet. Zij hebben betrekking, alle,
tot den erbarmelijken toestand, waarin hij op de Steenpoort
verkeerde; het zijn weeklachten... alhoewel er soms toch
ook een guitig nootje tusschen slibbert. Zij zijn als een
uitboezeming achter elk hoofdstuk, achter elk min of meer
gewichtig feit uit zijn gevangenisleven. Letterkundige verdienste hebben zij geenszins 't is louter rijmelarij, louter
tijdverdrijf in de verveling van den loopenden dag. Den
man aanwrijven dat het zingen hem in die nare uren van
leed en kommer niet betaamde, och neon, doen wij het niet :
Hij voorkomt ten andere onze bedilzucht. In zijn « Liedeken van de voorvallen in mijne Gevangenisse », (zie IV e D.,
blz. 207) luidt de laatste strophe :
« Vrienden, wilt niet verwondert sijn,
Dat ick hier sing in mijne pijn :
't Is beter als to klaegen (bis).
Den vogel singht in sijne muijt :
Hiermede is mijn lietien uijt :
Voor God leijd ik dees plagen,
Voor God leijd ik deesIplagen »
(1) Zie De Kerk van Alsemberg, ens. loc. cit., blz. 19.
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0 zeker mocht de man van plagen spreken I loch
hij alleen leed die niet. Nooit had het Vaderland zulke
drukke slavernij gekend als toen. Wie van de fransche
Republiek gewaagt, doet denken op 'n snorkerij zonder
weergâ, op baldadigheden zonder tal, op 'n roofzucht
zonder mate... Het zou moeite kosten om de wooden te
heelen en de schade te herstellen, ja.., maar 't geledene
leed uit de volksoverlevering schrappen : dat, nog meer
last en moeite zal dat kosten. Leed in bloed gedrenkt
vergeet men niet.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal
en TVetenschat te Gevorderen, door het vitgeven, in het
Nederlandsch, van nieuwe werken over Nattier- of Geneeskundige Tetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het
Vak an den Ingenieur.
Derhalve \vorden bij do Koninklijke Vlaamsche Academie werki- n op het gebied dozer y erschi kende vakken
tee
,ave ingewacht. Ingezonden verhandelingen
orden in handen gestcld van drie beoordeelaars,
leden van de Restendige Commissie VON' Nieuwere Taal en
Letterer. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen , beslist de Academic over het al of niet later
drukkcn van de aangchoden werken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel
Vlaantsche Liederen onder het Yolk te verspreiden. To
dien einde, schrijft de .Koninklijke Vlaamsche Academie
prijskampen nit voor Vlaamsche dichters en toondichters.

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 januari
1 9 0 9 , houdende goedkeuring van het Reglement door do
Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. SalsmansFonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit
Fonds door hair gebruikt worden naar eigen inzicht en
naar den eisch der omstandigheden :
a, Mitzi] tot hot nitsoluij von van prijsvcaren, hetzij tot het uitgeven
van harezonden worker op hot gobied der Nedorliandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middcinederlandschc teksten op hot
related der cl(coonisch-Katholieke bijbelvcruding, bilbeivorklaring, [jungle,
zedolocr, cateehose, homiletic*, hagiographic, ctsoctick, recastelijke liedercn
en redichten, ordenstegolen.
c t! hetzij tot het bekostigen van itvetenschappelnke zendingcn of van
studiereizen welke tot hot voorberciden van Mt:raven ids de onder littera a
en b genoemde, noodzabelijk warden bevonden.
if) hetzij tot hot bekostigen van de illustratie ran reeds door do
\ eademie ondernomen uitgaven in dan itard van de onder littera a en P
genoemde.

Beernaer -prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdrnimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

ZESDE TIJDVAK :

1922-1923.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men bet Regle-

ment van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Versla,,,,en
en Mededeclingen der Academic, jg. 1 9 12, blzz. 84-885.

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren
van lien merle of werhen, bij den Bestendigen Secretaris, ter
Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op
bet adres Vow' den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.

Vergadeang van 18 April 123.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
IDE CEULENEER, G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCIC, 0. WATTEZ, Prof. Dr.
L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPk, Mr. L. WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
JOS. JACOBS, Prof. K. VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN,
Dr. M. SABBE, Jufir. M.-E. BELPAIRE CII HERMAN TEIRLINCIC, werkende leden;
de heer F.-V.-TOUSSAINT VAN BOELAERE en Prof. Dr.
FRANS DAELS, briefwisselende leden.
De heeren Pater J. SALSMANS S. J. en Mr. J. MuLs,
briefwisselende leden, lieten zich verontschuldigen.
* **
Het verslag der IVIaart-vergadering wordt goedgekeurd.
* * *

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend hd :
De Gids, jgg. 1869 en 1871.
Door den schrijver, E. H. CL. BuvE, pastoor te Bost (bij
Tienen) .
De Gerzchtsboom van Mulck. - De Wondereik van Scherpenheave!. - Met scerp ende staf. - De Belgische provincie der Begguarder?. - Twee Heiligenkalenders van Begunhoven. - Een kaplttelkerk te Vertruck.- Toponymzsche budragen. (Zeven overdrukken
uit Hagelands gedenkschrlften).

Door den heer A.-H. CORNETTE, te Antwerpen :
Zie beneden blz. 178.
Door Dr. J. GRIETENS, Ieeraar aan het Atheneum van Antwerpen, en schepen van onderwijs te Borgerhout :
Zie beneden blz. 176.
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Door Mr. J. VAN OVERBEKE, Ketelvest, 31, te Gent :
Hervormingen in de Strafrechtspleging, door Mr. VAN OVERBEKE, Advokaat bij het Hof van Beroep te Gent. Brussel, 1922.
Door den E. H. C. RUTS, pastoor van het Gasthuis, te Diest
Historia generalis plantarum. Lugduni, 1586-1587. (Daarb u
gaat een geschreven lust : Neder Duytsche Namen der Cruyden die
in deze twee deelen beschreven worden, als volght).
Medicina pharmaceutica oft drOgh'-bcrcydende Ghenees-konste.

Brussel, 1682.
Nederlandsche Apotheek. 's Gravenhage, 1826.
Een herbarium zonder aanduiding van plaats van herkomst.
Erg beschadigd.
Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (VP' tijdvak, 1922-1923)
werden ingezonden :
Door den heer KAREL DE WINTER, Koning Albertstraat, 6,
te Lier
Pan. I. Antwerpen, z. j.
Door den heer L. OPDEBEEK, uitgever, Sergeyselstraat, 17,
Borgerhout :
In Duitsche dagen, door G. RAAL. Antwerpen, z. j.
LODE OPDEBEEK. De tranen van Sint Pieter. Bekroond in den
Letterkundigen Pruskamp uitgeschreven door den Provincialen
Raad van Brabant in 1921. Penteekeningen van E. VAN OFFEL.
Antwerpen, z. J . (1922).

* *

Kroonorde. — Bij Koninklijk besluit van 8 April
1923 (Staatsblad, 12 April) werd de heer F.-V.-TOUSSAINT
VAN BOELAERE, briefwisselend lid, tot Officier in de Kroonorde bevorderd. — De heer VERCOULLIE, bestuurder,
wenscht hem geluk met deze onderscheiding.

Letterkundige Mededeelingen.
1 0 Door den heer Kan. Dr. J. MUYLDERMANS :
Namens den heer Dr. JUL. GRIETENS, leeraar aan.
't Koninklijk Atheneum te Antwerpen en Schepene van
onderwijs tot Borgerhout, heb ik de eer ten bureele der
Kon. Vl. Academie als hulde neer te leggen de volgende
zijner uitgaven :
1. — Heidevertellingen.
Drukk. Naaml. Vennootsch.
« Veritas », Huidevettersstraat, 21, Antwerpen, z. j.,
160 blz. in 160.
2. — Landsche Vertellingen (samen met den heer VICT.
VERMEYEN). Drukk. Jos. Splichal, te Turnhout,
z. j., 94 blz. in 8°.
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3. — Het Wonder van de Hegge. Drukk. « S. V. Lectura »,
te Antwerpen (N r VIII der Reeks), 1921, 72 biz. in 8°.
4. — Steden en Landschappen : I. De Kempen; uitgave van
« De Sikkel », te Antwerpen (1922); 48 blz. druks, met
49 illustraties (met medewerking van Kan. ERENS,
Dr. J. LEENEN, JAN MOSMANS, A. VAN OLMEN en
FL. PRIMS).
5. — Leidraad tot de studie van de Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, inz. voor Middelbaar en
Normaal Onderwijs (met samenwerking van ALB.
BIELEN). Drukk. G. Janssens, te Antwerpen,
5de uitg., 256 biz. in 8°.
Flier weze bijgevoegd een vijftal Engelsche uitgaven,
gedrukt bij L. Opdebeek te Antwerpen, en door Dr. GRIETENS, ALB. BIELEN, Dr. J. KLEYNTJENS, J. FABRITIUS,
met nota's voorzien :
1. — Two Tales of Edgar Poe. — Z. j., 66 blz. gr. in 8°.
2. — Lame Jervas, one of miss Maria Edgeworth's « Popular Tales ». — Z. j., 80 blz. gr. in 8°.
3. — Washington Irving's Skctches. Rip van Winkle and
The Legend of Sleepy Hollow. — Z. J ., 72 blz. gr. in 8°.
4. — A Christmas Carol being a Ghost Story of Christmas,
by Charles Dickens.
Z. j., 96 blz. gr. in 8°.
5. — Four Tales from Shakespeare, by Ch. Lamb. 1) The
Tempest; 2) Merchant of -V enise; 3) King Lear;
4) Macbeth. — Z. J., 80 blz. gr. in 8°.
Men vrage ons niet de waarde der schooluitgaven van
Dr. GRIETENS en zijner medewerkers te doen uitkomen;
loch dat zij verdienstelijk werk leverden, zal, meen ik,
niet betwist worden. — Wat echter zijne nederiandsche
uitgaven betreft, Merin blijft de beer Dr. GRIETENS Zijn
oorsprong getrouw : zoon der Kempen, henna hij zijne
gouw met warme liefde; hij ievert met vol herte om de
vaak miskende of toch onbekende schoonheid er van te
openbaren, en ons de vruchten van zijn overpeinzing en
studie ten beste te geven. De wijze waarop de schrijver
van zijn taak zich kwijt, strekt hem tot eere.
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2° Door den heer Dr. M. SABBE :
Ik heb de eer, uit naam van den schrijver, A.-H.
CORNETTE, aan de Academie een exemplaar te schenken

van zijn werkje Liszt en ziine « Annees de Pelerinage »
(Uitg. L. Opdebeek, Antwerpen).
Liszt heeft in een reeks klavierstukken, onder den titel
« Annees de Pelerinage » tal van stemmingen en indrukken
vertolkt, opgedaan gedurende de reizen met de Gravin
Marie d'Agoult in 1834 ondernomen door Italie en Zwitserland. In muzikaal opzicht zijn die compositien verouderd
en voor ons over het algemeen van belang ontbloot, maar
ze vormen een geheel, dat voor de geschiedenis der romantick van het hoogste belang is. De heele schaal der romantische aandoeningen wordt er in doorloopen.
Van dit standpunt uit bespreekt de heer A.-H. Cornette
het werk -van Liszt met een merkwaardige fijnzinnigheid
en heel veel muzikale en literaire geleerdheid, die evenwel
bescheiden op het achterplan blijft en het echt artistieke
karakter van zijn geschrift volstrekt niet in den weg staat.
De gevoelige verbeelding van den schrijver beweegt zich
met voorname elegantie over een veld van kennis, waarvan
wij den gezichteinder moeilijk vermoeden kunnen. Zijn
nerveuse, frissche stip is een genot.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 Brief van 12 Maart waarbij de heer VALERY
D ' HONDT van Aalst, van wege het Nestor de Tiêre-comitê
den wensch uitdrukt een de Tiêre-fonds van 10,000 fr. bij
de Koninklijke Vlaamsche Academie te stichten, tot het
uitloven van prijzen, beurtelings voor gedrukte tooneelletterkunde en tooneelcritiek. Onderhandelingen zijn aangeknoopt waarvan de uitslag aan de Academie zal onderworpen worden.
2° Brief van 25 Maart waarbij de heer Dokter K. BARBIER van Veurne den wensch uitdrukt door de Academie
een prijs te zien uitschrijven van 1,000 fr. door hem te
betalen, onmiddellijk na de uitspraak van eene door de
Academie benoemde jury.

-179-Die prijs zou een werk bekronen handelend « over de
plantenkunde toegepast op de bloementeelt ». De heer
Barbier drukt er op, dat het werk zou behelzen « de toepasplantenleven ter veredeling der
« sing der wetten van
« bloemen, 't zij doze enkel tijdelijk of bij voortduring
« moge verkregen worden ».
Inlichtingen zijn aan het Middenbestuur gevraagd
aangaande de te nemen maatregelen.
30 Begrooting voor 1923. — Brief van 2 April
1923 waarbij de heer Volksvertegenwoordiger GOLLIER
zijn spijt uitdrukt, dat een onnauwkeurigheid geslopen
is in zijn verslag over de Begrooting van. het Departement van Kunsten en Wetenschappen, betreffende de
reis- en zitpenningen van de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Hij zal bij de bespreking der begrooting een verklaring afleggen of doen afleggen welke de Academie alle
voldoening zal geven. Wij laten pier een uittreksel uit zijn
brief volgen :
Je suis desole qu'une inexactitude se soit glissee dans mon
rapport et vows sais gre d'avoir bien voulu me la signaler.
« Ma bonne foi a êtê surprise...
« Je profiterai de la discussion du budget pour faire une wise
au point qui donnera toute satisfaction a l'Acadómie ».
4° Geneeskundige dienst bij het leger. — Brief
van 16 April, waarbij Dr. SANO, geneesheer-bestuurder der
Kolonie te Gheel, ontvangst bericht van zijn benoeming tot
jury-lid voor het Examen A der militaire geneesheeren. —
Het examen zal op 25 April plaats grijpen.

5° Verslagen en Mededeelingen. — De afleveringen November-December 1922 zijn langer dan naar
gewoonte uitgebleven wegens het te laat inzenden van
gelezen verhandelingen. De heeren Leden worden verzocht
hun handschrift zoo mogelijk na de zitting zelf aan den
bestendigen secretaris te overhandigen.
De Verslagen en Mededeelingen Januari 1923 en volgende, zijn nog niet ter perse gegaan wegens moeilijkheden
ontstaan door de nieuwe verordeningen in zake officieel
drukwerk.

— 180 —
Zoo werd ook het drukken van de Toponymie van den.
heer K. de Flou en van het Idioticon van den heer Is. Teirlinck eenigen tijd stopgezet. Stappen werden bij het hoogere bestuur aangewend om de laatste hindernissen uit
den weg te ruimen en de belofte werd verkregen, dat wij
weldra met het drukken van gemelde werken zouden mogen
voortgaan.

Mededeelingen namens Commissien.
1 0 Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche taal. — De heer J. VERCOULLIE, secretaris,
legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : L. WILLEMS, voorzitter;
K. DE FLOU, AM. Joos, L. GOEMANS, L. SIMONS, J. MANSION
en L. SCHARI), leden, en J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Een tekst van de Gulden Legende. — Lezing door
K. DE FLOU.
Spreker heeft het over een Ndl. Codex van 1358
berustende in het St-Janshospitaal te Brugge.
De Commissie stelt aan de Academie voor, om de
lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
20 Etymologie van « Ontberen ». Verhandeling door
Dr. G. VAN LANGENHOVE aan de Academie ter uitgave
aangeboden.
De heer J. VERCOULLIE, die het stuk reeds ingezien
heeft, besluit tot de opneming. De Vergadering duidt den
heer J. MANSION als tweeden commissaris aan, met dien
verstande dat, als zijn oordeel ook gunstig is, de Commissie
de opneming in de Verslagen en Mededeelingen voorstelt.
— De Academie sluit zich hierbij aan.
De zitting wordt om 11 u. 15 gesloten.

Verslag van den heer Prof. Dr. J. Mansion.
ontberen » door Dr. G. van Langenhove
—De«Etymolgivan
is een zeer belangwekkende en degelijke etymologische
onderzoeking die naar mijn oordeel alleszins geschikt is
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,om door de Academie uitgegeven to worden. Ik sluit me
dus aan bij het gevoelen van Prof. J. Vercoullie en stel voor
dat de bijdrage van Dr. van Langenhove opgenomen worde
in de Verslagen en Mededeelingen.

2 0 Bestendige Commissie voor Nieuivere Taal.
— De heer 0. WATTEZ, secretaris, brengt het hieronder
volgende verslag uit, over de morgen-vergadering der
Commissie :
Zijn aanwezig de heeren : J. MUYLDERMANS, voorzitter;
IS. TEIRLINCK, G. SEGERS, L. SCHARPk, J. PERSYN en
M. SABBE, leden; L. WILLEMS, hospiteerend lid, en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Een Roeselaarsch Paaschspel uit de XV Hi de eeuw.
Lezing door Prof. Dr. L. SCHARP (Voortzetting).
Prof. Scharpe herhaalt in 't kort wat hij in eene vorige
vergadering heeft gezegd over het l e , 2e en 3 e bedrijf. Hij
ontleedt daarna het 4e bedrijf. Daarin treden op Maria,
Maria Magdalena, de wachters van het graf, de discipelen
van Emails en Jesus. Het slot van het stuk is het avondmaal
met de discipelen. — Prof. Scharpê eindigt zijn bespreking
met een algemeene beschouwing over de waarde van het
Paaschspel wanneer men de andere stukken van lien aard
daarmede vergelijkt; hij zegt dat het deze in het opzicht
van den kunstvorm verre overtreft.
De voorzitter Kan. Muyldermans wenscht den lezer
geluk en vraagt hem dat hij het stuk zou gereed maken
voor den druk, die later zou kunnen geschieden.
2° Fransch-Vlaandersche Rederiikers uit de XV II Ide
Lezing door Dr. M. SABBE.
De heer Dr. Maurits Sabbe bespreekt een handschrift
uit de 18de eeuw, bevattende een dertigtal gedichten van
rederijkers nit Belle, Steenvoorde en Cassel in Fransch-

eeuw.

Vlaanderen : J.-J. BAEY, MARTIN J.-VERBRUGGE, P.-A. DE
BEAUREPAIRE, P.-J. DE BADTS en ANDRIES STEVEN.

Deze gedichten geven zeer belangrijke mededeelingen
betreffende de bedrij vigheid der rederijkerskamers op het
gebied van tooneel-voordracht en -spel. Zij toonen ons aan,
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dat de reactie tegen den pompeuzen classicistischen speel
trant van de eerste helft der 18de eeuw, omstreeks 1750
door Melle CLAIRON op het Fransche tooneel begonnen,
en in Nederland door den Amsterdamschen acteur CORVER
nagevolgd, zich ook bij onze rederijkers liet gevoelen. flit
die gedichten blijkt verder dat de Fransch-Vlaandersche
rederijkers der 18de eeuw Jonkheer YMMELOOT ' S theorie
over de metriek, ontwikkeld in La France et la Flandre
reformees (1626), nog altijd voor toonaangevend houden.

DAGORDE.
1 0 Lidmaatschap der Academie. Opene plaatsen. — De Academie stelt het getal opene plaatsen vast.
Staan open :
Drie plaatsen van briefwisselend lid, ter vervanging
van Dr. M. SABBE, Mej. M.-E. BELPAIRE en HERMAN
TEIRLINCK, tot werkend lid verkozen ter vervanging van
Baron NAP. DE PAUW, EDW. GAILLIARD en Dr. HUGO
VERRIEST.

De Academie gaat over tot de benoeming der Cornmissie tot voorstelling van twee candidaten voor, elk der
openstaande plaatsen. De Commissie bestaat uit het
Bestuur en drie leden. Worden aangewezen : Kan. Am.
JOGS, IS. TEIRLINCK en Dr. J. PERSYN.
2°

Lezing door den heer Kan. Am. Joos, wer-

kend lid der Academie : Het stafriim bij Gezelle.
Kanunnik Joos begint met vast te stellen dat Gezelle
zeer dikwijls opzettelijk het stafrijm gebruikt en daar een
bijzondere voorliefde voor heeft. Dan vraagt hij zich of
hoe die voorliefde te verklaren is.
Die voorliefde, zegt hij, is te verklaren 1 0 door Gezelle's
licfde voor de volkstaal, 2 0 door de geschiktheid van het
stafrijm om den vorm en den inhoud van zijn verzen in
waarde te verhoogen.
Het l ste punt bewijst steller door de woorden van Gezelle
zelf; het 2de door treffende aanhalingen uit 's Dichters
werken.

DE OUDSTE DIETSCHE VERTALING DER
GULDEN LEGENDE
door K. de Flou, werkend lid.

In de private boekerij der zusters van de SintAu ustijnsorde, die het Sint-Janshospitaal te Brugge
be ienen, is er een tweede gedeelte van de Legenda aurea,
in middelnederlandschen prozatekst voorhanden, die ten
jare 1358 geschreven werd.
Het is een papieren codex in kalfslederen band op
eiken berderen, dagteekenend, wat het bindwerk betreft,
uit de tweede helft der XVde eeuw. Het boek is 27,2 ctm.
hoog bij 19,5 ctm. breed. Het schrift is op twee kolommen,
en van voor tot achter in eene en dezelfde hand. De laatste
kolom besluit met de volgende woorden :
« Hier gaet ute de gulden legende die volmaect was te
dietsche. Jilt Jaer ons heeren m. ccc.. lvij tecli op den
deysendach na dertiendach. Ende dit was de erste sonder
eene de welke ghescreven was feria vij ta die xij o octobris
anno lviij o ».
Daarop volgt de tafel van den inhoud van het thans
ontbrekende eerste deel, beginnende meta de advent'
domini », om te eindigen meta de sancte abdon et sennen ».
Een tweede gedeelte van de tafel, — in eene andere
hand -- geeft den inhoud op van het voorhanden tweede
deel der Gulden Legende, aanvangende met de woorden
« van onser vrouwen opvaert .j. » en eindigende meta van
barlaams historie ».
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De codex bestaat uit :
a) Vooraan drie onbeschreven folio's perkament,
waarvan de eerste voorheen op den berderen omslag vastgeplakt was ;
b) 80 folio's papier, beschreven in twee kolommen
met van 46 tot 61 regels schrift. Hoe verder in heaboek,
hoe grooter het getal regels wordt, behalve nabij het einde,
ivaar een middencijfer geldt *).
c) Drie folio's perkament, wit gebleven, behalve dat
op de rectozijde van folio 1, geheel aan den buitenkant,
de naam van een vroegeren bezitter, in gothieke letter,
voorkomt :
« Joos bride de jonghe van ypre ».,
De laatste dezer drie folio's is op het berd vastgeplakt
gebleven.
Folio's 2 en 7 alleen dragen wederzijds het volgende
papiermerk :

*) 1-her is een overzicht daarvan
47 regels op fol. 1;
3;
»
»
»
46
D
D
11;
.
50
21;
D
D
D
51
0
31,
.
52

54 regels op fol. 41;
58
»
.
»
51,
61,
»
»
53
»
D
71,
61
.
.
0
4
»
79.
59
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De overige bladen vertoonen steeds alle hetzelfde
merk, namelijk :
Het watermerk met de twee
cirkels door eene dwarsstreep
verbonden, komt inzonderheid
voor op het papier, dat voor het
Cartularihm der Karthuizers van
Sint-Kruis bij Brugge aangelegd
werd ten jare 1342 en tot in den
aanvang der XVI de eeuw bijgehouden werd.
Bij BRIQUET, Filigranes, 1,
215, staat dit merk als van italiaansche herkomst geboekt. Het
zal wel op de « brugghemarct » of
Poore, in den Pand der Sint-Donaaskerk aldaar, aangekocht geweest zijn.
Het hart, dat volgens BRIQUET, 2, 260, ook te Lyon voorkomt, schijnt wel van gelijken
oorsprong.
De versierde gothieke R hebben wij nooit elders dan in de
Gulden Legende aangetroffen.
*
* *
Het schrift van het hier behandelde exemplaar der
Gulden Legende is van de hand van iemand, die gewoon
was charters over te schrijven. Zijne verkortingen, zijne
sigels, ponctueerin
zijne a en zekere bepalingen als : « cccc.
lib. » in stede van « vierhondert pont », kun.nen die onderstelling kracht bijzetten. Het zou ons niet verwonderen,
kon eenmaal uitgemaakt worden, dat de schrijver onzer
Gulden Legende de Karthuizer van Sint-Kruis is geweest,
die kort na 1342 met het bijhouden van het Cartularium
van zijn klooster belast is geweest.
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Hoe het boek naar Teperen verzeild en vandaar naar
Brugge gekomen is, zal bezwaarlijk ooit kunnen nagegaan
worden. De Iepersche bezitter leefde in de XVI de eeuw en
was de zoon van Joos Bride, kierk van de Tresorie aldaarr
die van 1510 tot 1523 in de stadsrekeningen verrneld
staat **). Deze Joos Bride was verwant met de familie
van Olivier van Dixmude, den kronijkschrijver ***); zelf
was hij Iiefhebber van geschiedenis en stelde o. m. de Iijst
der magistraten zijner geboortestad op **").
*
*
De bladen van het bock zijn maar gefolieerd tot op
fol. 13, talmerk .C. xl. Het eerste blad draagt alzoo, zoowel
recto als verso, bovenaan de eerste kolom, het cijfer
.C. xxvij. Elk heiligenleven of ander kapittel draagt bovenaan een gothiek talmerk, overeenstemmende met het cijfer
onder hetwelk het in de Tafel gerangschikt staat.
De aanvangsletters zijn steeds rood; nooit komt er een
blauwe voor; enkele, verre in het bock, zijn een weinig met
krulletjes ofwel druiventrosjes binnenin opgeluisterd. Er
zijn er ook, die nooit ingevuld werden, vooral in het middengedeelte van den codex. Daarbij hebben meest al de levensbeschrijvingen eene hoofding in roode letters. Zoo b. v.
« Van sente inns onihoefdenne ».

voor..
Hier en daar komt eene mouche als a ofwel
Op een drietal plaatsen stain, onderaan de bladzijden,
enkele letters, wellicht penoefeningen :
«sacrificeerne dat u» is een renvooi van
g.j.g. — p'.j.;
in den tekst overgeslagen woorden, onderaan eene
geplaatst.
*
*
*
Om den tekst van het nieuwontdekte exemplaar der
Aurea Legenda met dien van latere kopijen, narnelijk uit
**) Joos Bryde clerc van der tresorie mix xvj lb (Rek. Ypre, 1510-1511,
in Ypriana, 4, 400);
Joos Bryde clerc van der tresone nijx xvj lb. (Id , 1522-1523, in
Yprtana, 4, 402)
***) Zie • LAMISIN, Merkweerdzge ge_eurtentssen (Voorre,le, 1)
****) Yprtana, 7, 253 et seqq.
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de XV de eeuw, te kunnen vergelijken, schrijvcn wij hier,
met inachtneming van hootdletters en zinteekens, de
historie van Taisis af, waarvan een volledigen tekst door
mij en wijien den H. Gailliard opgenomen werd in ons
eerste verslag over de middelnederlandsche handschriften,
die in Engeland bewaard zijn (blzz. 76-79) :
Fol. 41, i°, 2 e kolom, bovenaan :
Tays was een Licht will alsoe men leest in der vaderen vite
soe was soe scone dat Nele manne om haren wile hare goet vercocnten ende quamen ten groten armoede. Ende hare amise
plaghen oec om hare wine soe seere te vechtene dat hare dorpel
van haren huus altoes bebloet was metter ionghelinghen bloede,
the daer ghesleghen worden. doe dit patuncius (sic) dabt ghehoert
hadde. soe dede hi werlec abut ane. ende hi voer te hare in een
stede van egypten ende hi gaf hare eenen scellinc als over den loen
met hare te doene te hebbene. Ende si onttinct tghelt ende seide.
laet ons te gadere gaen in een camere. Ende si daer in comen was
ende hem tays noedde dat hi met hare quame ligghen. op hare
bedde dat ghedect was met preciosen cleedren soe seide patuncius
tote hare. Oft hier inwaert noch een belle (sic) es soe laet ons daer
gaen. Ende doe sine te vele steden gheleit hadde sae seide hi altoes
dat hi dochte dat ment sien mochte. Ende si seide bier es een
bedde daer nieniant in en comt. mer ontsiestu gode soe en es
neghen stad die sinre gotheit verborghen es. die [1. doe] dit deze man
horde soe seide hi hare weetstu dat god es ende doe si gheantwert
hadde dat si wiste dat een got was ende dat ware een ander rake
toe te comene. Ende dat tcrmente waien die de zondare ghedoghen
soude soe seide hi hare. Ende oftu dan soe vele zielen verloren
beefs alsmen wel weet ende du met allene van dinre zielen mer
t)ec van al haren zielen vuls moeten gheven rekeninghe ende daer
y ore werden verdoenit waeromme en peynstu met hieromme doe
si dit horde soe viel si te sinen voeten ende hiesch al weenende
penitencie ende seide. Vader lc w et dat penitencie es. ende lc hope
vergheffenesse te ghecrighene wiltu voer mi bidden allene bedde is
di dattu mi drie uren N erste gheefs ende wat dat mi bevels salic
doeii ende gaen waer du ghebiets. Ende doe hare dese abdt een
stad gheseit hadde waer si comen soude soe vergaderde si al dat
goet dat si met haren lichame ghewonnen hadde ende Si verberrent
al in midden de stede daer al tvolc toe sach. Ende si riep comt alle
die met nil ghesondecht hebt, ende siet hoe lc verberren dat ghi
mi ghegheven hebt dit goet was wel .cccc. lib. gouts wert. ende
(Ice si al dit verberrent hadde soe ghinc si ter stad waert die hare
dabt gheseit hadde. Ende doe hise daer vant soe ledde hise inder
magheden cloester ende daer besloet hise in een cleen celle ende
beseghelde de dore met loedde. Ende hi het hare open een cleen
veystere daer men hare dore tetene gheven soude. ende hi hiet
dat men hare alle daghe gave allettel broets ende borrens. Ende
doe dabt wech gaen soude soe seide tays tote hem. Vader waer
2alic min orme maken. Ende hi seide in din celle alsoe du werdech
bes ende doe si hem noch vraghede hoe si gode bidden soude soe
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seide hi. du en bes niet werdich gode te noemene. noch dat de
name sinre drivoldecheit. dore dine leppen liden souden, noch din
hande te hemele te heflene, want din leppen sin vol quaetheden.
ende din hande sin met smetten ontsuvert, mer du sels allene oest
waert ligghen ende sien ende segghen dit dicwille. die mi ghescepen
heeft cntfarme di mins. doe sij dus drie jaer besloten hadde gheweest. soe hadde dabt op hare ontfarmenesse ende hi ghinc tote
sente anthonyse om dat hi hem vraghen soude. oft hare god hare
zonden vergheven hadde. Ende sente anthonys vergaderde alle
sine iongheren ende seide. hem dat si dies nachtes alle in bedinghen
zin souden. elc bi hem selven soe dat god eneghen van hem alien
moeste vertogl-en de sake daer pafuncius dabt om comen ware.
Ende doe si alle in bedinghen waren soe sach pauwels anthonys
meeste ionghere in den hemel een bedde. met alte preciose cleedren
ghecleect ende dit bedde wachten drie scone maghede. dese drie
maghede waren de vresen vander euweliker pinen diese van zonden
trac. ende de scaemten vanden zonden die zy ghedaen hadde.,
ende daer mede verdiende sy verlanesse ende de minne der gherechtecheit. these op waert trac. Ende doe pauwels seide dat dit
bedde anthonys ware. soe antwerde hem een stemme van boven
dit bedde en es anthonNs met mer beets tays des lichte wuf. Ende
smorghens doe dit pauwels hadde gheseit ende doe men gods wine
waste, Soe ghinc dabt pafuncius wech te cloestere weert ende hi
ontdede de dore van tays cellen mer si bat hem dat hire noch
besloten liete. Ende hi seide hare coin ute. want god heeft di din
zonden vergheven. Ende si antworde is neims gode. te orconden
vander tut dat is hier in quam sce maecte ic van al minen zonden
als een bundelken ende ic leidese y ore min oghen. alsoe de adem
ute minen neslocken met en ghinc. alsoe en ghinghen mine zonden
oec met van minen oghen. mer jc wende altoes alse ickere om
peinsde. Ende pafuncius seide God en heeft di dine zonden met
vergheven om dinre penitencien mer om dattu dese vreese
altoes hebts ghehadt. in dinre herten. Ende doe lime uter cellen
gheleedt hadde sce leefde si .xv. dagbe daer na. Ende si starf in
payse. Dabt Effrem woude in deser manieren oec een licht waif
bekeren. want doe dit licht [wijf] Effrem ontamelec handelde om
te doene oncusschede. soe seide hare Eftrem volghe mi. ende doe
si hem volghede ende sal comen waren te eere stad daer vele voles
was soe seide eflrem Lich bier neder dat is bi di ligghen mach",,hoe
soude is dit moghen ghedcen daer al dit vole staet. Ende hi seide
oftu di scaems y ore de liede. en scaemstu di met y ore gode die
alle heimelechede cntdect. Ende si ghinc NA, ech van scanden.
(Fol. 41, v°, 2' kolom ten halve).

Wij zijn aldus in het bezit gekomen van den oudsten
tekst der Gulden Legende, die in Vlaanderen, ruim zestig
jaar na het afsterven van Jacob de Voragine voor het eerst
in de volkstaal overgebracht werd. Meest alle latere Passionalen gaan op dien vlaamschen tekst terug.
En bij deze aanstipping zal het ons wel veroorloofd
wezen eenige bedenkingen in het midden te brengen. aan-
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gaande den invloed lien het treffende compilatiewerk van
Jacob van Vorazzo op de beeldende kunsten kan gehad
hebben. Het is immers eene gemeenplaats geworden, en
haast in alle verhandelingen over de christelijke kunst der
middeleeuwen wordt het herhaald, dat beeldhouwers, verluchters en glasschilders om zoo te zeggen geene andere
bran dan de Aurea Legenda gekend hebben om er velerhande motieven, vooral de attributen der heiligen, aan te
ontleenen. Dit mag ten grooten deele waarheid heeten wat
de prachtige kathedralen en abdijen uit Italie en het midden
van Frankrijk betreft; maar dit kan bezwaarlijk van de
vlaamsche en nederlandsche kunstenaren geloofd warden..
Deze lieden waren door den band niet met het latijn vertrouwd genoeg om zelven het werk van de Voragine te
kunnen benuttigen. Wel konden zij dit uit de tweede hand,
door de tusschenkomst van geletterde geestelijken of
wereldlijken, die vOOr 1358 een latijnsch afschrift der Aurea
Legenda bezaten of bij de hand hadden; maar dit zal wel
zelden voorgekomen zijn. Onze overtuiging is dan ook dat
de invloed van het beroemde boek bij de nederlandsche
kunstenaren der XIII de-XIVde eeuwen zeer gering, ja wellicht nul zal geweest zijn, en dat de groote faam van het
boek, in dat opzicht, bij Italie en Frankrijk te beperken is.
En dan nog kan een vlaamsche tekst der Gulden Legende
maar bekend geweest zip fang van na 1358 en enkel tot kort
vOOr 1550 ten laatste. In de XVI de eeuw immers had het
boek van Jacob de Voragine alle waarde en gezag verlorenr
vooral na de bitsige kritieken van Melchior Cano, Erasmus,
Vivês en anderen, die het boek met het oog van den humanist beschouwden en er den staf over braken, zonder zelfs
op den Prologus van den beroemden benedictijner te willen
letten, die echter ten deele hunne afkeuringen bij voorbaat
wedersproken had. De oudste drukken der Gulden Legende
in onze taal dagteekenen maar van het laatste der XVde
eeuw, toen maar weinig heiligenbeelden meer gemaakt
werden, vooral niet om in gevels, nissen en portalen van
vlaamsche of nederlandsche kerkgebouwen plaats te vinden.
Zoo kan alweer eene courante bewering op kunstgebied bij,
ons te lande uit de baan geruimd warden; want het gaat
niet aan, wat bij fransche schrijvers desaangaande voorgegeven wordt, ook steeds op onze gewesten toepasselijk te
maken.

Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst
IN DE Igde EEUW,
door Dr. M.

SABBE,

werkend lid.

I.
Een onuitgegeven Handschrift.
Hoe het bij het begin der 18de eeuw met de Vlaamsche
rederijkers . gesteld was, konden wij met sprekende bijzonderheden aantoonen in onze verhandeling over Het Leven
en de Werken van Michiel de Swaen (1), vooral in het tweede
hoofdstuk, waar, naar aanleiding van den prijskamp in
1700 door De drie Santinnen te Brugge uitgeschreven, en
den potsierlijken pennestrijd tusschen de Lamers van
Brugge en Duinkerke, die daarop volgde, een beeld kon
gegeven worden van de bedrijvigheid en de opvattingen
van de Vlaamsche « voedsterlingen der Muzen ».
Vooral de Swaen's eigen oordeel was in dezen belangwekkend. Hij die ver boven het lage peil zijner rederijkende
tijdgenooten verheven was, gaf ons een juist critisch
oordeel over al hun verkeerde hebbelijkheden en hun verouderde sleurbegrippen over poezie.
Dank zij een handschrift (2), bewaard in het Museum
Plantin-Moretus, zijn wij thans in staat om dit beeld in
zekeren zin te volledigen.
(1) Brussel, Hayez, Leuvensche straat, 112; 1905.
(2) M. 98 - Handschrift 24 c h . en 17 c b., begint met blz. 15 en
gaat tot blz. 201 Daar het laatste gedicht onvolledig is, blukt het dat er
vroeger een grooter aantal blz. in was. Verder ontbreken nog de blz van
19 tot 23 en van 27 tot 33 Van de blz 64 tot 72 is het bovenste gedeelte
atgescheurd. Het hs werd door het Museumbestuur aangekocht in 1915 uit
de nalatenschap van Konstantun Simillion, te Antwerpen. - In de Biblzographze des Flamands de France (Annales du Comzte Flamand de France,
I, 1853, blz 261) is er onder 9 sprake van een handschi itt, dat veel overeenkomst met het onze vertoonde Het lead ook een in 4 . formaat, doch met
217 blz , waarvan de 8 eerste ontbraken Het bevatte gedichten van dezelfde
rederukers, die in ons hs vertegenwoordigd zijn : 23 van Baey, 8 van Verbrugge, 10 van De Badts, 1 van Steven en 1 van De Beaurepaire. Het was
destijds eigendom van de heer Leconte, te Belle. Is dit ons handschrift,
.thans wellicht wat meer gehavend, of is het er wellicht een copij van?
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Dit handschrift bevat de copij van een aantal gedichten
van Fransch-Viaandersche rederijkers uit de 18 de eeuw :
22 van J.-J. Baey (1), 6 van Martin-J. Verbrugge (2), en
1 van P.-A. De Beaurepaire, « gerymt als by 16 jaeren
oudt was P. Deze due rederiikers waren Bellenaars en leden
van de aldaar gevestigde Kamer De Spaderiiken (3). Het
handschrift bevat verder 6 gedichten van P.-J. De Badts,
van Steenvooi'de (4), en I van Andries Steven, schoolmeester te Cassel (3), den te zijner tijde gevierden autcur
van den Nicuwen Ncderlandschen Voorschriftenboek.
Die heele verzameling gladde verzen in opgeschroefde
taal, vaak overladen met mythologische stukadoorsversieringen, kan bezwaarlijk een verrijking van onze letterkunde
heeten. De onderwerpen zijn over het algemeen onbelangrijk. Wij voelen thans nog bitter weinig voor een Verklaer,nge van cenige Fabelen ml Ovidius Naso, een t' Saernen-

spraeke tot onderzoek van 't begin der heidensche godheden,
of een Rymwerh vertoonende de gest(ltenisse hoe men Saturnus
schildert. Al even onverschillig blijven wij voor de didactische moralisatie van een 1' Suemenspraeke verbeeldende de
korte genugten des weirelds, een Zededigt op de Logentaal,
een Op ha Kwaed Gezelschap, een op het Berispen der
Kinderen, over de Giertgheid, het Kwade Voorbeeld, de
Ongehoorzaeinheid der Kinderen tot hunne Ouders, de GruwelijAheid van den Agterklap, de Bestraffinge van 't Lacchen
met het geene dat kwaelyk gaet, het Zweiren, de Afgunstigheid
of de Schaedelykheid van d' Eigen-Lielde. Buiten deze zedelijke leerdichten zijn het godsdienstige leerdichten, al even
onpoetisch, over d'Eerbiedigheid die Eenen Christen schuldig
is aan het Heilig Sacrament, de Opwekkende Gedagten van
eenen Zondacr om zig tot God te bekeeren, den Lot van de
H. Catharina (beschermheilige van de Kamer der Spaderijken), de Ondankbaerheid van de Menschen tot hunnt-n
(1) Abbe D Carp el • Les Societes de Rhetorique et leurs representations
dramatiques chez les Flamands de France (Ann. du Corn Fl de Fr , V, 1859-60,
blz 72) - Bibliographic des Fl de Fr. (Ann du Corn Fl de Fr , I, 1853,
blz 261. N r 6)
(2) Bibliographic des Fl. de Fr. (t a. p. N r 2)
(3) Chan C Looten • La Renaissance au XIX' siecle et l'Agonie d'une
Societe de Rhetorique (Bullet du Corn Fl de Fr , 1922, blz 17).
(4) Ann du Corn Fl. de Fr , I, 1853, blz 261, II, biz 51.
(5) Ann du Corn. Fl. de Fr., II, blz. 51, N I' 4.
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Schepper, het Geluk der Christenen onifangen in 't Reilly
Doopsel en dergelijke onderwerpen meer. Een Weeklagt
over de Dood van de Koninginne van Vrankrijk Levat niets
dan onbeduidende algemeenheden. Het Rijmwerk bewiizende hoe dat alle menschen op de weireld malkcinder gelijk
zijn, en gelukkig konnen ziln in hunnen staet, ten deele
getrokken uit Voltaire (nl. uit Le Discours sur l'egalite des
Conditions), de Houwelyks vlegel, vertaelt tut Boileau (nl.
Satire 10), en Van het Geluk, vertaelt uit de waken van
Mr. Alexander Pope, Engelsman; volgens de fransche vertaelinge van Mr. De Resnel (nl. Essai sur L'homme, Epitre
quatrieme) toonen ons tot welke vreemde auteurs die rederijkers zich het meest aangetrokken voelden. Wij gewagen
niet eens van een rijmelarij over de Winden, naar een voorschrift van Hypocrates, comisch bedoeld maar weerzinwekkend in zijn scatologische platheid.
De gedichten die ons het meest boeien, en waarvan er
enkele voor de geschiedeins der letterkunde een wezenlijke
documentaire waarde hebben, zijn deze, waarin gehandeld
wordt over de rederijkerskamers en hun bedrijvigheid op
het gebied van dicht- en tooneelkunst.
Wij hebben gemeend deze gedichten, zes in getal, hier
te mogen uitgeven met eenige aanteekeningen om hun
beteekenis beter te doen uitschijnen.
De drie eerste, de Opofferinge van zig zclven, om aenveird to worden als reden-broeder der Spaderijken van M.-J.
Verbrugge, het Rilm-werkje bewyzende wat er prifsbaer en
veragtelijk is in reden-g'hulden en redenaeren van denzelfde,
en het Wek-gezang eerstmael voorgelezen ter Kamer der

Reden-g'hulde binnen Cassel op den vierden Winter-maend
1728, door A. Steven, bevestigen onrechtstreeks wat
Michiel de Swaen ons over de rederijkers van zijn tijd
reeds geschreven had.
Waar Steven de behoefte gevoelt er aan te herinneren,
dat men naar de Kamer van Rhetorica hoort te komen,
enkel om aan de kunst te offeren en niet om « glazer te
klinken, troef te spelen of tabak te smooren »; waar hij de
onderstelling waagt, dat veel leden van de Kamer niets
voelen voor dichtwerk, zelfs niet eens om het aan te hooren,
daar denken wij onwillekeurig aan de bittere klachten van
De Swaen over zip gildebroeders, waaronder hij vele
Bacchusbalgen » telde, die zich soms onder den invloed
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van den « nieuwen most » zoo te buiten gingen, dat « P-Rp.
nassus Hof van regel wist noch maet » (1).
Verbrugge -vermaant tegen den hoogmoed der rederijkers, die niet dulden dat men hun feilen aanwijst. Deze
klacht had De Swaen ook reeds geuit, waar hij gewaagt van
de « rymscholieren der eerste broek » die hun schriften
hooger stellen dan die van Homeros (1). Verder veroordeelt
Verbrugge de « gildezotheid » of den naijver tusschen de
broeders van de verschillende Kamers eener zelfde stad,
die soms tot in het bespottelijke werd gedreven.
Was de geest van den grooten hoop der rederijkers
zoo weinig ernstig, een klem gelal uitverkorenen had
gelukkiglijk een veel verhevener opvatting van den « dienst
der Muzen » en vond in « het plegen van de rede » in de
« redenzael » zijn zuiverste genot. Vooral de drie laatste
gedichten, door ons bier medegedeeld en handelend over
speel- en voordrachtkunst en over metriek, leveren daar
het bewijs voor.

II.
Tooneelspel en Voordracht.
« Geene kunst is zoo vergankelijk als die van den
tooneelspeler, schrijft Prof. G. Kalif in zijn prettig en rijk
gedocumenteerd boekje Literatuur. en Tooneel te Amsterdam
in de zeventiende eeuw (2). Geen wonder, voegt hij er bij,
dat wij zoo weinig m'eten van de kunst der vroegere tooneelspelers. Zelfs waar, gelijk in de 18de eeuw, de bronnen
rijkelijker vloeien, kunnen wij ons slechts bij benadering
eene voorstelling vormen van de vroegere tooneelspeelkunst ».
In al de bekende handboeken, die wij er hebben op
nageslagen vinden wij inderdaad bitter weinig inlichtingen
over het spel en de voordrachtkunst van onze oude rederijkers en beroepspelers.
De schaarschte van dergelijke bescheiden in acht
(1) Zie ons werk • Het Leven en de Werken van Michael de Swaen, 1317-61.
(2) Haarlem, De Erven F. Bohn, 1895, blz. 301.
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-nemende, is het met een licht te begrijpen aangename
verrassing, dat wij in het hier besproken hs. twee gedichten
aantroffen van de hand van J.J. Baey uit Belle, nl. Mzsbrtuk in t' Rym uitspreken (p. 132) en Den Lof en Rug-spraak
der Schouwburgkonste (p. 144), die beide nit-Joel-1g over
tooneelspel en voordracht handelen.
Wij krijgen hier het zeldzaam voorrecht onze FranschVlaandersche rederijkers uit de tweede helft der 18de eeuw
in actie te zien en te hooren.
Baey teekent ze naar de natuur. Vooraleer ze hun
gedichten aan het uitgalmen gaan, zetten ze hun handen
op de zijde en plaatsen ze hun voeten zooals het de
« gewaande jonkers» doen, wanneer ze « een joffer bedriegen»
willen. De echte aanstellerige veroveraarshouding ! Zoodra
de voordracht aan den gang gaat, beginnen zij met de
armen te werken gelijk een muziekleider, die de maat slaat.
Spreken ze van de lueht, zoo wijzen ze naar boven, hebben
ze 't over de aarde, dan wijzen ze naar beneden. Net alsof
de toeheorders niet wisten waar de hemel of de aarde is,
zegt Baey heel gevat. Moen de declameerende rederijkers
dit niet. dan staan ze daar beweegloos alb houtb okken.
Zoo wilde het de rederijkerswet, want op de kamer moesten
de voordragers hun gedicht herhalen in lien ze verwaarloosden te wijzen naar de Bingen die ze noemden.
De gebreken bij de tooneelspelers waren de zelfde. Zij'
moesten zich kwellen met het aanleeren van allerlei grillige
gangen en Standen, op maat opkomen en heengaan, op
't eind van elk vers of van elke toespraak zich twee stappen
verplaatsen; alleen met de handen bewegen en met het
overage van het lichaam stokstijf blijven staan; niet letten
op hetgeen de medespelers doen en zeggen, enz.
Baev's critiek op die gebruiken is zeer gegrond.
Het is wel behaaglijk voor het oog, verklaart hij, het
lichaam te zien bewegen « naar de maat der reden », maar
de « gemaaktheid » van de gebaren, die de rederijkers
opleggen, heet hij bepaald leelijk.
Het ideaal is, slat het lichaam de rede begeleidt met
bewegingen, die ongedwongen en natuurlijk zijn. Zoo de
« reden-kragt » de bewegingen niet van zelf aangeeft, dart
acht Baey het maar beter, dat gansch het lichaam stil
blijft.
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Wie toch heeft die wetten gemaakt, waarbij men
verplicht wordt bij elk gesproken woord op handen en
voeten te letten? Wie leerde den voordrager, telkenmale
hij over zich zelf spreekt, zijn rechterhand op zijn hart te
leggen? „Xis Baey die vragen tot zijn confraters richt,
krijgt hij als eenig antwoord, dat de ouderen het zoo deden
en het daarom zoo hoort voortgedaan te worden.
Die reden is alles behalve overtuigend, oordeelt Baey.
En zoon die niet kreupel is, gaat toch niet kreupelen omdat
zijn vader het deed. Op een andere plaats spot hij weer
met dit vasthouden aan de dwaze overlevering, alleen
omdat ze oud is, de duivel en de zonde zijn ook oud, sehertst
hij, en daarom gaan wij ze loch niet achten en vereeren.
Mt is een « zotte liefde tot het oude », die voor gevolg heeft
dat men met den Nederlandschen Schouwburg spot.
De wijze van spreken op het rederijkerstooneel was
al even slecht. De eenen sleepten het rijm en bonden aaneen
wat moest gescheiden blijven. Anderen zetten in met een
veel te hoogen toon, die pijn deed aan de ooren. Weer andere
zongen de verzen op de meest onnatuurlijke manier. De
voordracht werd niet mooi gevonden zoo ze niet uitgebromd werd op een bombastischen toon. Men moest deftig,
en hoogdravend declameeren als een « Duitsch predikant ».
Die wijze van spreken, die nergens bij menschen te hooren
was, hoonde de natuur en bleek op den hoop toe moorddadig
voor de liefhebbers, die er zich aan overleverden. Ze scheurden hun keel door het geweld van 't schreeuwen en « veel
oude lieden kwijnden daardoor, gekraekt of heeseh » verzekert Baey. Velen zijn ten gevolge daarvan naar het
graf gegaan !
En hier ook bleven de meeste rederijkers hardnekkig
bij den ouden sleur. Wat niet « op den ouden vlaamschen
toon gebromd » werd, was niet naar hun smaak.
Baey treedt echter op als een beslist voorstander van
een nieuwe bezadigder, natuurlijker en beredeneerder manier
van spelen en voordragen. Wij moeten « den vlaamschen
hoer afleggen » zegt hij zeer beslist tot zijn tijdgenooten,
hun met nadruk vragende waar hun dwaze speel- en zegwijze
toch vandaan kwam en wie ze in Nederland had ingevoerd.
Wie had hun geijkten gekken tooneelstap gewild? Wieverlangde dat uittieren der verzen? Wie eischte dat een
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vrouw in de meest bewogen toestanden roerloos bleef, niet
eens weende of het hoofd omkeerde als haar de dood van
haar echtgenoot gemeld werd?
Wist Baey niet waar de speel- en voordrachtkunst van
zijn rederijkende tijdgenooten vandaan kwam, dan kunnen
wij het wel zonder veel moeite weten. Alles wat hij erover
zegt wijst er op, dat zij een vergroving was van den pompeuzen classicistischen tooneeltrant uit de 17de en de eerste
helft van de 18de eeuw, een ouwelijke, gebrekkige vorm
van de te statig breede plechtbewegingen van woord en
gebaar in dien tijd. Het conventioneele, onberedeneerde
maken van een paar passel' voor- en achteruit, de onnatuurlijkheid der gestes, de emphatische, hol rhetorische
gezwollenheid van het uitgalmen der verzen, die het oor
verdoofden maar het hart niet raakten, cht alles zijn de
typische gebreken, die te dien tijde overal in de verouderende en vervallende classicistische speelmanier gehekeld
worden.
Marmontel in zijn artikels over declamatie en gebaar,
verschenen in de groote Encyclopedie, maakt de zelfde
critiek op de onnatuur van de Fransche tooneelspelers van
zijn tijd, en onze geestige Justus van Effen hekelt in den.
Hollandschen Spectator (1) de dwaze conventies der Hollandsche acteurs uit dezelfcle jaren al even scherp.
Bekijkt den Hollandschen beroepsacteur, die Van
Effen ons teekent, hij ziet er al niet natuurlijker uit dan de
Fransch-Vlaamsche liefhebbers van Baey.
Hij kwam voor den dag « met uitgestrekte hals en
Borst, met ingebogen lendenen, den arm in de zijde, met
opgesparde blikken, trotsch gelaet, valsche en gemaekte
swier ». « Van 't begin van 't spel of aan, wanneer de
driften natuurlijker wijze nog niet verhit konden zijn,
hoorde men hem onophoudelijk zingen of schreeuwen,
zonder in 't minst te kunnen begrijpen wat reden hem
daartoe mocht vervoeren. Voeg daarbij, dat, in wat gesteldheid zijn gemoed zig ook moest bevinden, by zo kwistig
in zijn gestes was, dat zijde armen en handen als door
yzerdraden getrokken wierden, zo nochtans, dat de linker
den rechter bij beurten afloste, tot dat ze eindelijk beide
(1) Hollandsche Spectator : CVII en CXLI Vertoog.
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in beweging geraakt, elkander hulp boden, om de natuur
kragt en geweld aan te doen en d' eene souflet op de ander
te geven ». De Hollandsche acteur sprak slecht en zocht
alleen toejuichingen te verwekken met « onmanierlijk
geschreeuw ». Hij was « heesch en schor » gebulderd voor
het eerste bedrijf uit was, alles was bombast en onnatuur.
Dit alles was de ontaarding van den pompeuzen
tooneelstiji der classicistische periode.
Wist Baey dat niet, dan kon hij echter wel zeggen
waar de nieuwe tooneelspeelkunst, die hij voorstond, vandaan kwam.
Ze was niet uitgevonden te Winoxbergen, noch aangebracht door rederijkers, die van den Winoxbergschen trant
hielden, verzekert hij, en uit deze woorden blijkt natuurlijk,
dat de nieuwe spreek- en acteerwijze reeds te Winoxbergen
werd toegepast en daar ophef maakte. Baey ging het
noodige gezag voor zijn veriongende opvattingen in grooter
centrums halen, en wel in de wereldsteden Parijs en Londen.
Daar hadden echte kenners, schrijft hij, den nieuwen trant
van de natuur afgekeken en de hoogescholen hadden hen.
goedgekeurd. In alle landen was die nieuwe manier aangenomen en de Nederlandsche Schouwburg werd om zijn
achterlijkheid overal bespot.
Uit alles wat Baey hier zegt, blijkt dat hij gewonnen
was voor de naar meer realisme strevende tooneelspeelkunst,
die zich in de tweede helft der 18de eeuw in Engeland en
bijna gelijktijdig in Frankrijk openbaarde en in betrekkelijk korten tijd in alle schouwburgen van Europa doordrong. De voordracht werd meer naar den gewonen spreektoon gebracht, en de gebaren onderworpen aan het ware
gevoel. De spelers moesten zooveel mogelijk opgaan in het
wezen van de personages, die zij voorstelden en in alles de
wcrkelijkheid tot voorbeeld nemen. Dit was het eerste
stadium van het komend moderne realisme, wat wel eens
het realisme van de romantiek genoemd werd.
De groote voorman van die richting in Engeland was
de beroemde David Garrick, die de studie der rechten, der
logica en der wiskunde verliet om zijn onweerstaanbaren
drang naar het tooneel te volgen. In 1741 trad hij voor de
eerste maal op te Ipswich, waar zijn bijval zoo overweldigend was, dat hij kort daarop te Londen de burgerij, de
geleerde wereld, de aristocratie en zelfs het hof naar het
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Goodmansfield-theater deed stroomen om hem toe te
juichen. Garrick's zegkunst ging regelrecht in tegen de
oude emphatische declamatie en zijn spel benaderde op
wonderbare wijze al de werkelijke uitingen van de menschelijke gevoelens en harLstochten. Hij werd de hervormer der
Engelsche speelkunst en talrijke zijner leerlingen hielden
den romantisch-realistischen trant in eere.
Kleinzoon van een Franschman, kwam hij herhaaldeIijk naar Frankrijk over. Een eerste maal treffen wij hem
daar omstreeks 1740 (1). Toen had hij de gelegenheid om
t3 Rijssel kennis te maken met het talent van Mademoiselle
Clairon, die eenige wren later in Frankrijk de tooneelspeelkunst ook den weg van het realisme zou opleiden. Een
tweede maal bracht hij met zijn vrouw, de danseres Violetti,
een langeren tijd te Parijs door en ontmoette daar heel
dikwijls Me11e Clairon, die toen volop haar meer realistische
methode toepaste. Het is bij een dier samenkomsten, dat
Garrick aan Melee Clairon vroeg of zij de schaal der hartstochten kende en op haar ontkennend antwoord, met het
enkel spel zijner gelaatsuitdrukking, opvolgentlijk al de
mogelijk denkbare menschelijke aandoeningen vertolkte,
opklimmende van de eenvoudigste tot de moest ingewikkelde, en dit met een realisme zoo treffend en zoo aangrijMelle
pend, datClairon
haar bewondering luide moest
uitspreken.
In 1743 was M elle Clairon in de Comedie-Francaise
voor het eerst opgetreden, waar ze met heel veel talent
speelde naar de oude manier. Toen leerde ze Marmontel
kennen, die reeds op de hoogte was van den Engelschen
nieuwen trant, en haar sterk aanraadde om af te breken
met den pompeuzen declamatietoon en hem te vervangen_
door een rustiger, beredeneerder zeggen, gepaard met een
natuurlijke actie. In 1752 nam Melee Clairon daar een proef
mee te Bordeaux. Haar bijval was zoo groot, dat ze besloot
ook te Parijs en te Versailles dit spel, dan men « le jeu au
naturel » noemde, toe te passen (2). Deze speel- en zegwijze,
die zij nu niet meer verliet bracht ook een verandering der
tooneelcostumes in meer realistischen zin mede. Zoo werd
Melee Clairon de hervormster van het Fransche tooneel,
(1) E DE GONCOURT ' Mad Clairon, Parijs. G Charpentier, 1890.
(2) Memoires de Marmontel, Paris an XIII, vol II, Livre IV.
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wat haar ook de geestdriftige gelukwenschen verwierf van
Diderot.
Van Frankrijk uit kwam die nieuwe tooneeltrant naar
de Nederlanden en van den strijd, die daar tussehen de
conventie en de jongere opvattingen ontbrandde, geeft ons
het conflikt tussehen de twee Amsterdamsche acteurs
Punt en Corver een treffend beeld. Punt was de vertegenwoordiger van den ouden declamatietoon en van het
zingen der verzen zonder den logischen gedachtenganr; te
eerbiedigen. Carver, bewonderaar van M e11e Clairon en van
haar leerling Lekain, deed zich vooral tusschen 1770 en 80
voor als de kampioen van het nieuwe. In 1761 was hij te
Parijs en leerde daar de rornantisch-realistische richting
kennen. Hij noemde zich zelf een leerling van David Garrick.
De kenmerkende trekken van het conflikt Punt-Corver
heeft Dr. J.-L. watch levendig en onderhoudend uiteengezet in de openbare les ter opening van de colleges in de
geschiedenis van drama en tooneel op de Rijksuniversiteit
te Leiden in 1918 (1).
De twee hier besproken gedichten van Baey bewijzen,
dat de Vlaamsche rederijkers, en in 't bijzon.der die uit
Fransch-Vlaanderen, niettegenstaande het verval onzer literatuur in het Zuiden gedurende de 18" eeuw, toch nog met
heelemaal buiten de stroomingen van hun tijd stonden.
Hadden zij de macht en het talent niet om het schoonheidsideaal van hun tijd te bereiken, zij kenden het toch
en wisten langs welken weg zij er wellicht toe konden
geraken. Dit is wel van aard om ons over hun dilettantisme
een gunstiger oordeel te geveii.
III.

Metriek.
■•• ■• ■ •••

In Parnassus' Spoore heeft P.-J. De Badts het over de
Nederlandsche metriek. Zijn gedicht begint alsof het een
volledige Ars poetica ging worden, maar na een aanbeveling
van Andries Steven's Nederduitschen Voorschriftenboek
(1) A. W Sythoff's Uitg Mu- Leiden. Zie ook J. Te Winkers Ontwtkkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, III, p. 113-116.
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voor de studie der spelkunst en eenige andere algemeene
beschouwingen, beperkt hij zich tot de behandeling der
dichtmaat.
Voor alles was dit onderwerp betreft gaat onze achttiendeeuwsche rederijker terug op een boek nit het begin
.der 17 de eeuw nl. : La France, et la Flandre reformees ou

traicle, Enseignant la wage methode d'une nouvelle Poesie
Francoise & Thioise harmonieuse, & delectable door den
Ieperschen edelman Jonkheer Jacob Ymmeloot, « Schildknape » en « Heere van Steen-brugghe », uitgegeven te
Ieperen bij Jan Bellet in 1626 (1).
De Badts roemt Jacob Ymmeloot als de man, die met
helderheid « van de maat geschreven » heeft, en wat meer is,
hij volgt in zijn berijmd betoog stap voor stap de redeneeringen, die wij in La France et la Flandre ref ormees
aantreffen. Een bespreking van Parnassus' Spoore wordt
er aldus feitelijk eene van La France et la Flandre ref ormees.
Het is wel jammer, dat Jonkheer Ymmeloot en zijn
eigenaardig boek ontsnapt zijn aan de ijverige navorschingen, die Dr. Fr. Kossmann zich getroostte voor zijn
zoo degelijke studie over Nederlandsch Versrythme (2). Er
is daar geen spoor van den Ieperschen edelman en zijn
werk te vinden en nochtans is zijn plaats in een dergelijk
overzicht aangewezen naas 4: Daniel Heinsius, Cornelis
Huygens, e. a., wier ideeen over klemtoon en quantiteit
Ymmeloot niet alleenlijk overnam maar tot hun uiterste
consequentie's doordreef.
Jonker Ymmeloot prijst overigens in zijn voorrede
de Hollandsche en Zeeuwsche dichters, die de door hem
overgenomen klemtoontheorie voor hem reeds toepasten.
Hij verwijst naar Daniel Heinsius' Nederduytsche Poemata
en Lofzangh van Jesus Christus, naar Jacob Cats' Maeghdeplicht, Emblemata enz., naar Const. Huyghens' Costelick
mal en Voorhout, en naar de medewerkers van den Zeeuwschen Nachtegael. Zoo geeft hij als het ware zeif de bronnen
aan, waaruit zijn wijsheid kwam.
Waar de Vlaamsche gedichten vroeger slechts « hobbel
sobbel » uitvielen, schrijft 0.-D. Wree in een lofdicht op
(1) Museum P1antm-Moretus Zaal VII, N r 66.
(2) s'Gravenhage, Martmus Nyhoff, 1922.
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La France et la Flandre reformees, daar bracht Ymmeloot
regelmatigheid en welluidendheid, zoodat men nu « de
dichtemaet musyke-wijs » kon zingen. Dit verkreeg Ymmeloot door klemtoon en quantiteit te laten samen gaan. De
klemtoon zonder meer maakt de lange lettergrepen. Het
vers wordt vloeiend wanneer zijn streng volgehouden jambische maat overeenkomt met den natuurlijken klemtoon
der woorden.
De moderne talen hoeven geen rekening te houden met
de Latijnsche quantiteitsregels der lettergrepen. Ymmeloot
houdt die regels overigens voor willekeurig. « Les quantitez
que nous observons en nos vers & rimes, schrijft hij, procedent, sans plus, de la nature propre des mots, de leur son,
qui se iuge par l'ouye & l'intervention de notre intellect, sans
gull soft besoing d'autre reigle ni d'auctoritê des plus
scavants & celebres en Fart de poesie ».
Daarbij komt dan het strenge in achtnemen van het
beurtelings kort en lang of van de zoogenaamde tik-takmaat.
Zoo wil hij « que (pour rendre la Poesie plus harmonieuse
& delectable) aux Elegies & sonnets, toutes syllabes paires
soient longues, ascavoir 2, 4, 6, 8 & 12, & par consequent
les autres, ascavoir 1, 3, 5, 7, 9, 11 toutes brefves » (p. 27).
Voor de caesuur voegt hij er dan nog de volgende
wenken aan toe : « les sixieme et quatriême syllabes doivent
terminer ou finir le mot; ce qu'aux autres syllabes paires
nullement n'est necessaire, a cause qu'on ne se arreste
point taut » (p. 27).
Ymmeloot zocht ook een argument voor zijn klemtoontheorie in de noodzakelijkheid van een regelmatig
rythme voor de muzikale composilie.
Al die gedachten vmden wij bij D. Heyns en C. Huygens (1)„ en zelfs het verlangen om — verrassende aanmatiging ! — deze accent-theorie ook op de Fransche poezie
toe te passen, dat aanzien gaf aan Ymmeloot's France et
Flandre reformees, is uit de geschriften van Heyns en
Huygens tot hem gekomen. Hier heeft de volgeling de
ideeen van de voorgangers krachtiger en logischer doorgedreven dan zij zeif het deden.

(1) G. Dr Fr. Kossmann : Nederiandsche Versrythme, biz 114 tot 122.
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De Fransche gebruiken in hun verzen niet alleen de;
regelmatige afwisselling van geaccentueerde en met geacc-mtueerde lettergrepen, maar nog tal van andere plaatsingen. Dat vonden Heinsius en Huygens verkeerd en zij
meenden het recht te hebben de Franschen op dat punt te
verbeteren. In een belangrijke briefwisseling met Hooft komt
Huygens daar onbewmpeld voor uit. Waar de Franschea
afwijken van de regels van het beurtelings kort-lang moeten zij veroordeeld wordeii. De Nederlanders moeten
hen verbeteren, schrijft hij, en zich in de alexandrijnen.
aan — en niets dan aan houden. Deze « eonparige voetmaat », zooals hij ze noemt, is de eenige, die
fiij aannam (1).
Zelfs in een brief aan Pierre Corneille ontwikkelt
Huygens zijn zienswijze over de noodzakelijkheid voor de
Franschen om ook de strenge voethouding toe te passen,
die de Nederlanders nu aangenomen hadden (2). In alle
moderne talen, ook in het Fransch, moeten de verzen uit
natuurlijk geaccentueerde iamben of trochaeen bestaan..
« Ces pieds doibvent estre formez suivant les tons on accens
naturels de leurs syllabes, qui est la seule marque de leur
quantitê » (2). Die regel is niet moeilijk om toe te passel',
schrijft Huygens aan Corneille : « le plus petit rimailleur
seroit siffle, (in de Nederlanden althans) s'il ne
observee dans la derniêre rigieur » (3).
In die strenge accenthouding en beurtelingsche kortlangafwisseling vindt Huygens een reden van superioriteit
voor de Nederlandsche poèzie en hij laat dan ook met na
het aan Pierre Corneille te zeggen : « C'est par oü lose
vous dire, quelque basse opinion que vous puissiez avoir
de la langue des Pais bas, que notre poesie ne se trouve
nullement des moms polies et coulantes du monde lettrê » (4).
Wij meenen een echo van Huygens te hooren waar
Ymmeloot in zijn France et Flandre reforrnees ook beweert,
dat hij het Fransche vers wil verbeteren door den klemtoon
(1) Dr Fr. Kossmann, t a. p, blz 120.
(2) Lettres du Seigneur de Zuylichern a Pierre Corneille, publ. p. J.-A,
Worp (Parys-Groningen, 1890) — Zie verdere referenties bij Di Fr Koss—
mann, t. a. p. 120.
(3) Dr. Fr. Kossmann, t. a. p. 121.
(4) Dr. Fr. Kossmann, t. a. p. 121.
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in acht te doen nemen. Hij is bescheiden genoeg om zich
boven Ronsard en Du Bartas niet te verheffen, zegt hij,
maar tegenover die dichters houcit hij toch staande, dat hij
door « industrie particullêre » op het speciale gebied der
metriek een « perfection » bereikt heeft, die zij missen. En
zeer beslist voe.gt hij daarbij « Si les surnommez eussent
a tant de perfections adioute par tout l'observance de
noire accent; sans doubte nulle, ils s'eussent par ceste
douceur superabondante, renduz plus illustres, & avec plus
d'admiration charm l'oreille du le:,bteur » (1).
Ymmeloot stelde zich niet tevreden met theoretische
besehouwingen. Hij paste zijn theorieen toe in eigen dichtAverk, zoowel in het Nederlandsch als in het Fransch en
zells in het Latijn. Op zijn France en Flandre reformees
volgen rnderdaad : Triple meslange poetique, Latine, Fran,
poise et Thyozse en Kort GhedLngh, Tusschen d' Oorloglze

ende Vrede, onder de naemen van Bellona ende Astrea :
Vertooght aen Albert, Eertsherioglze van Oostenryck, &,
waarrn hij met den klemtoon heel logisch naar zijn eigen
voorschriften te werk gaat en de Fransche alexandrijnen
rytmeert naar het voorbeeld der Nederlandsche.
Niettegenstaande hij ook in het Fransch dichtte, ging
bij Ymmeloot het Nederlandsch toch voor. Het is alsof hij
zijn voorzorgen had willen nemen om in latere eeuwen ter
oorzake van zijn tweetaligheid met voor de Fransche cultuur geannexeerd te worden. Hij heeft de degelijkheid van
zijn opvatting eerst aangetoond « en langue Thyme comme
plus obligez a icelle par droit de nature, qu'a nulle autre :
pour nous estre materdelle » (2). Waar Te Winkel (3)
Ymmeloot dus een « vertegenwoordiger der Belgische tweetaligheid )) noemt deed hid wellicht hoed er bij te voegen. :
tweetalig maar overwegend Vlaamsch.
Dat P.-J. De Badts in de tweede heeft der 18 de eeuw
de rnetrische theorien van Ymmeloot nog verkondigt, hoeft
ons niet te verwonderen, men was Coen immers in het
tijdperk van het gladde viers, met zijn regelmatig getiktak,
dat Bilderdijk den « nachNakerskleptoon » heette. De
Hollandsche dichtgcnootschappen met hun formalisme
(1) La France et la Flandre reformees, Preface. blz. 3.
(2) La France et la Flandre reformees Preface, blz 2
(3) Ontwikkeltngsgang der Nederlandsche Letterkunde, II, blz. 235.
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keerden terug tot Daniel Heinsius en Corn.' Huygens (1)..
Het is dan maar natuurlijk, dat De Badts bij "Ymmeloot
bleef, die in metrisch opzicht het ideaal van de Vlaamsche
rederijkers in de tweede helft der 18de eeuw nog verwezenlijkte.
In zijn Parnassus Spoore somt De Badts verder een,
reeks dichters op, wier werken hij voor toonbeeldig houdt
en waarnaar de rederijkers zich moeten richten.
Aan het hoofd van die lijst staat heel terecht Vondel.
Daarna komen als Hollanders, Daniel Heinsius, Scriverius'
lieveling; Joachim Oudaen, Westerbaan's vriend; Jeremias
De Decker; en natuurlijk Jacob Cats. Als Vlamingen vermeldt De Badts : De Vriese, zeer waarschijnlijk den leperling Lucas De Vriese (1699f 1784), die abt der Duinen werd
te Brugge, en te zijnen tijde een goede faam als dichter
genoot; den Veurnschen Norbertijner Adriaan De Buck;
vertaler van Boetius en dichter van den Gheestelijcken
Maeghdenzang der Christene Zielen; den Casselschen Schoolmeester Andries Steven en Michiel de Swaen. Deze laatste
was volgens De Badts de groote meester. Hij roemt bovenal
De Swaen
Die in zun werken weet van Vondels deftigheden
Met Cats zoet-luidentheid als in malkaer te kneden ......

OPOFFERINGE
van zig zelven, om aenveird te worden
als reden-broeder der Spaderijken.
D'almogentheden gods, sun wonderluke werken
Die kan men daeg'lijks in sun reden-schepsels merken.
Want 't is bemerkens weird, hoe ieder mensch zijn tijd
naer zun genegentheid, naer sullen aert verslut,
Maer 't is verwonderbaer, dat god ons heeft gegeven
De ziele-driften die malkaer zoo tegen streven,
Wu sijn te saemen al geschaepen van een god;
't is vast dat w'al gelijk verwagten 't zelve lot

(1) Dr. Fr Kossmann, t. a. p., blz. 71.
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Naer maet van goed of kwaed, in 't altijd-durend' leven :
Maer anders is den aert der menschen, d'een' begeven
hun g'heel tot 's werelds pragt, een' tweeden om in 't veld
te schieten eenig wild, een derden om een held
te zijn in Konings dienst, om door vroenn' helde-zaeken
Sun naem onsterveluk en sun geslagt te maeken,
Gelukkig door sun goed, een vierden is voldaen
met simpluks hier of daer te konnen wand'len gaen,
Men ziet een vuvde slag door-lopen alle kristen
Om in de geile minn' te boeten hunne listen;
Een sesden schunt voldaen in brassen, overdaed,
in zweiren, liegen, en betomeloozer kwaed :
Ook vind men ander die Nunn' legen tied besteden
in 't hooren, minnen, of in 't plegen van de reden.
Dit 's mu het aengenaemst', dit schunt den regten zin
Waerom de reellijkheid van god geplaets is in
de menschen, want heeft god in ons gedrukt die gaeven
t'is redluk dat \V lj voor de reden lielde draegen
En in dez' reden-zael vind zig mun hert voldaen
hier zien ik ceder een aenhooren, vooren staen
of plegen, d'edel, ruke en waerdste reden-konste,
0 rijk-begaevde schaer , o schattelooze wOnste
\Vaer m'een zoo lollelijke en nocd'ge konste gepleegt!
't is wel natureluk dat vele zun beweegt
om op dez kaemer van uw reden-vogt te haelen
om met den lernaem van Spad'ruk te zegenpraelen
om onder uw getal te plegen maet en reen.
Ach ! waer' mu tcegestaen mean driften te besteen
in deze reden-plaets tot voordering' der taele
mogt' ik als broeder ook bewand'len deze zaele!
Hoe waere munen wensch, hoe mien genegentheid
En leer-ziek hert voldaen ^ maer zoo ik uw beleid
uw pleging', uw gedrag, uw reen-genegen zinnen
gebogen zien, oin steets leerzugtige te minnen.
Zoo is 't dat ik van daege op deze reden-zael
ben getreen, en 'k hope dat den strae
Van uwe minn' met zal mien bede weder-streven.
Van
Ach broeders ! ziet dog een leerzugtigen gedreven
die wenscht een mede-lit van uwe schaer te zun,
die wenscht als voorspraekers' t'aenveirden Catharin',
Die wenscht den eernaem van Spad'ruken broer to draegen,
Zoo mien bekwaemheid, of mien driften u behaegen,
Want 't dunkt mu beter dat ik met aenveird en waer',
als medebroeder in Cath'rina's redenschaer
Als 't hooren het verwut ligtvaerdeluk naer dezen
Dit is een' Spaderuk die 't niet verdient te wezen.
Ja broeders, zoo gib niet verhopen kond van mu
Dat ik u eenigsints kan dienstig zun; zegt vru
Dat mien bekwaemheid, mien gedrag is 't onervaeren
Om als gebroeder in Spad'ruken t'evenaeren;
dog zoo gib kont aen mu (fez waerdigheid bedien
pi zult mu 't uwen dienst ten alien tilde zien.
M. J. V erbrugge_
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RIJM-WERKJE.
Bewijzende wat er prijsbaar en veragtelijk is in reden-g'hulden en redenaeren.
Ali spraek-ht is belust ulieden nen te wijzen
wat meest in ród'naers is te laeken en te pruzen,
door Welke middels dat, een reden-g'hulde moet
beroemt zun, door wat daeri, dat s'haer veragten doet
Een waeren redenaer die wilt sun roem betragten
die wilt dat ceder een hem zal beminnen, agten
tiioet zig gewaepenen met dat beminnlijk zoet
dien schat van Rama, dat is een leer-ziek gemoed,
het is leer-zugtigheid die hem de hoge trappen
van eer en agtbaerheid kloeknioedig op doet stappen :
het is leer-zugtigheicl die moet sun leidster zun,
maer neen, den hogen moed die met sun valsch fenijn
schier weet het hert van al de redenaers te treffen,
maekt hun gezint om meer hun zelven te verheffen
als dat men loffelijks in hun bevinden kan :
en nogtans met een mensch mag hem beroemen van
,de kennis in 't geheel, van al wat konst mag raeken,
een leder moet of \T eel 01 weinif4 leering' smaeken
ja 't is een regten dwaes die hem laet vooren staen,
als m'hem sun fell wijst, dat hid onregt is gedaen.
Mae' vele peizen als een waeren konstbeminner
hunn' alderbesten vriend, hunn' eere en roem-bezinner
hun iet grondhertig zegt, dat het nit spot geschied
die opgeblazentheid maekt dat sij anders met
geloven, als dat kan uit hun g edagten komen :
maer daer leer-zugtigheid heeft haer bezit genomen
dien mensch kan hornet', Zien wat al een ander zegt
dan verwerpt hi] 't gone' gezeid is tegen regt,
en bli/tt behouden 't geen dat hem kan nuttig wezen.
'Thoont mij een mensch die schijnt in konsten uitgelezen,
die allies schier verstaet, en zegt mu dat dien man
nowt geen berisping van een ander linden kan,
mag zeggen 't is een dwaes, of 't is een kleinen
,of wel dien mensch is waerd dat wij sun gaeven pruzen,
maer sijne zottigheid, dat is sun hogen moed
Is meer belaechelijk als lofbaer is sun goed.
Zoo dan leer-zugtigheid maekt ware redenaeren
die ip eest aen dezen schat betragten t'evenaeren.
helden waerd beilemt, die meest haer tegenstaen,
zijn dwaeze koppie en verkleint door eigen waen.
Vat nu een reden-g'huld' prael-moedig doet beglanzen
en van 't berugte y olk met lov-gejuig bekranzen,
bestaet in, als de broers met een gebogen zin,
betragten tot malkaér te van de broeder-minn'
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in d'overtoll'ge kost en 't nood'loos te veragten,
L- 1 in 't schoon van 't schouw-toneel kloekmoedig door te staen;
in 't dertel en 't mismaekt veragt'lijk te versmaen,
in hun beminnelijk aen ceder een te maeken,
in and're menschen nooit onregtelijk te laeken;
in met te plegen op een ongegronde praet
't geene aen de liefde en aen de reden wederstaet.
Indien men zag een g'hulde all' haer genegentheden
tot d'onderhouding van dez' 13vlukheen besteden,
zoo men verbannen zag then zotten g'hulde-nijd,
zoo alle mede-broers bethoonden hunnen vlijt.
naer hun bekwaemigheid, dat zonder altijd t'haeken
om ander g'hulde-broers onregtelijk te laeken,
indien m'een g'hulde vond waer dat de broeders all
wat hun verbet'ren kan met liefde en dank-geschal
aenveirden wilden, zoo men zelvs hun hoorde vraegen
waer in dat hunn' daen, hunn' reen mishaegen,
waer' zoo een g'hulde met als reden-rijk geviert?
waer' dit gezelschap met alom beroemt 9 geciert9
maer neen, veel g'hulde-zots die spannen al hun kragten
om iet 't aenhooren dat hun g'hulde kan veragten,
en is 't een woord gezeid maer van een ander g'huld'
terstond is hun gemoed met haet en mid vervult,
ja zelv men schaemt zig met van logentael te spouwen
om deze g'liulden in oneenigheid te houwen,
En waer den nijd gestaeg hem zoo gewaepent thoont
't is schier onmogelijk dat Baer de liefde woont.
Maer 't is geen zottigheid, zijn 't geen verwaende trekken?
een g'hulde-broer te zijn om twisten op te wekken7
is 't niet belaechelijk dat men een vijand maekt
of iemants vreugd benijd om 't geene een ander raekt?
kan men geen broeder zijn bij sijne reden-schaere
en op een ander plaetse al of men geene en waere9
groeijt door 't veragten van een ander onzen lov?
voor mij ik ben gebroer op 't Spaderzjken hov
maer niet om vijandschap te van met Jong van zumen
'k beminne, (onaengezien de g'huld') die mij beminnen;
Eert mij de g'hulde maer als ik met ander spot,
'k veragt deze eere om niet te zijn een g'hulde-zot :
Ja zoo ik wiste dat de g'hulde zoude maeken
dat ik bij twintig jaer om haer in twist zou raeken
of vijand zijn, slegs met een mensch alleen, ik zwoer
voor eeuwig van nu of den naem van g'hulde broer.
Welaen gebroers, laet ons de g'hulde zotheen staeken;
Laet ons beminnen, en malkaer beminn'lijk maeken,
Laet ons gebroeders zijn op onze redenschaer,
En op een ander plaetse al of men geene en waer.
M. J. Verbrugge.
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Eerstmaal voorgelezen ter kamer der
Reden-g'hulde binnen Cassel,
op den vierden Winter-maend 1728.
Het is een guide spreuk van over duizent jaeren
dat vogels van een aertwel meest bu een vergaeren
dus ziet men musch bij musch, den pauw zeer trots en rug
in cierb're pluimen, heeft vermaek bij sun's geluk.
het geene' ik zegg' men mag 't van al de dieren zeggen,
den mensch dat redluk deer kan 't zelv met wederleggen
Want d'ondervinding leert dat malaerd zoekt sun maet
En dat een zuyper lievst bij kanne-lekkers gaet
Voorts 't eerbaer doen heeft ook sijn deel hier in gevonden :
De hand-boogschutters zun door wet en eed verbonden
om in hun hov, gepraemt door driften, 't sae in gehegt
het wit te treffen, of den vogel opgeregt.
Sid, die met donder-buss' staen mikken langs de kaeken
En bliksem-vlammen uit die staele monden braeken
om met behendigheid te zenden 't vinnig loot
ten doelwaert, en sun maet t'ontwringen d'eerste schoot,
die ziet men t'saem vergaert op vast gestelde daegen.
Wu, die het, waepen-tuig der redenaeren draegen
En hebben ens alzoo de digtkonst toegevv
Die komen med', als van een aert, op zeker tud
ter reden-kaemer t'saem' om t'oeffenen dees konste
om meer en meer door vlut te wirinen Pallas jonste
En reden-minnaers op te kweeken voor onz' zael;
Dus zoud"t een uveraer niet schatten arm en kael
die op ons reden-hov zou komen, en met hooren
dan glazen klinken? troef zien spelen? tabak smooren?
of 't broederluke rot zien oefl'nen ander spel?
Zulks hoelt geen g'hulde-wet men doet dit elders wel.
Wie bij de reden-maegd sun naem heeft ingeschreven
moet aen de reden-maegd sun drift en liefde geven
ten minste op een maend twee uren is 't niet meer,
te werken voor sijn eed, en voord'ring van haer eer.
De schrijvers melden, doen den grooten Alexander
Een krijgs-knegt laf van moed gemengt zag onder d'ande.
die vraegd' hem nae sun naem, en als hu zeide dat
hij alexander hiet, de vorst met split bevat
Sprak, laet dien naem, of wel wilt werken doen die voegen
aen zoo een edlen naem. Een redenbroer moet ploegen
Sign geesten, nae' de maet die hem natura schonk
En tot een voile vlamm' doen gaen sun kleine vonk :
men leert door d'oeffening en wie met is gebooren
ter digtkonst, thoon' sijn drift door neirstig toe te hooren;
maer wie een konst-broer is, en die het digten haet
en is niet waerdig dat sijn naeme op 't guld-boek staet.
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ziln d'oorzaek dat' er veel uit hunne pligten treden
die anders wel gezint en tot de konst gebaert
geraeken als verslapt, en van de konst' ontaerd.
maer driftage overheen, die weten wat mag deiren
aen hun gezin, met vlut en wijsheid of te weiren,
die gaen met zoet beleid en vollen
er voor
om zoo de gantsche schaer te lokken op het spoor.
En wat is zoeter als gebroeders t'zaem' vergaedert
in vreugd en eenigheid, waer d'eenen dit doorblaedert,
nu d'and'ren dat, om staeg wat nieuws te galmen uit
En zoo de reden-maegd te toeuen als een bruid.
Voor mu die ben bezwaert met durst bekommernissen
en dikwils op een maend geen uer' twee drie kan missen,
Wil dezen overlet muns drifts nog laeten zien.
of dit afkeerigheid en slapheid mogt doen
Gerijmt door M. A. Steven, schoolmeester tot Cassel, met Kenspreuk
« Tot arbeid konst verwekt ».

Den Lof en Rug - spraek der
Schou w burg-konste.
rwul van de Schouwburg-konst veel willen kenners weten
En dat'er onlangs zun veel twisten opgerezen
ten opzigt van die konst en van haer zoet gebruik;
zoo is 't wel tied dat haer mien zangheldinn' ontluik
om door een aenspraek u gebroeders aen te wizen
\Vat daer op 't schouwburg is te Laeken of te pruzen.
Gewaende Kenners, komt gib die zoo deftig strud
op dat zoo waerde konst geluk in d'ouden tud
Zou' kwunen , gij die wenscht op 't schouwburg te zien springer/
Die ongeschaevde maet verdigt van d'ouderlingen,
Komt bier, bespeuit den last en moe]flukheen dergeen'
Die naer den ouden zwier het schouw-toneel bekleen.
Die naer uw wensch en lust op 't schouwburg wilt verschunen
moet, eer hij speelt, zig meer als hondert mael verpunen
in grillen, en vooral om als een beeld 1 e staen,
en zoo op maete en op, en van 't toned te gaen;
Daer naer, om stipteluk in 't slot van alle reden
of 't slot van ceder viers twee stappen te vertreden
dan moet hij letten op sun voeten, luv en hand
en passen of hid als een duitschen precikant
Sun reen kan deftig en hoog-draevende uil verkonden,
Kan wel op d'aerde let zun zoo moeielijk gevonden
als dat een vorst, een pans, of wel een oorlOgsheld,
gepraemt is schier sun keel te scheuren door geweld
Van schreeuwen? en toedies gedurig letten moeten
of daer niet kwaeluk is aen handen, hoOfd of voeten9
maer die zoo menschen leert, gib lasten in de konst,
Verbeeld het schouwburg niet een vorsteluke wonst?
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heeft dan een vorst, om naer uw bott' of zottigheden
te luist'ren? of bethoont zoo gij wilt zijn geacht
Wie eerst die wetten heeft in 't nederland gebragt
Dat een' theater-stap ons schouwburg moet vercieren,
dat een verthoonder moet gelijk bezeten tieren,
dat hij daer als geplakt moet staen, dat eene vrouv,,
zij dat sij is verblijd, 't zij dat sij is in rouw,
niet meer als eene rots' of beeld en moet bewegen;
of is het zedig in die stilligheid gelegen?
Kan eene vrouw de dood van haeren man verstaen
die sij bemint, en straks met smilten in getraen?
Dog, onze Rosalind', misleid door kwaelijk leeren,
Als men die Wing bragte, en durvd' haer hoOtd met keeren.
Wie acht dit nu voor schoon? dit was den ouden zwier
Wie prijst die schouwburg-wijz' wie looft die spel-manier?
Ik wensch te weten waer die schoonheid is geboren
't is waer die koppig is, kan Licht hier stellen vooren,
Waer is die schouwburgwijz' die gij zoo trefT'lijk agt.
Die nieuwe spreek-wijze ook ter wereld voort gebragt/
tot Bergen? of hij die den liergschen trant beininnen9
been enkel g'hulde en zoude een leer-ziek oordeel winnen
in dit geval, maer wel 't gemeen hand-geklap
't welk dit gebruik verheft tot aen den hoOgsten trap.
Daerom mijn antwoord is dat tot Paris en Londen,
Door waere kenners eerst dien zwier is uitgevonden;
Dat hem nature leert, dat d'hoge scholen t'saene
Dit hebben straks gekeurt voor schoon, voor aengenaern,
En dat die schoonheid is geagt van alle staeten
't Wij1 alle volk'ren schier ons Neerlands schouwburg haeten
om dat het door misbruik is onnaturelijk
'K hebbe u hier in Voldaen gebroers, doet nu als ik
bethoont wie d'ouden zwier van 't schouwburg kan behaegen
Van waer hij komt maer 'k hoor straks antwoord op mijn vraegen;
ons deftig spreken is al lang voor onzen tijd
t'saem ook ons spel-gebruik aen 't schouwburg tocgewijd,
En d' oude zijn hier veel meer als wij ervaeren,
Sij die vertoonders zijn van over t'sestig jaeren
En nog regeerders zijn van die of deze gild,
belachen 't spel-gebruik dat m'ons nu leeren wilt :
het oud gezang is best, dit wil ik volgen, loven
maer kenners, die zoo praet den duivel, en daer boven
de zonde naer ik meen' zijn ook al maet'lijk oud :
Wel zegt nu, zijt gij wel of eenig mensch, zou stout.
Dat gij den duivel, of de zonde schoon zoud' agten
om d'ouderdom? 'k meen vast elk zal hem daer of wagten.
't Gaet ook met 't schouwburg zoo, al wat men nu verwijst
schoon dit den ouderdom daer in onkundig prijst,
't is kwaelijk, 't is misbruik, en blijvt zoo t'allen tijden :
En 't wijl gij nevens mij gepraemt zijt te belijden
dat zonde staedig kwaed en altijd leelijk blijvt,
misbruik blijvt ook altijd misbruik, schoon dat gij kijvt,

of raest, of zwugt, g'en zult geen kenners zoo verdoven
dat sij voor trefYelijk en agtbaer zullen loven
Een spelder die maer let hoe dat hij gaet of staet,
En voorts onaerdig schreeuwt dat 't schier in d'herssens slaet,
the maer alleen beweegt met d'handen onder 't spreken,
die, kreeg hij eenen stoot, vreeze ik, in tween zou breken
dat hij dikwijls zoo stijv en zoo gedwongen staet,
the op een antlers reen in 't minst' geen agt en slaet,
Loj, die vertoonders leert, waerom naer voeten, handen,
en lijv gezien 9 dit 's maer een gril der Nederlanden,
aen die gij leert, zegt let op 't geen gij hoort en ziet
peist waer'lijk dat gij zijt het geen' gij spelt, en met
Een spelder, overweegt de kracht van alle reden
En dan zult gij -van 't zelvs- bewegen zien de leden,
dat iemant Titus speel en wel de reen doorgrond
kan 't moglijk zijn dat hij zal op'nen sijnen mond
om dus te spreken , (a) wilt mijn droeven staet beklaegen
'K gebien de wereld, en ik:stell' nae mijn behaegen
de koningen ten throon, en zet s'er weder van,
maer over mijne keuz ik met gebieden kan.
Waer' deze reen met gansch onaerdig uitgesproken9
Vraegt bier natuer' niet zelvs een rouw en onderbroken
geluid in deze klagt? alwaer dien vorst betuigt
dat tegen dank zijn minn' voor Romens wetten buigt?
Nogtans gebieders zelv van g'hulden, waere digters
En redenriike broers, gewaende schouwburg-ligters.
En willen met verstaen, nog houden met voor schoon
't geen met gebromt is op then ouden Vlaemschen toon.
Die ingenomentheid, en bot gepeis, dat heden
De schouwburg-konst met meer als in den tijd voorleden
geschaevt kan zijn, en ook die zotte liefde tot
het oud gebruik, rnaekt dat ons Neerland in den spot
der volk'ren in al 't geen de schouwburg-konst mag raeken
En 't houd aen ons alleen om dit berugt te maeken
Wu hebben stoff' genoeg, en ook gelegentheid
Zoo haest then Vlaemschen Boer in ons word afgeleid
Zoo wij op 't schouwburg maer kloekmoedig en betragten
in plaets van met de keel, te spelen met gedagten;
hn plaetse van te zien naer handen, voeten, lijv,
te drukken in de ziel de schoonheid van 't bedrijv,
En niet meer luisteren naer die gewaende kenners
Die ik met reden geev den naern van konsteschenners,
Die zeggen, al bet geen de jongheid nu bedenkt
hs het dat schouwburg en de konst verniet of krenkt.
En als men reden vraegt, waer in de konst moet lijden.
Door 't nieuwe dat men prijst, 't is zwijgen 't allen zijden.
of krijgt men antwoord, t'is, 'k verstaen niet wel de zaek,
maer evenwel ik vinde in 't oude meerder smaelz.
Gedachten, doen agten,..

(a) dit moet op den ouden schreeuwenden trant gezeid zijn.

--212-Misbruik in 't rijm uitspreken.
Terwijl het inzigt is van alle reden-g'hulden
te mikken op 't volmaekt' en niet in 't minst te dulden
in 't schrijven, nog ook niet in 't zeggen, als het geen
Wel-luidende is, en met natuer komt over een
Zoo is mijn oog-wit van eens d'hand aen 't werk te leggen
En 't hand'len van 't misbruik gepleegt in 't rijm opzeggen.
Voor eerst, 't is een gewoont, ja schier een wet, dat hij
Die vers opzegt, stelt bei de handen op de zij'
De voeten, zoo, bij nae' gelijk die Kaele vliegen
gewaende jonkers, om een juffer te bedriegen.
Zoo haest de spraek begint, de handen moeten gaen
Gelijk een maet-zang-baes sijn toonen weet te slaen :
Noemt men de logt, men heft de handen straks naer boven
al of men reden had' met hen die niet geloven
of wee niet weten waer de logt gelegen is •
Noemt men den afgrond, d'aerde, of 't onder-deel, gewk
't moet al getoont zijn; of sij staen gelijk de staeken
is 't spreek-woord • en met dêze en diórgeluke zaeken
belemmert en verdoovt men al die verzen zegt :
al of het zeggen waei e onscheideluk gehegt
Aen al die grillen, Ja men zou verscheide maelen
Den zegger dwingen om sijn rijm-geschrift t'herhaelen
als hij vergeten heeft te wijzen wat hij zeid.
Wat ongerijmt misbruik, wat bugelovigheid !
't is waer, 't behaegt aen d'oog' wanneer men ziet bewegen
Een lichaem naer de maet der reden is gelegen
maer als 't gemaektheid is, 't is leeluk tegen regt.
De wijz' van spreken is bu veel niet minder slegt;
Den eenen sleept sijn rijm, en bind zoo aen malkander
het geen veel beter zou gescheiden zijn : een ander
neemt boven sijne magt een val te liken toon
die 's hoorders oore kwetst en hindert sijn persoon.
Een derden zingt sijn digt, en duizend meer misbruiken
Die menig zegger doet sijn rum-gesprek ontluiken
gansch on'-natuer'lijk, veel 't hoogdraevend' op een trant
die zegger, hoorder, tael, en konste brengt in schand.
bij voorbeeld, zoo ik mij hier wilde in 't perk begeven
en zeggen naer de wijz' gelijk ik al mijn leven
gehoort hebb', 't is gewis mijn zeggen waer' niet schoon
't en zij dus uitgebromt met een verheven toon.
Ik zing' nu van den held die 't fransche rijk bestierde,
die uit verwinnng' en geboorte-regt regierde,
die zelv door 't onheil zig aen 't heerschen haft verstaen
die, langen tijd vervolgt kond' winnen, konde ontslaen.
Wat arm gebruik ! waer hoort men zoo de menschen spreken?
is dit nature niet gehoont? is 't niet verbreken,
Verbast'ren, moorden, 't zoet van onze tael? is niet
Dit zot gebruik de schuld dat men veel menschen ziet
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is dit niet d'oorzaek dat veel oude lieden kwijnen,
gekraekt, of heesch zijn door het schreeuwen met geweld?
ja dat' er veel te hcht zijn in het gray gesteld7
En was de gesten raekt, zegt wie miek ooit de wetten
Dat men van woord tot woord, op hand en voet moet letten?
Wie schreev dat men niet eens mag zeggen ik, of mg,
't En zij de regte hand geleid op 't herte zij?
Maer of ik vraeg of niet, men geevt geen ander reden
Als, 't moet zoo gaen, vermits mijn ouders dit zoo deden.
Wel, had' mij 't nood-lot dan gejont een Kreup'len yak.
't Waer daerom noodig dat ik ook dusdaenig waer?
Neen, dat verstaen ik niet; want waere 1k regt geschaepen
K'zoude in mijn vaders leet zoo groot geen vreugden raepen.
dat ik hem volgen zoud', en kreup'len, boven dien
indien ik 't wilde doen, hij zou 't mij zelv verbien.
Wel, doet dan ool; zoo broers, naevolgers der poeten,
Verbied het kreupelen, als 't regt gaen is geweten :
Want ik, om naer die wijz' het schouwburg te bekleen.
snag uit 't gezelschap wel der Konst beminders scheen;
Vermits ik niet en wil, nog kan gedeurig letten
hoe ik mijn handen en mijn voeten hoev' te zetten ;
'K wil, als ik rijm wijz' spreek, dat mijn aenschouwer niet,
Hoe neirstig hij daer op ook letten kan, en ziet
Dat ik geweld doen om mijn handen of mijn voeten
te stellen zoo men wil dat wij die stellen moeten.
Als niet door reden-kragt, de maet van 't zelvs en slaet
Ik zien veel liever dat g'heel 't lichaem stifle staet
Als wel gemaektheid en niet antlers aen te schouwen.
Dog schoon ik dit, gebroers, stoutmoedig vooren houwe.
'K zie nogtans lievst van al een lichaem zoo gestelt
Dat al de redens met beweging' zijn verzelt
Die osigedwongen zijn of uit nature komen.
En wat de spreek-wijz' raekt ik hebbe voorgenomen
niet als het reuzen-heir in 't hemelsche beklim'
te roepen luid-keels met een gansch ontaerde stemm'
'K zal d'overwinning' van den held der helden zingen,
maer 'k zal uitvaeren, dus; wilt zang-heldinn' bedwingen
mijn penn' dat ik den man en zijn bedrijv verhael,
die naer hij g'heel den al doen buigen had' door 't stael
tot vreugd van 't Romsche yolk ded Janus tempel sluiten,
the Romen heeft geciert van binnen en van buiten
Zig leren ded' van 't y olk door menig zoet bevel...
'K zou voorder zeggen, maer 'k hoor 'k doen het zelv niet wel
Gedaglen, doen agten.

- 214 -

PARNASSUS SPOORE
tot ophitzinge der vlaemsche digters
ter volmaektheid.
Gij die den invloed der verborgen hemel-jonste
gevoelt, en zijtgeneigt tot d'edel digter konste,
gij die door strengheid in uw schriften zijt vernaer en orn te leeren van een leerling u niet schaemt,
Komt wilt aendagtelijk dit kart berigt aenhooren,
Want schoon gij uit natuer tot digten zijt gebooren,
om ter volmaektheid op te steigeren, gij moet
nog door het onderwijs der konst zijn opgevoed.
'K zou konnen uitbreen hoe een digter dient te letten
naer Stevens spel-konst van de woorden wel te zetten
dat hij nowt lijden moogt een tael onegteling
in lenig rijm-gedigt; dat hij aen ieder ding,
Gen* een schilder, moet sijn regte verwe geven;
dat hij in sijn begin niet mag ten hoOgsten zweven,
maer stappe-wijs, gelijk men op een thooren klimt;
dat zoo hij schaemt te zijn gehekelt of beschimpt,
moet straf en streng zijn op sijn zelven, en sijn schriften
tot zeven werven toe nouwkeuriglijk doorziften;
dat den gelijken klang in 't rijm ondeugende is,
schoon zelvs het woord verschilt in sijn bediedenis,
dat hij moet rijmer zijn voor hij bestaet te digten,
dat hij d'herzegging en de lammigheid moet zwigten;
dat hij het nuttig dient te mengelen met 't zoet.
dat hij wel-sprekend klaer en deftig wezen moet.
dog 't is mijn opzet niet een g'heelen boek te maeken
van al de regels die de digter-konst aenraeken,
Waerom ik deze en nog meer ander laete gaen,
om op de maet alleen der versen 't oOg te slaen
de maete is eigentlijk gelegen in de stemmen
der letter-grepen, die nu daelen, dan war klemmeri,
het is den zoeten geur, en de wel-luidentheid
der versen, die 't gehoor behaegt, bekoort en vleijt•
Waer zonder eenig vers is weerdig te veragten
al waer het opgepronkt met d'edelste gedagten.
om van die maete dan te geven eenig licht
Zoo dient' er eerst aenmerkt hoedat den helden-digt
(Van welken slag van digt alleen wij zullen spreken)
bestaet in tweederleij te saem gevoegde reken,
met dit verschil, dat 't rijm van 't eene lopende is,
en 't ander stille staet : Voorts die' gestelteniss
Van elk, bestaet in twaelf zoo korte als lange voeten
of letter-grepen, die elk beurte op beurte moeten
bezitten haere plaets; en elke reke moet
altijd begonnen zijn met eenen korten voet

dan volge een langen voet, en dan een korten weder,
en dus tot 't einde toe moet 't vers gaen op en neder :
het meet zoodaeniglijk geschikt zijn en gedaen
dat staedig overhands in 't vers die voeten staen;
op zulke wijze dat de korte voeten vallen,
op d'onpaere, en de lange op d'effen paer getallen.
Om nu te weten hoe men onderscheiden moet
in 't Vlaemsch, d'hoegrootheid(1) van elk woord-lit, elken voet
men hoeft de digt-wet der Latnnen niet te weten
nog onze voeten naer hun regels of te meten,
die min uit de natuer als wel door konst bestaen
maer wilt 't naturelijk geluid te raden gaen
van ider woord, om sijn hoegrootheid te beseffen,
wanneer een letter-grepe in 't spreken komt verheffen
sij maekt een langen voet : maer als de stemme daelt
en floimeliiker stut, lien word voor kort bepaelt,
vadr, begn
zulke, ende diergelijke als
diens eerste letter-grepe is lang, omdat in 't spreken
de stemm' daer mede mist : en in het tegendeel
kenne, dldaer, vjrzoent,
ontroert, omvat,
die hebbenod'eerste kort om dat den galm der stemmen
daer mede nedervalt in plaetse van te klemmen
-/ —
—
.
tegen-zugt, zoowel als ondergang
En voorts
den tweeden voet is kort, en d'ander twee zijn lang.
maer in i;&jaegin in ontiitnqen, en Isti)rig,
den tweeden voet is lang, en d'ander twee zijn korte.
(-I-) t'Een lettergrepig woord doorgaens is twijffelbaer (a )
en naer de stelling' neemt 't gehoor de zelve waer
dog als men heeft de keur, men kan de letters tellen (b')
en waer der meest in zijn op lange maete stellen,
dit strekt tot klaerheid van den leerling, niet tot wet (c1)
gemerkt dat onze tael, zoo ' t schijnt is t'saem gezet

(1) Quantitè.
(+) d' eenlettergrepige doorgaens & 't eenlettergrepig woord, is eenvoud-:de zelve waer is meervoud, dus zijn deze twee verzen ver-ergt.
(a4 ) de, den, die, van, le, tot, ten, op, af, enz , zijn wel korte voeten, maer
fatten daerom met ook voor lange te mogen gebruikt zijn, als de voor of
achtergaende lettergrepe ook kort is.
Schroomt, groot, vrees, flauw, smaed, enz. , zijn lange voeten, dog mogen
ook event wel voor kort gebruikt zijn, wel verstaende als de voor of agter-gaende voeten ook zoo lang zijn; dog linden meest altud te walgeluk hard,
't en waere misschien dat men ze voor korte zoude zetten, in het beginsel
van een vers; maer dan moet eene lettergrepe volgen de Welke ongetwufelt lang is.
(b') God, mag tang gebruikt zijn, goof is langer, groot is nog !anger, en
grootseh is nog !angst van al dat mag lang gebruikt zijn, daed is langer, en
draed is nog !anger.
(0) het zoude een Jaffe hatir-kheverie wezen, atom de letters te-tellen,
saloon dezen regel in d'ongekoppelde een-lettergrepige woorden altiid schier
vast gaet . anders gaet het in de gekoppelde woorden; geluk wetboek heeft
d'eerste tang, Eer-naem, god-spraek hebben ook d'eerste lang, en nogtans
letters als de tweede lettre-grepe.
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door welkers koppeling men alles kan beduiden
zoo wel, of beter als in 't grieksch, hebreeuwsch, Iatijn
dus komt het dat daer in veel koppel-woorden zun.
die door hun wan-geluid en ingedrongentheden
in onze versen met wel konnen zun geleden (b2).
maer t'is met al genoeg de voeten gae te slaen,
gib moet nog weten op den sesden voet te slaen.
en bovendien nog wel uw ooren open zetten
om op de smilting van de letter E te letten.
want als sij haer bevind op 't eind eens korten voet
en eenen klinker aen het volgend' woord ontmoet
men moet het voegen dat sib onderling vereenen
en met en stooten, maer een zagten klang Verleenen.
dit is een kort bewerp van onz' wel-luidentheid
der helden-digten-maet die hier is uitgeleid.
Dog even eens gelijk een fluitenist zou plegen
met een' onkundigen tot 't fluite-spel genegen,
schoon zulken konstenaer hem gav het regt bedied,
en aenwees yder toon tot spelen eenig lied,
hij zal daer mede alleen nooit tot die kennis raeken,
want 't is 't gehoor dat hem de toonen wigs moet maeken :
de maet der versen gaet op een gelijken trant,
sij moet door d'ooren eerst gevat zijn in 't verstand.
hoe helder Ymeloot heeft van die maet' geschreven
de levendige stemm' kan beter uitleg geven,
de penne kan daer of wel geven eenig licht
dog sib wil liever door de stemme zun verrigt.
Daertoe kan helpen ook 't aendagtig overlezen
(-1- ) Van digters werken, ons tot voorbeeld aengewezen.
den grooten Vondel, Heyns, de Vries, de Buck, Oudaen,
de Dekker, Steven, Cats, maer boven al de Ztvaen,
die in sun werken weet van Vondels deftigheden
met Cats zoet-luidentheid als in malkaer te kneden (*)
maer dit word vrugteloos veel digters voorgeleid
van deze tuden, die veel eerder zun bereid.

(a ., ) Vroe-vrouwe, agt ik voort te komen van Verhoe-vrouwe, alsof men
wilde zeggen beschermende vrouwe : andere willen dat het komt van Vroede
wuze vrouwe . malkander 't saemgezet van malk en ander, ende malk beteekent bij d'oude tegeluk en zoo 't schijnt 't saemen gesmolten van met elk,
under..,
vraet, vraetig (gulzigaerd, gulztg) komt door 't saemen-stelling van veraet,
veraettg, alsook vreeten van vereten; hertog van heir en togt, en die als veldoverste op de togten het heir aenvoert graeve van gaer, haef, haef beteekende
bij d'oude goederen, middelen : bange van be-ang, dit laetste komende van
angst (benauwtheid) vreezen, vreezig van vaer (schrik) en reezig (ho6g) als of
men zeide, vaer-reeztg (hoog-verschrikt) wreed, van werre (oorloog) en reed
(veerdig)
(b e ) van deze slag zip grootheden;hoofd-stoffen,wterooken;dank-zegging;
gelyk-vorming; dankbaere; vyanden, enz...
(+) der.
(*) tot_proef ziet den lof der vriendschap, 't ingaen der. 18 de eeuw &.
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als hun to laeten in den maetklang onderrigten
Eer zou men regten een volwassen krommen boom
eer menig digter zig laet dwingen door dien toOm.
Door : p. J. De Badts.

Het Stafrijm bij Gezelle
door Kan. Am. JOOS.

Al wie Gezelle leest, bemerkt al spoedig dat de dichter,
vooral in zijn laatste voortbrengselen, meer dan eenig
ander van zijn tijdgenooten de alliteratie gebruikt.
Dat hij zulks zeer dikwijls niet onbewust, maar heel
en al opzettelijk doet, blijkt reeds, zonder verder onderzoek, uit het groot aantal ten voile gewilde samenstellingen
die in Tijdkrans en Rijmsnoer voorkomen; zooals waterwee,_

windgeweld, taalgetik, blommenblad, wolkenweg, muldersmeel, vlokkenvlagen, vogelvolk, vogelvee, wikkelwakkelwaaien,
gladgeglimd, windgewaai, gemingelmangeld, gekibbelkabbeld,
gewaggelwolkt en veel andere.
o ! De stafrijmen kwamen niet altijd van zelf; zeker
moest hij er soms lang naar zoeken...
o Dichten, die 'k gedregen, die 'k
gebaard hebbe, in de piin
des Dichtens, en gevoesterd aan
dit arrem herte mun;
'nun dichten, die 'k zoo dikwills hercastijd heb, hergekleed,
bedauwend met mijn tranen en
besproeiend met mun zweet...

(III, 141) (1).
Ten halven afgewrocht,
ontvangen, niet geboren;
gevonden algeheel,
noch algeheel verloren;
zoo ligt er menig rum
onvast in my, en beidt
den aangenamen hid
van voile uitspreekbaarheid.

(VIII, 127).

En dikwijls, denk ik, eindigde 't « herkleeden », en
kwam « de aangename tijd van voile uitspreekbaarheid »,
dan maar als de gewenschte, de geliefde stafrijmen gevonden waren !...
(1) Volgens de uitgave van GEZELLES DICHTWERKEN, door den Neder-

landschen Boekhandel.
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Hoe is die liefde voor het stafrijm bij Gezelle te verklaren?...
1 0 Door zijn liefde voor de volkstaal;
20 door de geschiktheid die hij in het stafrijm vond,
om den vorm en den inhoud van zijn verzen in waarde te
verhoogen.
Dit zijn de twee punten die ik in deze lezing zal trachten
te bewijzen.
1 0 Gezelle's liefde voor het stafrilm vindt haar oorsprong
in zijn groote liefde voor de volkstaal.
Hier een zoete herinnering nit lang vervlogen dagen.
In 't par 1885 kwam Gezelle mij te Sint-Niklaas bezoeken.
Ik hield mij toen druk bezig met het ordenen en verklaren
van een verzameling volksspreuken (1), waarin een afdeeling zou komen van tautologies, die ik toen gepaarde woorden
en, op aanraden van Gezelle, later ook wederwoorden heette.
Ik las er hem een reeks van voor en gaf hem mijn
inzicht te kennen enkel de rijmende, staf- of eindrijmen,
uit te geven. « Doe dat met, bad hij. De halfrijmende en,
de rijmlooze, al klinken zij minder lief, zijn toch ook eigenaardigheden van onze volkstaal; laat ze allemaal, tot het
laatste, drukken; niets daarvan mag verloren gaan. Ik
zelf heb reeds honderden stalen van de vier soorten opgeteekend en ik weef die in mijn gedichten, telkens als ze
mij kunnen dienen ».
En inderdaad, in de twee reeds genoemde werken vind
ik er talrijke die alle dagen van 's yolks lippen rollen.
Zulke zijn : teal noch teelien, lief of leed, twist en tweedracht,

vrank en vrii, weg en weer, schade en schande, lift en teen,
dag en ,dauw, vier noch vonk, man en muis, zus en zoo, dik
en dun, kappen en kemen; — goed en bloed, hand en land,
reinen en sleinen, willens of nillens, lam en stram, houw en
frouw; — wijd en breed, heel en al, gewonnen en geboren,
haal en niid; — eer en dank, pijn en smert, hulp en bilstand,
doen en lalen, hert en ziel, etnde of grond enz...
Ben ik er dus niet toe gerechtigd te zeggen dat Gezelles
liefde voor het stafrijm grootendeels te verklaren is door
(1) Schatten uit de volkstaal, eeruge duizenden volksspreuken. Gent,
iffer, 1887.
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zijn liefde voor de volkstaal, waarvan de alliteratie een
belangwekkend en waardevol element is?...
En de degelijkheid van dat element bleek hem zoo
groot dat hij gretig de stafrijmen van het yolk in zijn
gedichten overbracht en zelf er nieuwe smeedde naar het
voorbeeld van die uit de volkstaal.
Zoo komen wij tot ons tweede punt.

Gezelles liefde voor het stafriim is 2 0 te verklaren door
de geschiktheid die hij er in vond om den vorm en den inhoud
van zijn verzen in waarde te verhoogen.
Voorafgaandelijk stellen wij de vraag : Welke zijn de
stafrijmen die meest voelbaar zijn, dus best de uiterlijke en
de innerlijke schoonheid van de verzen kunnen bevorderen?
Het zijn de stafrijmen die 1 0 niet met een klank (1), maar
met een enkelvoudig of samengesteld geruisch aanvangen,
dat telkens gelijk klinkt. I)us niet ifs en ifzer, want de
spierbewegingen voor de klanken, als meer naar binnen
gebeurend, zijn in 't algemeen minder waarneembaar dan
die voor de geruischen; niet sterk en struisch, omdat de
verbinding verschilt, bijgevolg ook de beweging en de
indruk; ook niet 't zoet en zuur, omdat, volgens de sanhdiwet, de eerste z als s moet luiden.
20 In sterke klankgrepen komen welke met de sterke
tijden van de versvoeten samenvallen, vermits het stafrijm
de gewone maat niet storen mag, maar die ondersteunen
mso et .
30 Uit voorname woorden bestaan die met malkander
eenige betrekking hebben; en hoe inniger deze is, hoe beter.
Sommigen zullen hier zeggen dat mijn eischen te hoog
zijn. Maar men vergete niet dat ik alleen de beste stafrijmen
bedoel. Dan, bij Gezelle mag men streng zijn, omdat men
in zijn gedichten stafrijmen vindt, zonder er te zoeken ;
terwijl men voor veel anderen toegevend moet zijn, omdat
men bij hen naar stafrijmen moet zoeken, om er te vinden.
En, worden door onze hooge eischen sommige stafrijmen
van onzen dichter minder goed, de talrijke voorbeelden
die straks volgen, zullen ten overvloede bewijzen dat van
tien stafrijmen nit Gezelle er zeker negen onder de beste
mogen gerekend worden.
(1) Ik heb er bij Gezelle nog maar 2 gevonden : us en uzer, eeuwig en ervig.

_ 001 _

Gezelle gebruikt het stafrijna als middel om den uiterlijken vorm der verzen in waarde te verhoogen.
« De schoonheid van den uiterlijken vorm, zegt
Poelhekke, wordt vooral bepaald door de beweging van
den zin en den klank der afzonderlijke woorden... De
beweging, voegt hij er bij, is belangrijker faktor dan de
klank der woorden afzonderlijk. Die beweging noemen we
rhythme (1) ».
Wat is nu, ten aanzien van het rhythme, de waarde
van het stafrijm? Het stafrijm, zoo het aan de bovengestelde voorwaarden voldoet, versterkt in hooge maat het
gewone rhythme; het stafrijm immers wordt zeer duidelijk
gevoeld, 1 0 omdat er altijd maar enkele en dan nog zwakke
klankgroepen staan tusschen het eerste en de herhaling
er van; 2 0 omdat het gewoonlijk nit geruischen bestaat,
en de daartoe noodige spierbeweging beter gevoeld wordt
dan die voor de klanken; 3 0 omdat die spierbeweging door
hetzelfde spraaktuig herhaald wordt, waardoor dan op en
boven het gewone rhythme een tweede rhythme wordt
gebouwd.
Door stafrijmen te gebruiken, vermeerderde Gezelle
dus in ruime maat de rhythmiciteit en bijgevolg de schoonheid van den uiterlijken vorm zijner verzen.
Want het rhythme geeft aan het vers vloeiendheid (2),
zachtluidendheid, zangerigheid, harmonic, bekoorlijkheid
en aandoenlijkheid of affectiviteit.
En zeker komen die eigenschappen meest uit in het
stafrijm; vermits, gelijk wij net daareven bewezen hebben,
het een dubbel rhythme bevat, een door de kracht en een
ander door de articulatie.
Niet wonder dus dat Prudens Van Duyse het stafrijm
« een bevallig hpgesuizel », een « harmomsche klankwederkeering » noemt en Bilderdijk er de « zoetvloeiendheid »
van looft (3).
J. Van Ginneken schrijft het volgende over zekere
klanknabootsende stafrijmen (4) : « Ze hebben altijd over
(1)
(2)
(3)
(4)

Woordkunst, blz 32
Zte De rhytmus in onze taal. Verslag. en Mededeel , jaarg 1914.
Zie Geurts, Geschiedenis van het Rum, 268, II
Leuvensche Budragen, VII de j , blz. 291.
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zich een gloed van frischheid, van nieuw levee, lets kleurig
teekenends en pittigs op de tong. Nu eens verbeelden we
ons in het klankverschil het her en der to hooren als in
bimbam, tingeltangen en zigzag; dan weer het kontrast
tusschen klein en groot, hard of zacht door mekaar, dat
natuurlijk telkens weer treft, zoo b. v. knibbelknabbel,
knipknap, krikkrak, getriptrap, enz... »
Wie met kinderen innig omgaat, ondervindt alle dagen
hoe bekoorlijk de stafrijmen voor hen zijn. Veel van hun
eerste woordekens zijn stafrijmen : ttklak, wawa, papa,
mama, enz...
. In mijn lezing De Volksraadsels in de School (1), heb
Jk een lange lijst meegedeeld van lieve en voor hen zoetluidende woordjes, waaronder wiggeldewaggel, brikabrel,

pootepootepoel, wielcwielewoel, pullepol, wullewol, pielepalcpoel, wielewalewoel, drebbelkendrobbeldrij, drillekendrollendrij, hikketikketelleken, wieliewuitie, klikkerdeklakker, knibbelknab, krisseldekrassel, slingeslanger, zwingeldezwangel.
Ook in hun aftelsels komen veel alliteraties. Ik schrijf
er eenige over uit Waasch Idioticon :
Hunke tunke lierlatt .ine viezevaze... — Ingeldevingcldenangeldevos...
Op den bimlabomschen berg
Stond een bimlabomsche huts
In dat bimlabomsche huts
Woonden bimlabomsche menschen
En die bimlabomsche menschen
Hadden bimlabomsche kinderen
En die bimlabomsche kinderen
Alen bimlabomschen pap
Uit 'nen bimlabomschen lepel,
Uit 'nen bimlabomschen bak,
Als wil brouwen, hebben wil bier,
Als wij kornen, ziin wil liter,
Als tinl Bakken, hebben wzi brood,
Als wil sterven, zlin W11 flood.

In alle streken hebben de kinderen verschillende
stafrijmenreeksen. Hier volgen er eenige uit het Land van
Waas : Daniel dee(d) den duvel dansen deur den dikken
(1) Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1921, biz 467-500.
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dunnen drab dat dee(d) Daniel den duvet doen. — De dokter
dee(d) da(t) dochterken dood. — Mulder, maal(t) mijn moeders
meel, miin moeder moet morgen malsche mastellekens maken
met meel. — Vale, vale vos, val(t) verre van Vlaanderen. —
Wie wil(t) welen waar Wauters wonen, Wauters wonen
wonder wijd weg. — Waar Willem weg, wij waren wel.
Terwijl de kinderen die reeksen tot tijdverdrijf opzeggen, kan de aandachtige toeschouwer vaststellen hoe
geweldig hun zenuw- en spiergestel er door in roering komt.
Heel hun lijf, hun armen, dikwijls zelfs hun voeten gaan
op en neer, volgens het rhythme van de reeks. En zoo zeer
worden zij geprikkeld door de herhaalde beweging van
dezelfde spieren dat zij het einde van de reeks gewoonlijk
sluiten met een langen schaterlach.
't Is waar, door de overgevoeligheid van hun zenuwen
en de zwakheid van hun weerstandsvermogen ondergaan
de kleinen meest van alien den invloed van dit rhythme,
die bij hen tot een soort van verbijstering, van dronkenschap kan stijgen. Maar niemand, ook niet de kloekste
of de koudste, is er ongevoelig voor. leder van mijn lezers
kan dat reeds op zich zelven waarnemen, zoo hij zich de
moeite wil opleggen zijn eigen te onderzoeken, nadat hij
eenige reeksen luide achtereen heeft opgezegd.
En Guido Gezelle kende en ondervond die verlokkelijkheid heel zijn dichtersleven door.
« Als hij mij, die van Deerlijk kwam, zegt Hugo Verriest in zijn voordracht over Gezelle, met den ijstop had
zien spelen, hij dichtte :
Timpe, tompe, terelink,
vliegt van hier naar Derelyk,
‘ T liegt van hier naar Rompelschee,
korpere knop en stale tee;
wilt hij op zun been met staan
'k moet er met de zwepe op slaan;
Timpe, tompe, terelink ».

En in zijn Laatste Verzen, biz. 169, vond ik, aangedaan,
het volgende, dat hij, wellicht kort voor zijn dood, uit
den mond van het yolk gehoord en lief genoeg geacht had
om het op te schrijven :
Pinte, ponte, palingpot,
loopt erme6 naar 't wagenkot,
loopt ermee naar 't ovenbuur...

42‘..).•
)astoor Al. Walgrave, die reeds zoolang en zoo geduldig
het Leven en het werk van Gezelle bestudeert, spreekt als
volgt in een intervieuw (1) : De taal van het yolk had hij
boven alles lief, en in de muziek der taal ging hij heelemaal
op, met zijn ziel en zijn zintuigen. Hij kon toch zoo heerlijk
genieten van een klank, een rhythme, uit den volksmond
opgevangen. Dat was voor hem voldoende om er een gansch
gedicht op te weven. Dit verklaart ook zijn groote lief de
voor het stafrijm. Het rhythme, het gebeente der taal,
zat bij hem overal ».
Daartegenover werd gezegd dat Gezelle stelselmatig
Haar stafrijmen zocht, als hadde hij het gevoel dat zijn zeer
vrije strofiek en metriek den steun der stafrijmen niet goed
kon ontberen, wilde ze nog iets overhouden van de « gebondenheid » der poesis.
De metriek en strofiek van onzen dichter bespreken
gaat buiten mijn bestek. Aileen zal ik zeggen dat een herhaalde aandachtige lezing van Gezelles dichtwerken mij
toelaat te bevestigen dat de dichter het vermoede gevoel
niet gehad heeft. Immers, door den band staan er weinig
stafrijmen in stukken met nogal vrije metriek en strofiek;
terwijl in een menigte regelmatige gedichten er talrijke te
vinden zijn.
Enkele treffende voorbeelden van deze laatste :
Traagzaam trekt de unite wagen
door de sidle strate toen,
en 't is weenen en 't is klagen,
dat ze bin' de wijte doen !
Slap voor slap, zoo gaan de peerden,
traagzaam, treurig, sidle en stom,
en zip kiiken, of 't hun deerde,
dikwijls naar hun' Meester om...
Klinkt en rinkelt de heldere belle,

klinkt de klenkerende autaarschelle,
bonst het ronkende klokgeklop,
reekt het riekende reukvat op,
rukt het rookende reukvat neder,
rukt en rinkel'et weg end weder,
slaat het wentelend orgelspel,
drukt de dreunende terden fel...
(III, 50).

(1) Ons Volk ontwaakt, biz. 484, jaarg, 1922,
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o Vechter, die in 't Vaderland,
met scherpgeschuurden tee en land,
door vodde en Wile en voren vecht,
en 't tame terwland ommelegt !
Ik zie u geerne, ontembaar aan,
uw' diepe en duistere wegen gaan,
van al dat vreeze is vrank en vril I
- Mien doen is dat, zoo dunk'et mij !
(V,

78).

(VI,

99).

Bezaaid, bezeeuwd,
bezabberd al in 't ronde,
met blaren, bleeke en blonde,
door 't waaien en door 't windgeweld,
is weg en wegel vol geveld.

\Vie voelt er niet, na 't lezen van doze voorbeelden,
dat de dichter, in 't gebruiken van het stafrijm, nog iets
anders zocht dan het verrijken van zijn rhythme?...
Gezelle gebruikt het stafrijm, ook als middel om den
inhoud van de verzen in waarde te verhoogen.
In plaats van een algemeenen term, die de verbeelding
veelal koel en koud laat, gebruikt hij, als ontleding er van,
twee of meer bijzondere termen die stafrijmen uitmaken
en waarvan dezelfde beginletter de eenheid van begrip
verb eeldt.
't Geschal
hoorde schelf en schure en stal,
hoorden greppe en gracht en goten...
(I, 105).
Door de felle zon,
door land en lane, omhoog, omleeg,
door weg en wegeling, sleep of steeg,
zoo gingen en gingen en gingen wij...
(I, 117).
Dankt, man en vrouw,
met mid getrouw,
den Heer van alle dingen,
die mensche en dier,
die mugge en Inter
op tied laat voedsel bringen !

(III,

29).

... Daar
is lijfsgevaar
te wil, te weer, te wapent

(III, 176),
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En ik i 'k En kan noch tanden toogen,
noch hand, noch Kiel, noch hued, noch Naar,
noch voet, noch vuist, noch hoeven zwaar...
(IV, 153).
Eten en vergeten
mensch en meeze moet.
(VII, 141).

Zoo nog : rill en leen, wil en wet, rill en leven, geld en
goed, weer en wind, man en muis, lig en ziel, land en lieden,
hoofd en hert, yacht en veder, hoofd noch hand, woord en werk,
hert en hand, yolk en vee.
*
* *
Zeer dikwijls plaatst hij in stafrijmen twee of Brie
termen bij elkander om een zelfde gevoel op te wekken en
het zoo te versterken, terwifi dezelfde beginletter de eenheid
van gevoel aanduidt.
Doch schoonder als dat blip geluid,
en al dat blinkt en blomt...
Sedert dat hij mij dien zegen
En dien zoen gaf, bleef hu weg.
(I, 94).
606

toen de krijg zijn strijdbaar' helden,
kortverpoozend, missen mag
en met rust en roem vergelden
menig rusteloozen dag...

(I,
o Blom, betrouwt de vvinden niet,
hun zang, lam zachte vleugelen,
hun streelen zult ge vinden niet
als lust en list en leugenen.

172).

(III, 80)

Dan bloeit en blinkt gij blank en bill,
zoo lang gij blom zult wezen,
en niet dat u te wachten zij
als vrede en vreugd nadezen.

(III, 81).
... Dragen
veel liever zult gel zerp en zeer
en zonde, zonder klagen.
(III, 100).

dank
dank

dank om het leven,
dank om het licht,
om het licht en het leven,
om de lucid en het Licht,..

(III, 106).
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driemaal moet ge
zalig heeten
gij, die zonde- en zorgloos zijt.
(III, 122).

Zoo nog : buigen en boeten, blommen en bloeien, vrif
en vroo, ramp en rouw, dank- en dierbaar, vrede en vrijheid,
leed en lastigheden, diep en duister, steen noch staal, kot en
ketens, nacht en nevel, liefde en licht, zwart en zwaar, vroom
en vroed, lekken en laven, walsch en valsch, schuld en schande,
stil en stom, koud en 'kcal.
*

*

*
In plaats van een algemeene uitdrukking, geeft Gezelle
somtijds een tegenstelling, door de wetenschap polare
uitdrukking geheeten, die krachtiger is dan de enkele
gewone term, welke weer cenigszins opgeslo ten ligt in de
beginletter van het stafrijm.
Leeft gij lange of korte dagen,
moet gij teed of leute dragen...
(II, 52).
Hetgeen' een moeder troosten kan,
die weent,
noch vriend, noch vreemd en weet daarvan...
(II, 53).
o Vriend, wat baat of schaadt het ons
der menschen lof en laakgegons...
(III,
83).
zoo lange 'k in
dit laven' blijve
van zuur en zoet.
(VII,
178).
Deur hore en more moet ik
deur dik en dinne gaan...
(VIII,
27).

* **
Zelfs ontzegt hij zich niet om, gelijk de volkstaal,
als stafrijmen min of meer echte tautologies to gebruiken.
Hij wist immers of voelde toch dat zelfs gedeeltelijke reduplicatie aan het enkelvoudige denkbeeld meer kracht geeft,
terwijl dezelfde beginletter aanduidt dat door de twee
termen maar den ding bedoeld wordt.
wilt ons broederen gaan berichten,
roept en dwingt ze, uit haag en hey...
(I, 43).
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wanneer ik, moe en mat, geniet
een dreupel poesq.
(III, 114).
Hij die beider pale en perk
houdt genaderd en gebonden...
(III, 171).
Door onbegaan de sneeuw te gaan,
hoe lustig is 't,
hoe leutig.
(III, 181).

*
* *
Om de herhaling van een daad voor te stellen, bedient
de dichter zich dikwijls van stafrijmen met werkwoorden
gevormd. De eenige daad is door de beginletter van de
rijmen verzinnebeeld, terwij1 in ieder term een schakeering
van de daad ligt, die hij dikwijls alleen door een verschillenden klinker raden doet.
eerder als ik 't ha vernomen,
waren daar de hoenders komen
!Luken, lonken...
(I, 102).

Zoo nog : ronken en rinken, wippen en wuppen, kronkelen en krinkelen, wikken en wegen, flakkeren en flikkeren,
knoteren en kneuteren, rompelen en rimpelen.
hij kapt, hij kerft hij zunkt, hij zwaait,
al schuifelen in het ronde,
hij pakt, hij pikt, hij dringt, hid drawl
het sperkend graan ten gronde.
(III,
verloren immers grondt en graaft
en metst men aan de muren;
verloren wikt en werkt en slaaft
en telt men wakende uren...

147).

(IV, 171).
gepinte pepels, haait
en draait
en drentelt, op en neer...

(VII, 78).
Gekort, gekapt, gekandelaard,
van jongs, zoo zaan er zap in vaart.

(VIII, 10).

Heel 't schamel dorp,
is moe - en mat gekruld, gekreund, gekropen.

(VIII, 59).
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hij stooten mag en stampen ons,
en slingeren en slaan...
(VIII, 108)

't Gebeurt, ook wel dat hij door de stifrijmen jets ongenoemds wil doen. voelen. Zooals de kran icheid van den mensch
in : Wat zift ge loch.
Wat, wat zijt gij toch die mensch zijt
el als stof en asschen, zegt mu,
die geboren, die gekweekt wordt,
weent en werkt en wankelend heengaat :
wat, wat zijt gij toch die mensch zijt?
(III, 54).

Zooals de lastige geestinspanning in : Een Wijzer Woord.
Kom ! Uit ! Mijn ooge en ziet nie' meer
dan dicht bu mu : Korn ^ Uit !
Legt boek en bill, legt bei wat af,
hoe bezig dat pi zijt !
Hoedanig dat ge punt en peist
en pegelt, wijze mensch,
wanneer gij ligt om sterven, dan
wat is geleerdheid?...
(III, 86),

*
* *
Wanneer Gezelle van een beweging spreekt, gebruikt
hij hier en daar in stafrijm alle soorten van woorden die
met dezelfde letter of letters beginnen als ,het werkwoord
dat de beweging uitdrukt. Die letters, zooveel rnaal hij die
herhaalt, zijn voor hem telkens als een vernieuwing van
de daad.
Ze wentlen, zoo de wouters doen,
die weg en weder draaien...
(X, 112).
... kreupet kroop het kranke kruid.
(VIII, 53).
met den monde mIddagmalend,
einde en heeft hij noch begin,
maar hij muflett, zonder staken,
met zijn mulle.
(VII,

148).

stampvoets, stool het, stiff en stevig,
dat de stompe steenweg beeft :
stetk van luve, staal in de ooge.

(VIII,

39),
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Waar het een geluid geldt, daar plaatst de dichter
dikwijls twee en Brie werkwoorden als stafrijmen nevens
malkander, cm de kracht, de herhaling of de verschillende
kleur van het geluid voor to stellen; dikwijls ook gebruikt
hij daartoe, nevens of omtrent het werkwoord, andere
woordsoorten die met het werkwoord stafrijmen vormen.
en 'k hoorde den steen
die zingezangde over de pikke...
(I, 92).
Hoe stille is 't als de donder dreegt,
en, al met eens, ontschakeld,
gelijk Gods hofhond, belt en bast
en door de wolken rakelt !
Het water speit en 't vier dooreen,
geruchte is 't en gerommel
dat bomt en bamt en wederbelt
gelijk nen wolkentrommel.
(III, 170).
het kreunt, het krijscht, het bedelt
al dat ik hoore en zie.
(V, 78).
't Zoeft alom
en 't zucht. De takken Wren
lick wolken...
(V, 119).
Al met eens, hij schettert,
lien en turelutt...
(VI, 67).
De buten gaan aan 't blazen,
aan 't ruischen en aan 't razen...
(V. I, 99).
Hij rotelt aan de rutten en
hij doet de rumen ronken.
(VIII, 107).

Andere en prachtiger voorbeelden staan in mijn lezing

Onze Onomatopeeen, blz. 657, jrg. 1921, van V erslagen en
Mededeelingen.
*

*

*

Ontelbare keeren gebruikt de dichter de alliteratie van
een zelfstandig naamwoord en zijn hoedanigheidswoord,
alsook van een werkwoord en zijn bijwoord. Al zijn die
paren van woorden logisch nauw verbonden, toch wordt
die band nog inniger, als beide dezelfde beginletter
hebben,
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Zoo ranke riet (I, 83), vlugge vleer (I, 105), lastig Hifgeweld (I, 123), vluchtig vlieten (III, 36), liefliik lachen
(III, 60), bliide bltnken (III, 175), bloeiend blaken (IV, 17),
lekend licht (IV, 17), waakzaam werken (V, 37), glimmend
glas (V, 120), malsche meersch (VI, 73), milde en matig mededoogen (VI, 113), taaie land (VII, 39), wilde wind (VII, 99),
scherpe schicht (VII, 122), zoele zonneregen (VIII, 4), luslig
laven (VIII, 8), zoele zeupen (VIII, 37), dikke duisternis
(VIII, 74), smoorend smokkelweér (VIII, 109), kale keien
(X, 29).
*
* *
Zou het iemand overdreven vinden dat ik, in zooveel
verschillende gevallen van alliteratie, deze de waarde
toeken van een band die de stafrijmen tot een eenheid
maakt, dan antwoord ik met Geurts (1) : « Het stafrijm...
onderhoudt door klankgelijkheid eene betrekking tusschen
de woorden die door hunne beteekenis nauw verbonden
zijn ». En met J. Van Ginneken (2) : « Dat hierbij dikwijls
ook staf- en eindrijm m. a. w. gedeeltelijke reduplicatie
de dittologie nog aanschouwelijker en de eenheid der
beaming nog onbetwistbaarder maken zien wij in uitdrukkingen als : Trojoe res et regna, ad muros et mcenia, liigen
and triegen (voor triegen), oranje-blanje-bleu, door weer
en wind, in handel en wandel, met schade en schande,
tegen heug en meug, zonder blikken en blozen, enz., enz... »
*
*
*
' Gezelle, met zijn trillende kunstenaarsziel, voelde,
wellicht beter dan wij, dat het stafrijm, niet alleen het
rhythme versterkt, gehoor- en spierzin streelt, en hart
en verbeelding in roering brengt, maar ook een wonderers
invloed heeft op de woorden waaruit het samengesteld is.
Woorden die van oorsprong en beteekenis voor malkander
volkomen vreemd zijn, worden er aanverwanten. door, en
de lezer of de hoarder komt onbewust ander de begoocheling dat zij voor malkander gemaakt en uit een zelfden

(I) Bijdrage tot de Geschiedenis van het Rijrn in de Nederlandscht --Podzie,
Ii„ blz. 268.
(2) Leuvensche Bijdragen, VII • j., biz. 275.
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stam gewroten zijn. Zoo schijnt er iets gemeenschappelijks
te zweven over zoet ,en zeem en zog in
o Zoete honing, zeem
en zog der blommen...

(VIII, 133).
)ok over zap, zoef, zuur en zijpelend in
Een bonke keerzen kind,
gegroeid in den glans
en 't goudene licht
des zomers!
Vol spannende zap,
vol zoet,
vol zuur,
vol zijpende zap,
vol zoetheid!

(III, 104).

't Was wellicht, na eenige gelukkige stafrijmen gevonden te hebben, dat Gezelle, er door verlokt en begeesterd,
der volgenden lof- van onze taal zong :
De vlaamsche tale is wonder zoet
voor die heur geen geweld en doet,
moor ruslen laat in 't herle, alivacir
ze onmondig lee/de en sleep le guar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
le monde uitgaat heur vrijen gang !
Wat verruwprachtig hoortooneel,
'vat zzelverrukkend zingestreel,
o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit,
wanneer zij 't al vol Leven sfrooit
en vol onzegbaar schoonzijn, dat,
lijk wolken wierooks, welt
tut uw zoet wierookvat

15 November 1922.

Vergadering van 1C ^ ei 1023,
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof. Dr.
L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARP', Mr. L. WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
J. JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN,
Dr. M. SABBE, en Med. M.-E. BELPAIRE, werkende leden;
de heeren F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en Prof.
Dr. FRANS DAELS, briefwisselende leden.
De E. P. J. SALSMANS, S. J., briefwisselend lid, had
bericht gezonden, dat, hij verhinderd was de vergadering
bij te wonen.
*
* *
De heer Bestendige Secretaris leest het versiag over
de April-vergadering; het wordt goedgekeurd.
*

*

*

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door den heer F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid :
De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
door E.-M. ENGELBERTS. Dln. II en IV. (Deelen I en III werden
reeds vroeger gezonden).
Een boek in Japansch schrift.
Handelingen van het Congres van het Davidsfonds gehouden
te Antwerpen in 1912.
CNEUDT (RICHARD DE). De Vervlaamsching van het Lager
Onderwiis in Groot-Brussel. 1918.
Die deutsche Verwaltung in Belgien. Von Dr. FRANZ ANHOLT.
(1917).
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Uitvoering van Art. 20 der Wet van 15 Juni 1914, tot regeling
van het Lager Onderwijs. (Voertaal van de scholen.)
CONINCK (Dr. ALBERT DE). De Waarheid over het Vlaamsche
Volk. 1917.
SIMONS (JOZEF). In hoogere *refl.
SMITS (FR.). Het Huis der smart.
Vom tungsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung. 1916.
't Fonteintje. 1 e jg., nrs 1-4, 2 e jg., n r. 1-2.
100 vlamische Volksheder. Fur die deutschen Soldaten.
Een 70-tal brochures en traktjes, voornamelijk met,betrekking tot de Vlaamsche beweging tijdens den oorlog.
Door den heer H. DIERICKX, archivaris der stad Mechelen.:
Stad Mechelen. Verslag over het Stadsarchief. Geschiedkundig
archiet. - Bestuurlijk archief. - Hedendaagsche maatschappelyke
arehieven. - Oorlogsarchieven, door H. Dierickx, archivaris-bibliothecans. Mechelen, 1923.
Id. Verslag over de Stadsbibliotheek. (Boekery-Aanverwante
verzamelingen), door denzelfde. Id.
Door Dr. J. GESSLER, te Hasselt :
Dietsche stemmen, Nov. 1915.
Eerste algemeene vergadering. Standregelen van het Darnelsfonds. (1875).
Rouwdichtje aan Jac. Lenaerts. (1913).
Van Eyck et Dalmeau. Etude.... , par J. GESSLER. (1922).
Gendsche geschiedenissen, door P. BERNARDUS DE JONGHE.
1 . s e boek. Gend, z. j. (Derde druk 1781.)
Gedichtjes voor de Nederlandsche jeugd. 's Gravenhage, z. j.
STRACKE (Dr. D.-A.) S. J. Arm Vlaanderen. Antwerpen, 1914.
Naive Gedichten voor kleine en ook grootere wichten, van
Jos. LIBOT, Inspecteur van het Lager Onderwijs. Lier.
GILISSEN (FEL.). In droeve dagen. Oorlogsweeen. Antwerpen,
1919.
Door Pater Jos. KLEIJNTJENS S. J., te Katwijk a /d Rijn :
Algemeene Geschiedenis, door J. KLEIJNTJENS S. J. en DrH.-F.-M. HUIJBERS. 1' deel, 12' herziene druk. Leiden.
Door den heer OSCAR VAN SCHOOR :
SCHOOR (OSCAR VAN), bestuurlid van den Oudheidskiindigen
Kring van Antwerpen. - Het Pijndersambacht van Dendermonde.
Dendermonde, 1923. (2 exx.).

*
* *
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Letterkundige Mededeeling
door den heer Is. TEIRLINCK, over Volkskundig Kalender
voor het Vlaamsche Land, door G. CELLS.
Namens den Eerw. Hr Gabr. Celis heb ik de eer zijn
laatste werk Volkskundige Kalender voor het Vlaamsche Land
aan de Kon. Vl. Academie aan te bieden. Ik doe het met
genoegen, want het boek van den Hr Celis is zonder twijfel
eene goede folkloristische aanwinst. In 366 bladzijden
maakt de schrijver ons, dag voor dag, met een vrij grout
getal christelijke gebruiken, daarnaast feesten, spelen,
rijmen en liedjes van yolk en kind, volksmeteorologische
gezegden en spreekwijzen, enz. bekend. Volledig is zijn
arbeid niet — kan zulke Kalender wel volledig zijn? —
en de schrijver is de eerste am zulks niet te ontkennen
(z. zijne korte inleiding); — niet altijd wordt voor juiste
plaatsaanwijzing gezorgd, b. v. daar waar een eigenaardig
rijmpje of een « volkszeg » wordt aangegeven; — en taal
en stip laten op sommige plaatsen wel wat te wenschen
over. Maar het heele is goed en zal voor den Vamschen
folklorist wel onmisbaar blijken. Daarom verdient de
Hr Celis, onvoorwaardelijk, onzen lof en dank, en durf
ik de hoop uitdrukken dat hij ons nog menig soortgelijk
boek zal ten beste geven.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 Bestuur der Academie voor 1923. — Brief
van 21 April 1923, waarbij de heer Minister van Kunsten
en Wetenschappen aan de Academie een afschrift stuurt
van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1923, waarbij de
verkiezing van de heeren Prof. J. VERCOULLIE, tot bestuurder en Prof. Dr. J. MANSION, tot onderbestuurder, voor
het jaar 1923, goedgekeurd wordt.
, .:' 20 Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam. (Academia Regia Disciplinarum
Neerlandica). — Wedstrijd voor latijnsche gedichten « Ex
Legato Hteuffliano ». — Gedrukte brief van 9 April 1923,
onderteekend C. VAN VOLLENHOVEN, houdende mededeeling van den uitslag van den vorigen wedstrijd en het
programma van den wedstrijd voor 1924.
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Mededeelingen namens Commissien.
1 0 Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographie. — De heer Prof. Dr. MANSION legt
verslag neer over de morgenvergadering der Commissie
Waren aanwezig de heeren : Kan. MUYLDERMANS,
voorzitter, K. DE FLOU, Prof. DE CEULENEER, IS. TEIRLINCK, Mr. WILLEMS, Dr. VAN PUYVELDE, Dr. GOEMANS,
Dr. SABBE, en Dr. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Reis van Balthazar Moreius III door de Kempen en
Nederland. — Lezing door den beer Dr. M. SABBE.
Uitgesteld tot een volgende zitting.
20 Het Leven van Jan van den Berghe, schrijver van
het ghemoralizeert Kaetsspel. — Lezing door Mr. L. WILLEMS.
Spreker wijst er op dat de schrijver van het Kaetsspel
oils mededeelt dat hij baljuw in Oost-Vlaanderen geweest
is, alsook in een andere « Notabele bailie ». Mr. L. Willems
meent den schrijver te mogen identificeeren met Jan
van den Berghe, Heer van Watervliet, die in verschillende
plaatsen baljuw was en den 7 October 1439 gestorven is.
Spreker deelt ook een drietal aanteekeningen over het
ghemoralizeert Kaetsspel mede : 1. Is het ghemoralizeert
Kaetsspel een oorspronkelijk Nederlandsch werk ? Spreker
bewijst van ja. Het bock heeft — buiten den titel — niets
gemeens met l' espirituel jeu de la paulme. — 2. Een Fransche
Cornicke aangehaald in het Kaetsspel. — Er is sprake
van Enguerrand de Marigni, door den Schrijver van het
Kaetsspel Inghelram van iViarangi genoemd. 3. Middelned.
Geneve = Genua. Spreker bewijst dat door Geneve in het
Kaetsspel bedoeld wordt Genua en niet het hedendaagsche

Geneve.
De Commissie stelt voor deze bijdrage op te nemen in
de Verslagen en Mededeelingen. — Door de Academie in.
pleno vergaderd goedgekeurd.

Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. — De heer
G. SEGERS, Secretaris, legt ter tafel het verslag der morgenvergadering door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, voorzitter,
Dr. MUYLDERMANS, Prof. DE CEULENEER, Kan. AM. Joos,
Dr. GOEMANS, J. JACOBS, Dr. VANDEVELDE, Dr. PERSYN,
Dr. VAN PUYVELDE, leden en G. SEGERS, lid-secretaris. ,
Aan de dagorde staat :
1 0 Het gevoel in de spraakkunst. (Slot). — Lezing door
Kan. AMAAT Joos.
Kan. Joos leest het slot van zijn verhandeling : Het
gevoel in de spraakkunst. Hij onderzoekt den gevoelszin en
vindt er de volgende kenmerken in : 1. Kortheid, 2. omzettingen, 3. herhalingen, 4. ontstentenissen, 5. de schorsing,
6. uitroepen (scherts, omschrijving, grootspraak, climax,
persoonsverbeelding), 7. vragen, 8. onderbroken gang (ver&tering ), 9. onregelmatigheid.
leder van die kenmerken tracht hij door zielkundige
redenen te verklaren en staaft hij door bewijzen, vooral
uit de gedichten van Vondel en Gezelle getrokken.
Hij eindigt met het besluit dat de zoogenaamde
gedachtefiguren eer en meer gevoelsfiguren zijn.
De heer Voorzitter wenscht den heer Joos geluk met
zijne voordracht en stelt voor haar in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen.
De vergadering wordt te half een gesloten.

DAGORDE.
1 0 Wedstriiden voor 1923. — Lezing der verslagen. (Art. 31 der Wet van 15-111-1887 en Kon. Besluit
van 23-111-1891).
De Vergadering beslist dat deze verslagen zullen gedrukt en, voor de Juni-vergadering, aan de heeren werkende leden medegedeeld worden.
20 Plechtige Vergadering op Zondag 1 Juli.
— Vaststelling van het Programma. — Op voorstel van het
Bestuur, wordt het programma als volgt vastgesteld :
a) Openingsrede door Prof. J. VERCOULLIE, bestuurder : De woonplaats der Indo- Germanen.

b) De ontwikkeling van Vondels karakter. Verhandeling
door Dr. J.-J.-M. STERCIC, buitenlandsch eerelid, inspecteur
van het Lager Onderwijs te Haarlem.
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der Academie.
d) Uitslag der Academische wedstrijden voor 1923.
e) Hulde aan de afgestorven leden.
*
*
*

Geheime Vergadering te 2 1/2 utir.
30 Lidmaatschap der Academie. — Candidaten
worden voorgesteld voor de plaatsen van briefwisselend
lid opengevallen door de benoeming tot werkend lid van
Dr. M. SABBE (tot vervanging van Baron Nap. de Pauw),
Mej. M.-E. BELPAIRE (tot vervanging van E. Gailliard) en
HERMAN TEIRLINCK (tot vervanging van Dr. Hugo Verriest).
*
* *

40 Lezing door den heer Prof. Dr. FRANS
DAELS, briefwisselend lid : De evolutie van het kankervraagstuk op sociaal-geneeskundig gebied.
Professor Dr. DAELS beschrijft de ontwikkeling van
de Sociale Geneeskunde in het algemeen, het inrichten van
de openbare verpleging, gevolgd door het nemen van allerlei
voorbehoedmaatregelen tegen aanstekelijke ziekten. De
aard en de verspreidingswijze van de kankerziekte laten
niet toe deze voorbehoedmaatregelen in den strijd tegen
de kankerziekte aan te wenden. De sociaal-geneeskundige
ontwikkeling van het kankervraagstuk is gekenmerkt door
drie grondig verschillende perioden :
l e periode, door Prof. Daels genaamd de wanhoopsperiode,
het inrichten van gestichten voor ongeneesbaren;
2e periode, de heelkundige periode, die reeds schijnt gele.
verd te hebben al wat men van haar verwachten mag;
3e periode, waarvoor de nieuwe proefondervindelijke onderzoekingen de grondvesten aan 't bouwen zijn; voornamelijk de ontdekkingen over koolteer-kanker, zullen
den weg der voorbehoeding en der oorzakelijke behandeling doen inslaan. Zij legt aan het huidige geslacht
van wetenschappelijke vorschers en sociaal-geneeskundigen zware verplichtingen op.

DE SOCIAAL-GENEESKUNDIGE ONTWIKKELING
VAN HET KANKERVRAAGSTUK
DOOR

Prof. Dr.

Frans DAELS, briefwisselend lid.

In de ontwikkeling van de Sociale Geneeskunde
kunnen we tot in deze tijden twee baanbrekende etappen
onderscheiden : de erkenning dat Sociale Geneeskunde,
niet zonder een overigens onvermijdelijken nasleep van
administratieve schikkingen en bemoeiingen, noodzakelijk
is, en het veralgemeenen van de prophylatische maatregelen tegen aanstekelijke ziekten.
De gemeenschap van beschaafde menschen erkende
dat de zorg voor zwakken en achterlijken, dat het verplegen en behandelen van zieken niet mag overgelâten
worden aan de grillen van private liefdadigheid die de
ongelukkigen wel eens overmatig met alle hulp- en troostmiddelen voorzag, maar ook wel eens erg te kort schoot
in het bijstaan van behoeftigen. De gemeenschap erkende
het als haar plicht voorzorgen te nemen met het oog op
dat gebeurlijk te veel of te kort en in het helpen van
behoeftige zieken en ongelukkigen op bestendige wijze te
voorzien. Dat was de eerste stap tot de noodige inrichting
van openbare gasthuizen, moederhuizen en raadplegingen.
Hoezeer wij ook betreuren dat in deze inrichtingen
het koude administratieve deel een dikwijls overwegende
rol speelt, hun noodzakelijkheid valt, denken wij, niet te
betwijfelen, en heden ten dage ware het zelfs wenschelijk
dat aan deze verschillende sociaal-geneeskundige inrichtingen van een provincie of van een land wederzijdsche
verplichtin.gen zouden worden opgelegd, opdat niet zou
gebeuren — wat veelal geschiedt — dat in een gemeente
met vele rijken en rijkdom en weinig armen de gemeentelijke hulp voor behoeftigen niet weet wat te doen met haar
rijkdom, terwijl in andere gemeenten met veel armen en
weinig rijken en weinig rijkdom de behoeftigen behoeftigen
blijven. Een gevoel van sociale solidariteit en van kristen-
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meer evenwicht moeten brengen. Het zou nooit mogen
gebeuren, dat een ziek mensch van een aangewezen geneeskundige behandeling verstoken blijft omdat de menschengemeenschap in zijn gemeente niet over de noodige geldmiddelen beschikken kan. En het zou nooit mogen gebeuren
dat eene gemeente de geneeskundige behandeling en verzorging van haar behoeftigen aan de minder aanbiedende
dokters of inrichtingen toevertrouwt, want het gaat hier,
in verband met menschenlevens om een gewetenszaak en
voor de gemeentebeheerders ook om een ëerezaak.
Menschenlevens zijn geen industriewaar en mogen niet
in aanbesteding worden gelegd.
Het inrichten van de openbare geneeskundige behandeling en verzorging ten dienste der behoeftigen en den
minder vermogenden was dus niet voleindigd — het is
het nu nog niet — toen de ontdekkingen van Pasteur
over wezen en verspreiding der microorganismen, over
besmetten en ontsmetten, over vaccineeren tegen aanstekelijke ziekten, de Sociale Geneeskun& een reuzenstap
vooruit brachten op het gebied van voorbehoeding tegert
allerlei ziekten.
Wat de vaccinatie, t. t. z. het actief verwekken van
een weerstand tegen een aanstekelijke ziekte, betreft,
komt de naam van den Engelschman Jenner die de koepokinenting bekend maakte, glorievol naast dien van Pasteur
to staan, en wat de verbetering der werkwijze en de ontdekking van nieuwe ziektekiemen aangaat, heeft de roem
van Koch dien van -Pasteur bijna geevenaard.
De voorbehoeding tegen aanstekelijke ziekten kon op
sociaal-geneeskundig gebied onmiddellijk een reeks wapens
ter hand nemen de afzondering van den zieke, de ontsmetting van alle voorwerpen en middens die de verspreiding van de ziekte in de hand werkte, het vaccineeren
tegen ziekte, het inspuiten van sera die de giftige uitwerking van een besmetting vernietigde of zelfs tegen de
besmetting immuniseerde. De gewichtigheid van het herkennen van aanstekelijke kiemen in alle uitwerpsels en
afscheidingen van het lichaam, van het onderzoek van het
bloed en van het ruggemergvocht tot vaststellen van
bestaande besmettelijke ziekten werd algemeen als zoo
gewichtigterkend dat, iedere provincie verplicht werd een

— 241 —
bacteriologisch laboratorium tot kosteloos cnderzoek van
al deze stoffen in te richten.
De gemeenschap scheen bij het zoo ruim mcgelijk
opzoeken van besmettingskiemen en het zoo ruim megelijk
herkennen van aanstekelijke ziekten zulke voordeelen te
hebben, dat het plicht scheen deze onderzoekingen voor
alle zieken, behoeftigen en begoeden, kosteloos te waken.
Ook hier wil ik u van deze administratief zeer gegronde
en theoretisch uitstekende inrichtingen een schaduw laten
waarnemen. Het kostelcoze van zulke onderzoekingen ook
voor begoeden, veroorzaakt onvermijdelijk overlast in
deze diensten en het lijkt wel kinderachtig dat provincien
fier gaan op het groot aantal bacteriologische onderzoekingen die in deze diensten kosteloos worden gedaan,
alsof het aantal onderzoekingen de maatstaf voor de degelijkheid van den dienst aangeeft en alsof de eerste vereischte niet moet zijn, dat de onderzoekingen grondig
worden gedaan, niet dat er talrijke worden gedaan. Wetenschappelijke onderzoekingen zijn geen mdustriewaar. Driemaal meer onderzoekingen doen staat niet gelijk met
driemaal meer baksteenen vervaardigen. Het wetenschappelijk onderzoek eischt een oog dat klaar ziet en dat erkent
en een geese die mterpreteert, en dat oog vermoeit zich
snel bij het onderzoek van microscopische preeparaten op
een vergrooting van 1500 maal. Wanneer in zulken dienst
iederen dag in een reeks preeparaten bacillen of andere
levelingen dienen opgespoord te worden, dan is de onderzoeker er noodgedwongen toe verplicht door de beperktheid
van zijn lichamelijk dienstvermogen en door zijn geestvermoeienis voor ieder onderzoek den tijd te bekorten in verhouding tot het aantal onderzoekingen. Dat zal steeds
geschieden ten koste van de degelijkheid van het onderzoek,
ten koste van de wetenschappelijke waarde van het opgebouwd besluit, en geneeskundige onderzoekingen voor
begoeden en voor behoeftigen lijden er onder in gelijke
mate. Het geneeskundig gezag . voelt er den weerslag van,
want voor dat gezag is het uiterst belangrijk dat bij zulke
onderzoekingen een ziekte vroegtijdig wordt onderk end,
en hoe onduidelijker de spbren zijn van de ziekte die in
het onderzochte materiaal te vinden zijn, hoe meer tijd hun
ontdekking vergt en deze tijd kan, bij de huidige inrichting,
er niet worden aanbesteed. In hun overhaasten drang naar

volmaaktheid hebben die inrichtingen onzes inziens de
volmaaktheid verbeurd, en door een radikaal sociaalgeneeskundig standpunt te willen innemen hebben zij het
echt sociaal-geneeskundig Joel gedeeltelijk gemist. Hier
ook is naar vervolmaking, misschien beter gezegd, naar
hervorming te streven.
De ontdekkingen van Pasteur en Koch leerden ons de
verwekkers van verschillende aanstekelijke ziekten kennen
deden ons dadelijk nieuwe en tevens hooger wetenschappelijke methoden aan de hand voor de diagnose van deze besmettelijke ziekten, n. I. door het microscopisch herkennen
van de verwekkers in de afscheidingen van een ziek lichaam
of door het ontwikkelen van een besmetting in het proefdier
waarop smetverdachte afscheidingen geent worden. De
studien van Virchow over den microscopischen bouw van
de weefsels bij plaatselijke en algemeene ziekten van ons
lichaam hebben op het einde der vorige eeuw de grondvesten gelegd van de microscopische pathologische ontleedkunde en die van Metschnikoff namen de gewichtige
verrichtingen van het bloed en zijn verschillende bestanddeelen waar in den strijd tegen de besmettelijke ziekten.
De microscopische onderzoekingen bewezen dat bij de
ontstekingsreactie van ons lichaam tegen besmettende
kiemen, de hoofdrol wordt gespeeld door de cellen van het
eigenaardig vloeibaar ongeweven weefsel dat ons lichaam
doorstroomt, — dat zijn de bloed- en weicellen —, en door
de vaste echte weefselcellen die met het bloed het innigst
verwant zijn, namelijk deze die den binnenwand der bloedvaten. bekleeden : de endotheelcellen, en deze die alle
weefsels omlijsten en de bloedvaten begeleiden : de bindweefselcellen. Deze verschillende cellen nemen aan het
ontstekingsproces deel door eigenbeweeglijken toeloop uit
het voorbijstroomende bloed naar den ontstekingshaard
toe of door hun vermenigvuldiging ter plaatse zelve der
ontsteking. Cellen die zich eenigszins meer in een bepaalde
verrichting, dekverrichting voor de opperhuidcellen, afscheidingsverrichting voor de kliercellen, enz., ontwikkeld
hebben en daarbij hun algemeene reactieeigenschappen
,gedeeltelijk vergeten hebben, zijn niet meer in staat aan
het aktief ontstekingsproces deel te nemen en wanneer zij
er toch bij betrokken zijn ontaarden zij gewoonweg of
sterven af. Met uitzondering van eenige dekweefsels die
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een betrekkelijke hervormingskracht bezitten door woekering van overblijvende cellen, worden deze weefsels ten
gevolge van de ontstekingsvernietiging vervangen door de
woekerende bindweefselcellen die het lidteeken vormen.
In het middelpunt van alles, de oorsprong en het
herkennen van de ziekte, de plaatselijke ontwikkeling van
de ziekte en haar verspreiden tot naburige deelen of haar
veralgemeenen, de plaatselijke of algemeene reacties, de
aanstekelijkheid, vinden wij steeds « den » besmettingskiem, « de » oorzaak van alles weer; waar « de » kiem verdwijnt kunnen wel grove vernietigingsletsels overblijven,
maar « de » ziekte bestaat niet meer. De bijzondere biolo-gische eigenschappen van de verschillende besmettingskiemen bezorgen aan de ziekten die zij in ons lichaam
veroorzaken, een bepaald klinisch beeld en geven ook
-aanleiding tot eenigszins bijzondere vormen van ontstekingsreacties.
De voorbehoeding op het ruime sociale gebied is dan
ook met reden en met bijval den strijd aangegaan tegen
A den » besmettingskiem binnen en buiten het lichaam.
Terwijl de microscopische studien van Virchow en
I\'Ietschnikoff ons in het opkomen van het , ontstekingsproces een nauwkeuriger en dieper inzicht gunden dan de
klinische waarneming, die niet veel verder was geraakt
dan het aanteekenen van de klassieke verschijnselen van
roodzijn, warmzijn, gezwollenzijn en pijnlijkzijn — rubor,
calor, tumor, dolor —, erkende de microscopische ontleedkunde dat vele gezwellen, « tumoren », en ook vele knagende
wonden, « ulcera », iets geheel anders waren dan « ontsteking ». Het microscoop nam geen toeloop van beweeglijke
bloed- en weicellen waar, geen reactiewoekeringen van
endotheel- of bindweefselcellen tegenover een besmettenden kiem, maar enkel een onregelmatige voortschrijdende woekering van een cellenaard, van een weefsel van
ons lichaam ten koste van de andere weefsels. Het microscoop ziet op een bepaalde plaats cellen van een weefsel
in ongewone vermenigvuldiging alsof zij uit het verband
zijn geraakt van de harmonie tusschen alle weefsels van ons
lichaam. Bij hun vermenigvuldiging dringen zij wild en
woest in de weefselspleten en weivaten binnen, dikwijls
in de bloedvaten van de andere weefsels, zij verpletteren
die andere weefselcellen en brengen ze tot afsterven, terwiji
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zij ook de bloedvaten toedrukken die aan hen zelf de
voeding moeten bezorgen en op deze wijze zich zelf ter
flood veroordeelen door hun overdadig ongepast weekeren.
Zoo ontstaan aan alle kanten : het afsterven van de aangevallen weefsels en van de « boosaardig » ontaarde, woeke-rende weefsels zelf; het bloeden uit afstervende geopende
bloedvaten; het etteren en het verrotten ten gevolge van
allerhande besmettingen die onvermijdelijk in afgestorven
weefsels plaats grijpen. Zoo ontstaan de kankergezwellen
en de kankerwonden.
Vergelijken wij nu dadelijk de wetenschappelijke
hoofdwaarnemingen bij besmettelijke ziekten en bij kankerziekten, dan komen de grondige verschillen tusschen deze
twee soorten van ziekten ons klaar en duidelijk vcSOr den
geest.
Bij aanstekelijke ziekten bestaan er ziekte-centra,
middelpunten van de ziekte, die gevormd worden door
de vreemde woekerkiemen, oorzaken der ziekte, en de verspreiding der ziekte in het lichaam en buiten het lichaam
grijpt plaats door de verspreiding van deze smetkiemen
die buiten het lichaam aan allerhande oorzaken van vernietiging hardnekkig weerstand bieden. Vele aanstekelijke
ziekten worden microscopisch onderkend door het opsporen
van de smetkiemen of door het enten van verdachte smetstoffen op dieren waarin zich dan het aanstekelijk letsel
ontwikklet. De geweldige verdedigingsreactie van het
lichaam tegen de smetkiemen wordt ons microscopisch en
klinisch duidelijk onder de meest verschillende vormen
van ontsteking.
Bij kankerziekte woekeren een steeds grooter wordend
aantal buiten-verband-geraakte cellen van het eigen
lichaam in en door de weefsels van datzelfde lichaam. Wij
herkennen in geen woekerende weefsels het primum agens
van de celontaarding, dus geen eigenlijk centrum van de
ziekte. De verspreiding van de ziekte in het lichaam is het
gevolg van het verspreiden van de cellen en die cellen gaan
buiten het lichaam onmiddellijk ten gronde. De aard der
ziekte kan met voile zekerheid microscopisch worden
onderkend door de onregelmatige vorm en bouw van het
woekerende weefsel, niet door het microscopisch onderscheiden van een oorzaak der woekering. De overenting
van kankercellen van den mensch op proefdieren, r als b. v.
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konijnen, steenratten, muizen, geeft niets zij werd honderden malen met steeds hernieuwde hardnekkigheid
beproefd en leidde steeds tot denzelfden ontkennenden
uitslag.
Alle geneesmiddelen bleven op kankerziekte zonder
uitwerking, uitgezonderd nochtans, in sommige gevallen,
het wilde, diepe, blinde wegbranden van beginnende
gezwellen. Geen doeltreffende behandelingen, geen wetenschappelijke gegevens tot voorbehoeding. Dat zijn de
twee kenmerken van het eerste Sociaal-Geneeskundige
tijdperk in het kankervraagstuk. De stoffelijke konkrete
uiting hiervan was een wanhoopsdaad : het inrichten van
bijzondere hospicen voor ongeneesbaren, bijna steeds
kankerlijders, zonder mêêr — wat voor de wetenschap een
geneeskundige en sociaal-geneeskundige failliet beteekende,
en voor de zieken een zedelijke ineenstorting.
Toen de heelkunde de rijpe vruchten van Pasteur's
ontdekkingen mocht oogsten werd zij in de ruimste mate
toegepast op de kankerziekte, en het scheen een oogenblik
dat zij een onbetwisten zegetocht inleidde door het ruime
wegnemen van de gezwellen. Doch weldra moest men
overgaan tot gelijktijchg wegnemen van de afvoerende
weibanen om zeker te zijn van de uitslagen, omdat in de
meeste gevallen ontaarde cellen langs deze afvoerende
banen reeds in optocht zijn naar nieuwe weefselstreken.
De klinische ervaring leerde dat menig geval zelfs aan deze
behandelmg weerstaat omdat de woekerende cellen als een
zwerm in alle richtingen het) primaire gezwel verlaten en
het mes van den heelkundige te laat komt of niet ver
genoeg reiken kan om het onheilvolle leger van kankercellen met al zijn voorposten weg te ruimen. Toch was en
is nu nog de strijd tegen de kankerziekte een der weldoende
drijfveren tot het inrichten van heelkundige diensten in
de gestichten die van de openbare besturen afhangen, en
wordt door dat actief optreden tegen de boosaardige
gezwellen een ommekeer gekenmerkt in de sociaal-geneeskundige opvatting van den strijd tegen de ziekte. Dat
tweede tijdperk, het heelkundig tijdperk, is het begin van
den waren strijd tegen de ziekte en het einde van de loutere
wanhoopsverpleging. Dat actief optreden zelf heeft menig
wetenschappelijk man voor de grootste psychologische en
sociaal-geneeskundige problemen gesteld. Om van een
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heelkundige behandeling van de kankerziekte het voile
rendement te verkrijgen, dient zooveel en zoo breed mogelijk te worden ingegrepen; maar bij uitgestrekte operatieve
bewerkingen wordt de grens van 's lichaams weerstand,
aan weefseluitruimingen dikwijls overschreden of worden
uitgestrekte operatiel ontboote weefselvlakten autochtoon
besmet door de kiemen zelve die het afstervende kankerweefsel bezetten; de operatiesterfte stijgt dan geweldig,
Staat de geneeskundige die de zaak louter geneeskundig,
opvat voor tien gevallen van ongeneesbaren kanker die
aan de grens liggen van de opereerbaarheid, en slaagt hil
er nog in door uitgebreid ingrijpen drie of vier van de
zieken te redden, dan is dat voor hem en voor zijn geneeskundig geweten een triomf, al zijn dan ook drie of vier
van de tien zieken, die toch veroordeeld waren, kort na_
de operatie bezweken. Maar die operatieve of pseudooperatieve sterfte van 30 of 40% werkt op sociaal-geneeskundig gebied ontzaglijk ongunstig. De menschen weten
niet of willen niet weten; of begrijpen niet, dat die zieken
toch verloren waren en wijten hun afsterven vooral aan
het heelkundig ingrijpen, en de menschen onthouden
maar dit eerie : dat de operatie door den flood werd gevolgd;
zij schrikken of van alle heelkundige bewerking en met het
redden van drie of vier gaat langs een grooten omweg
gepaard het afschrikken van 30 of 40 die vroegtijdig tot
een genezend heelkundig ingrijpen hadden kunnen komen
en nu den dokter vluchten die hun een raad zou geven,
Dat is een sociaal-geneeskundige nederiaag. Dat is ervaring,
sociaal-geneeskundige ervaring die ons geneesheeren, die
menschen behandelen, in geweten verbiedt uitsluitend op
wetenschappelijk gebied te verwijien. Opdat ons werk als
geneeskundigen zou verrichten « al wat den volke goed is »,
moeten wij Sociaal-geneeskundigen zijn.
In dezen strijd tegen de kankerziekte die als eerste eisch
het vroegtijdig onderscheiden van de ziekte stelt, staat de
wetgeving ons niet ter zijde. Zij heeft aan iedere provincie
het inrichten 'van een laboratorium voor bacteriologische
onderzoekingen opgelegd, ze legt niet op de verplichtende
inrichting voor het onderzoeken van stukjes kankerverdacht weefsel ter vroegtijdige diagnose van de ziekte.
*

*

*
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Terwijl op zuiver klinisch en sociaal-geneeskundig
gebied de strijd tegen de kankerziekte tot een actief optreden en werken was geworden, zette de proefondervindelijke
geneeskunde Naar opzoekingen voort om het wapen te
veroveren dat ons toelaten moest dieper door te dringen
in het wezen en in de geneesbaarheid van kanker : de
overentbaarheid van de ziekte op het proefdier. Aan den
Deen Jensen valt de eer te beurt in een reeks studien te
hebben bewezen dat, indien kankergezwellen van een
dierensoort op een anderc dierensoort niet overdraagbaar
zijn, het overenten van de kankercellen in ruime mate
slaagt wanneer deze cellen op dieren van dezelfde soort
worden overgeent. Zoo werd op de eenvoudigste wijze deze
Gordiaansche knoop der wetenschap ontknoopt, en na
Jensen kwamen de Duitsche scholen van Erlich en Lewin,.
de Fransche school van Borrel, de Engelsche scholen van
Bashford,' Murray en Cramer de overentbaarheid van
kankergezwellen van muis op muis en rat op rat, enz.,
bevestigen (einde negentiende en begin twintigste eeuw).
Wel gaven deze overgeente gezwellen zelden of nooit veralgemeening van de ziekte in het lichaam van het geente dier
en waren ze dus niet volledig gelijk te stellen met de kankers
van de menschenkliniek, maar dat was enkel het gevolg
van het feit dat in het geente dier kankercellen van een
ander individu worden ingebracht waartegen dit dier zich
beter kan verdedigen dan tegen de kankercellen uit zijn
eigen weefsels ontsproten. Het feit dat deze woekerende
entingen in microscopischen bouw met de klassieke klinische kankers volkomen gelijk stonden en dat zij, als een
maal de enting slaagde, t. t. z., een gezwel zich ontwikkelde, dat gezwel onvermijdelijk aangroeide totdat het den
dood van het dier voor gevolg had, bewijst met volstrekte
zekerheid, dat we wel degelijk met echte kankerziekte te
doen hadden. De opzoekingen van Erlich en zijn school,
van Bashford, Murray en hun leerlingen, bewezen dat
proefdieren in ruime mate konden beschut worden tegen
de woekeringtvan deze ingeente cellen, door middel van
een v6Orbehandeling met ander weefsel; zij stelden het
vraagstuk van de vaccineering tegen kanker, — de ideale
behandeling vermits zij geheel het lichaam in weerstand
brengt tegen de ziekte — op den voorgrond.
De gegevens nopens de oorzaak van de kankerziekte
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werden stilaan vergaard door de kliniek en de proefondervindelijke geneeskunde : herhaalde physische prikkelingen
als verbranding door warmte of door X-stralen, kunnen
kankerontwikkeling teweeg brengen; herhaalde scheikundige prikkelingen : door anilienwerking op den wand der
-blaas, door paraffienwerking op de huid der handen, door
roetwerking bij de schoorsteenvagers op de huid van den
teelzak, door teerwerking bij briketbewerkers, enz., kunnen
insgelijks de weefsels aan 't kankeren brengen. Deze gegevens stonden technisch in het teeken der grootste waarschijnlijkheid, maar konden niet proefondervindelijk worden
gestaafd.
Borrel vestigde de aandacht op de aanwezigheid van
wormen in kankergezwellen; Jensen kon boosaardige
gezwellen verwekken door het inspuiten van een aciderêsistente bacillen en Peyton-Rouss door het inspuiten van
,een door porcelein filtreerbaar virus. Het bestaan van aan
dieren kankergevende hokken, aan menschen kankergevende huizen, aan visschen kankergevende waters, mocht
als bewezen worden beschouwd. Het besluit luidde : de
oorzaak van de kankerontaarding is niet een. anige. Wat
wij « kanker » noemen, scheen we! in zijn vorm de uiting
te zijn van een prikkeling door een oorzaak die ons ontsnapte; het scheen een ziekteteeken te zijn van bijzonderen
aard maar van uiteenloopenden oorsprong, zooals de ontsteking een teeken kan zijn van allerhande besmettingen.
Intusschen bleef het middel achterwege om eigen kankergezwellen bij proefdieren in ruime mate te verwekken.
Even voor den oorlog handen toch de ontdekkingen van
Fibiger getoond dat men de oplossing van dat vraagstuk
steeds meer benaderde. Fibiger kon door het besmetten
van ratten met een bepaalden spoelworm kanker van de
maag en kanker van de tong verwekken in verhoudingen
die tot 40 en 50% van de proefdieren bereikten. En niemand
betwistte, dat de verwekte gezwellen werkelijk kankers
waren, want zij verspreidden zich op grooten of stand in
het lichaam van het proefdier. Doch het was aan den
naoorloogschen tijd voorbehouden op dat gebied van het
autochtoon verwekken van kankergezwellen een beslissenden stap te doen, waarbij de sociale geneeskunde voor
ontzaglijke vraagstukken zou worden gesteld, en tevens
op therapeutisch gebied een stap vooruit te gaan.
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Sedert den wapenstilstand heeft de khniek bewezen
dat de bestraling met X-stralen en Radium door middel
van bepaalde technieken en met hulp van toestellen die
aan strenge eischen moeten voldoen, de beste behandeling
is van bepaalde gezwellen en zeker in staat is om menig
onopereerbaar kanker te genezen. In vele gevallen reiken
heelkunde en radiotherapie elkaar de hand, om door innige
samenwerking de genezing of te dwingen.
De Sociale-Geneeskunde staat nu voor de plicht alle
minder gegoeden en alle behoeftigen aan de weldaden van
deze behandeling deelachtig te makers. Wij aanzien het
-als een sociaal-geneeskundige misdaad en een schande dat
menschen eenvoudig worden overgeleverd aan de dood
omdat hun geneeskundige behandeling aan de samenleving
van menschen te dour komt te staan.
Op proefondervindelijk gebied bewezen de scholen van
Fibiger in Denemarken, van Tsutsui in Japan en van
Deelman in Holland (1918-1921) dat de langdurig herhaalde prikkeling van de huid van witte muizen met
koolteer echte kankerontaarding van de huid teweeg brengt
met verspreiding van de ziekte op andere ddelen van het
lichaam.
Deze opzoekingen hebben zulke klare, onbetwistbare
gegevens bezorgd, dat zij voor de sociaal-geneeskundige
ontwikkeling van het kankervraagstuk een nieuw tijdperk
van studien en verplichtingen openen.
Onder den invloed van uitwendige prikkels, die geen.
met het bloote oog waarneembare veranderingen teweeg
brengen, wordt de huid op dusdanige wijze biologisch
veranderd dat op verscheidene plaatsen kanker ontstaat
maanden na begin der prikkeling. En worden na weken
behandeling de prikkelingen weggelaten, dan nog ontstaan
in menig geval maanden later kankergezwellen uit het
beinvloed weefsel. Deze grondwaarneming legt de sociaalgeneeskundige verplichting op de studio van allerhande
stollen in hun chromische prikkelingswerking aan te vatten,
en ze geeft onseen eerst flauw beeld van de sociaal-geneeskundige verantwoordelijkheid die allerhande nijverheden
oploopen. De kankerziekte ontstaat plaatselijk onder den
invloed van een in dit geval bekenden prikkel. Maar bij
het verspreiden van de ziekte in het lichaam dragen de
kankercellen heel zeker den teerprikkel niet mee, want
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entingen op andere muizen. Bij de opzoekingen van Fibiger
was reeds bewezen dat bij verspreiding van kankercellen uit
het verwekte maaggezwel, in deze gezwellen ontstaan in
andere deelen, van het lichaam geen wormen noch eiereu
van wormen te vinden waren en hier dus ook de woekering
oorspronkelijk was ontstaan ten gevolge van een bepaalden
prikkel, maar de ziekte zich daarna urt eigen woekeringskracht der ontaarde cellen verder ontwikkelde. De vraagstukken van de voorbehoeding der ziekte en van de behandeling der ziekte worden daardoor twee geheel verschillende
kwesties. De voorbehoeding zal vooral bestaan in het ver'
mijden van alle gevaarlijke prikkels en van de bijomstandigheden die den nadeeligen invloed van deze prikkels
versterken. De behandeling van de ziekte zal integendeel
voor hoofddoel hebben de vernietiging van de boosaardig
woekerende cellen en zooveel mogelijk het versterken van
den algemeenen weerstand van het lichaam aan deze uit
eigen weefsel ontstane vijandige cellen.
De proefondervindelijke studien over teer-kanker
schenken ons tevens een middel om op ruime en eenvoudige
wijze autochtone kankergezwellen bij dieren te verkrijgen
en daardoor zelve wordt aan de wetenschap de mogelijkheid
geboden vraagstukken van therapie op doelmatige wijze
aan te pakken.
De sociaal-geneeskundige ontwikkeling van het kankervraagstuk is nu een derde gansch nieuw tijdperk ingetreden,
dat aan alle wetenschappelijke werkers nieuwe zware verplichtingen heeft opgelegd. Moge ons sociaal-geneeskundig
geslacht de nieuwe taak vervullen op eervolle wijze !

HET GEVOEL IN DE SPRAAKKUNST
DOOR

Kan. AM. JOOS, werkend lid.

Waartoe client ons de spraak? Niet alleen om onze
gedachten, maar ook om onze gevoelens te uiten en op
onze gelijken te werken.
Er bestaat dus, nevens de verstandstaal, een gevoelstaal.
Niettegenstaande al de taal- en zielkundigen van
dezen tijd het daarover eons zijn, toch hoor ik van hier
sommige eenigszins bedaagde lezers, die met de wetenschap
niet zijn meegegaan, misnoegd en meesmuilend zeggen :
(< Alweer wat nieuws ! Maar zeker zonder eenig belang,
want gevoelstaal moet weinig voorkomen, antlers had men
er ons in onze studiejaren over gesproken ».
J. VENDRYES is echter een tegenstrijdige meening
toegedaan. In zijn werk Le Langage, blz. 163, staat het
volgende te lezen : « Exception faite des langages techniques, et notamment du langage scientifique, qui est par
definition en dehors de la vie, l'expression d'une idêe n'est
jamais exempte d'une nuance de sentiment ».
Maar laten wij inschikkelijk zijn en toegeven dat voor
een oppervlakkig waarnemer er geen gevoel te bespeuren
is in de taal van den spreker die koud en onverschillig is
of die met geweld zijn aandoening bedwingt of wiens aandoening te zwak is om zich naar buiten lucht te geven.
Zeer dikwijls echter kan ieder bij zich zelf ondervinden
dat de ontroering het van binnen te benauwd heeft, ons
tot spreken noodzaakt en haar kleur op onze woorden legt.
Ja, soms vlamt de drift zoo hevig op dat zij en zij alleen
Brecht van uit ons hart kokende woorden met zweepslagen
naar onze lippen jaagt en die heet en beschuimd in de
lucht spuwt.
lemand die in zulke gemoedsstemming is, heeten wij
uitzinnig, zot, bij voorbeeld, van verdriet, van wanhoop,
van gramschap. En hoe zou die de taal van het koele
verstand kunnen gebruiken?...
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En, bestaat er een gevoelstaal, dan zouden, dunkt me,
de spraakkunsten er ook moeten over handelen. Zoekt nu,
en zelfs hij, die, zooals ik hier, de wijdste beteekenis aan
het begrip gevoelstaal toekent, 't is te zeggen, al de woordelijke uitingen van de drie stadiums van ons strevingsvermogen (gevoel, begeerte, wil), die vindt in onze meeste
handboeken alien uitleg over de verstandstaal, maar och.
acme ! aangaande de gevoelstaal, weinig anders dan de
gebiedende en de aanvoegende wijs en de tusschenwerpsels,
welke drie punten dan nog zoo beknopt mogelijk behandeld
worden.
Levert dan bij ons de gevoelstaal geen ander stof die
tot het gebied der spraakkunst behoort? Ontleent zij
misschien al haar spraakkunstige vormen aan de taal der
kalme rede, zoodat de handboeken enkel de laatste moeten
doen kennen en de eerste bijna onverlet molten laten?
Voorzeker, ik mag niet vergeten dat wij, om onze
gevoelens te uiten, over meer andere middelen dan spraakkunstige vormen beschikken. Wij hebben immers daartoe
een rijke keus van passende woorden, de uitdrukking van
het gelaat, de gebaren en vooral onze stem, met haar kleur,
haar kracht, haar tempo en haar golving.
Men overschatte echter de waarde van die verschillende middelen niet. Daar zijn er bij die zeer beperkt,
andereldie dikwijls dubbelzinnig, dus onduidelijk, andere
die niet van algemeen eenvormig gebruik zijn.
Nog 't meeste zou men hier kunnen verwachten van
de woorden en van de golving der stem. En toch veelal
hangt de beteekenis van de woorden of van den toon
waarop zij uitgebracht worden, zoodat de Franschman
zeggen mag : Le ton fait la chanson. En de golving van de
stem of het muzikaal accent?... Men zegt wonderen van
's menschen stem, en dat verdient zij dubbel, waar het
den zang geldt, maar in 't spreken van den gewonen man
zijn haar modulatien veel minder uitgebreid en bij iedereen
zijn zij ook minder verscheiden, omdat zij gevestigd zijn
door het gebruik, waar niemand die begrijpelijke zinnen
wil uitbrengen, verre buitenkan. En een zelfde modulatie
heeft niet altijd dezelfde beteekenis : b. v. de uitroep,
zoo veelvuldig in de gevoelstaal, ontleent dikwijls de
melodic van den vragenden zin.
Verbeeld u nu de lange reeks der gevoelens met elk
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een ladder van schakeeringen, dan zult ge gereedelijk aannemen dat elk der opgesomde middelen bijlange niet in
staat is om al de rijke verscheidenheid van de roerselen
van ons gemoed te vertolken, maar gaarne daarin geholpen
wordt en in sommige gevallen noodzakelijk moet geholpen
worden door twee, zelfs door Brie andere te gelijk, om
samen het uit te driikken gevoel klaarder te beteekenen
en nader te bepalen.
Zou nu iemand, ingezien dien overvloed van middelen, de spraakkunstige vormen enkel voor een weelde
aanzien, dien zou ik zeggen : Het zij zoo, maar bid nader
onderzoek, zal het u spoedig blijken, dat die weelde geen
onnuttige overdaad is en door de natuur zelve in 't leven
geroepen werd.
Want zoo wij, in onze beschouwingen, van de begrijpelijkheid overgaan tot de natuurlijkheid der gevoelstaal,
dan blijken de spraakkunstige vormen, vooral wat den
zinsbouw betreft, niet alleen nuttig, maar noodzakelijk en
van dagelijksch en algemeen gebruik.
Immers, hoe spreekt de mensch, wanneer hij b. v.
in gramschap is?... De drift overweldigt gelijk een dwin igeland heel en gansch zijn in- en uitwendig spraaktoestel
zijn adem jacht eerst en stokt dan weer, zijn hart hamert
en boast, zijn bloed stroomt onstuimig en zijn verbeelding
staat in vuur en vlam... Hier is geen sprake, hier kan geen
sprake zijn van overleg en regelmaat; wild geweld alleen
spelt hier de wet !... De zinnen, voortgezweept door den
storm der verbeelding, Jansen en tuimelen slaafs, — ze
kunnen niet anders, ze moeten —, volgens de ordelooze
ileining van den adem, en ieder gulp die ontsnapt, draagt,
in vorm en schikking, het merk van de oppermachtige
drift !
*
*
*
Fier ben ik te mogen zeggen dtt u onze gevoelstaal zeer
rijk is aan spraakkunstige vormen. Ock moet de leeraar,
met of zOnder handboek, er zich mee bezighouden, wil hij
niet een zeer gewichtig deel der taal verwaarloozen.
Zeer gewichtig, omdat die vormen aan den stij1 en
nog meest aan de samenspraak levendigheid, frischheid,
losheid en verscheidenheid geven, bijgevolg een geneesmiddel zijn tegen de onnatuurlijkheid, de houterigheid,
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de stijve eenvormigheid en de onverkwikkelijke eentonigheid, die zoo dikwijls de werken der leerlingen ontsieren.
Om de taak der leeraars te vergemakkelijken, lever
ik hierachter een kleine bijdrage tot de gevoelstaal, voor
zoover zij tot de spraakkunst behoort.
Ik zeg een kleine bijdrage, want het arbeidsveld is
uitgestrekt en, naar mijn weten, nog door weinigen ontgonnen.
Ik zeg ook voor zoover zij tot de spraakkunst behoort.
Zij handelt dus alleen over woordsoorten, vormveranderingen en zinsbouw. Zoo bevat zij
1 0 Woorden die, alleen of met andere gebruikt, een
byteekenis krijgen welke van een gevoel uitgaat en waardoor zij onder een andere woordsoort dan in de verstandstaal dienen gerangschikt.
20 Woordvormen die in de taal der kalme rede voorkomen, maar daarnevens als uitdrukking van bepaalde
gevoelens worden aangewend.
30 Eigenaardigheden in den zinsbouw bij het uiten
van gevoelens.
*
*
*
Men weze er niet over verwonderd hier 't een en ander
te vinden dat in de spraakkunsten staat. Al wat die voor
ons onderwerp leveren, heb ik gaarne overgenomen, deels
om er beter de waarde van te doen uitschijnen, deels om
,
het aan te vullen.
Tot staving van mijn gezegden, haal ik voorbeelden
aan, niet enkel uit schrijvers, waaronder dikwijls Vondel,
maar ook uit de volkstaal, de beste school voor gemoedelijk
en hartstochtelijk spreken.
Misschien roept men bij 't hooren van sommige voorbeelden uit : « Die vormen gebruiken wij alle dagen spontaan,
telkens als wij min of ,meer ontroerd zijn ». Het zou mil
een groot genoegen zijn dien uitroep dikwijls te hooren;
dan werd zonder mijn tusschenkomst het bewijs geleverd
dat ik het oude, maar niet versleten voorschrift gevolgd
heb van Lambert Ten Kate : « De taalwetten zijn te vinden
en niet te maken ». Uit een ander oogpunt mag die uitroep
niet beteekenen dat het voor de jonkheid heel nutteloos is
vormen aan te halen die zij spontaan gebruikt. Want die
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spontane uitdrukkingen zijn voor veel leerlingen zooveel
als onbewust, omdat zij die zelden of nooit op de keper
beschouwen; en ik meen dat het onderricht in de moedertaal vooral hierin bestaat het onbewuste bewust te maken
en het taalgevoel tot taalinzicht op te leiden. Ook zullen
de leerlingen een wending, die eerst louter spontaan was,
liever en met meer zekerheid gebruiken, wanneer zij voor
hen bewust geworden is, want dan eerst zullen zij er de
voile waarde van kennen.
Misschien zegt men van sommige uitdrukkingen dat
zij eer in de stijlleer dan in de spraakkunst te huis behooren.
Die opmerking kan slaan op eenige eigenaardigheden in
den zinsbouw. Maar, gelijk DEN HERTOG (I, blz. 6) zegt
« Bij de behandeling van den bouw der zinnen naderen
spraakkunst en stijlleer elkander »; ja, voeg ik er bij, soms
zijn ze moeilijk uit elkander te houden. Bovendien, het is
in veel gestichten de gewoonte de spraakkunstlessen te
besluiten, laat ik liever zeggen, te bekronen met de behandeling van den zinsbouw. En waar men zich oefent in het
maken van een Ciceroniaansche periode, daar mag ook
wat tijd besteed worden aan de eigenaardigheden van den
Nederlandschen zin.
Onder die eigenaardigheden bekleeden de zoogenaamde
ellipsen of uitlatingen een ruime plaats. Daarom zal ik er
hier eenige woorden over zeggen.
*
* *
Wanneer is een zin elliptisch?...
« Ellips, zegt Winkler Prins, noemt men op taalkundig
.gebied de weglating van een woord uit een volzin, zoodat
men dat woord er in zijn gedachten moet bijvoegen, om
aan then volzin de vereischte volledigheid te geven ».
Goed. Maar waarin bestaat die volledigheid? Deze
vraag is niet licht te beantwoorden, vermits zij in de
meeste gevallen afhangt van de bepaling die men van den
zin geeft. En daarover zijn de spraakkunsten het niet eens.
Vroeger ging men vrij algemeen, naar Beckers' stelsel,
van de logica uit, om den zin te bepalen. De zin, leerde
men, is de uitdrukking van een oordeel. Dus wat tot een
logisch oordeel noodig is, eischte men ook van den zin,
d. i. een onderwerp, — een prcedicaat, — een koppelwoord,
-- dat het proedicaat bevestigt of ontkent.
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Die bepaling was te veel beperkt, wat reeds bleek bij
de eenvoudigste toepassingen.
Wat gedaan met de woordengroepen, zooals de vragen,
waarin al de tot het oordeel noodige elementen aanwezig
waren, maar die geen bevestiging noch ontkenning inhielden?... 't Waren geen oordeelen, dus waren het ook geen
zinnen, en Loch heette men ze zoo, tegen de bepaling in,
waarschijnlijk omdat men voelde dat zij een begrijpelijk
geheel uitmaakten.
Wat gedaan met zulke waarin er een attributief
werkwoord kwam, maar geen koppelwoord?... Om de
bepaling niet te doen liegen, ontbond men het werkwoord,
en ik schrift werd ik ben schrifvend. Maar de twee vormen
zijn niet identisch; schrijvend zijn zegt meer dan schrifven.
Ook in Frankrijk moet die doenwijs bestaan hebben, want
ik lees in Le Dictionnaire de Pedagogie, van F. BUISSON, op
Analyse : « Si vous avez affaire a un verbe attributif, c'estet-dire si l'attribut est contenu dans le verbe, qu'il vous
suffise d'avoir fait comprendre une fois pour toutes ce que
c'est qu'un verbe attributif; ne decomposez plus, ne dites
pas : Je vous aime, c'est-à-dire : je suis aimant vous, circonlocution inutile et meme fausse, tournure barbare tout au
moins, que jamais oreille francaise n'a supportee ».
Wat gedaan met bevelen, waarin het onderwerp wegbleef ?... Valsch was 't het gebiedend schriff dien brief te
vertalen door schrinc gij dien brief, waarin niet onderwerp, maar bijstelling of herhaald onderwerp is, het emphatisch accent heeft en hier geldt voor gij en geen ander.
Zeer veel eigenlijke zinnen vielen dus buiten bet
kader van die bepaling, omdat zij niet beantwoordde aan
de werkelijkheid in de taal.
In plaats van de logica als uitgangspunt te nemen,
had men beter eerst de taal op Naar` zelve beschouwd;
daarna, zoo men 't nuttig achtte, kon men vaststellen
welke zinnen in de taal aan de bepaling van het logisch
oordeel voldeden.
Niet wonder dat logica en spraakkunst hier en daar
min of meer overeenkomen. Den Hertog, III, blz. 27, zegt
zeer wel : « Dat de logica, de op waarneming en ervaring
berustende leer van het denken op verschillende punten
tot gelijke uitkomst moet leiden als de grammatica, de op
waarneming en ervaring berustende leer van het spreken
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en schrijven, is een uitvloeisel van het innig verband tusschen denken en taal ».
Maar niet minder wonder ook dat tusschen beide
dikwijls verschil bestaat. « Vooreerst, gaat Den Hertog
voort, kan wel elk denkverschil of logisch onderscheid in
een grammaticaal onderscheid uitdrukking vinden, maar
daarom geschiedt dit nog niet altijd. Zoo blijft de grammaticale aanwijzing van het logisch verschil achterwege in
1k weet, dat hij komt (stellige komst) en 1k hoop, dat hij
komt (mogelijke komst); Geef mij een brood (gebod) ! en
Gee/ ons heden ons dagelijksch brood (bede) ! Daarnaast
komt ook belangrijk grammaticaal) onderscheid voor,
zonder dat er logisch onderscheid mee gepaard gaat : b. v.
in hij leve lang en moge hi] lang leven ! mijn ouderlijk huis
en het huis mi:iner ouders, ifverig werken en met ifver werken,
ik ga er heen en ik zal er heengaan. En soms ook is er zoowel
grammaticaal als logisch verschil, maar wordt er op het
laatste niet gelet, zoodat in den grond verschillende of
althans niet gelijkwaardige uitdrukkingen voor en door
elkander gebruikt worden, b. v. 's namiddags en na den
middag, een deur van ifzer en een ijzeren deur, ik opende het
pakket en het pakket werd door mij geopend, enz. Zoo ziet
men in den loop der tijden grammaticale onderscheidingen
ontstaan, en ook weer vervallen, of ook wel door andere
vervangen worden, zonder dat daarmede altijd wijzigingen
in het denken verbonden zijn. In het algemeen mag men,
zeggen dat de verschijnselen van het denken meer bestendigheid vertoonen dan de taalverschijnselen. Zoo kunnen
logica en grammatica elkander steunen, maar gaat toch
elk der beide wetenschappen haar eigen weg ».
o ! De taal is het maaksel niet van diep denkende
wijsgeeren, maar van de spraakmakende gemeente, die een
zeer onafhankelijke persoon is, die zich alleen naar de
breede wet der begrijpelijkheid voegt en voor 't overige
vrij volgens zijn oorspronkelijke natuur zijn geest en hart
uitstort.
*
*
*
Met het oog op het onderwijs, geeft Den Hertog,
I, blz. 13, de volgende bepaling : « Een zin is een persoonsvorm van een werkwoord, al of niet vergezeld van andere
woorden, waardoor eene mededeeling, eene vraag of een
gebod wordt uitgedrukt ».
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Terwiji men, in de eerst gegeven bepaling, voor den
volledigen zin vier of toch drie vereischten stelde, houdt
men zich hier tevreden met veel minder, waardoor natuurlijk het getal volledige zinnen vermeerdert en, als gevolg,
het aantal elliptische zinnen in dezelfde verhouding afneemt.
In De Nederlandsche Taal, van Dr. N. VAN WIJK,
blz. 24, tref ik wat anders aan : « Op verschillende manieren
kunnen wij uiten, wat er in ons omgaat, wat wij denken en
voelen, o. a. door gebaren en door woorden. Bij voorbeeld :
Er komt iemand binnen dien wij niet verwacht hadden :
— dan zullen wij verbaasd zijn, en aan die verbazing
zullen wij uiting geven, of alleen doordat wij den binnenkomende verwonderd aankijken, of doordat wij tegelijk
daarbij onze handen in elkaar slaan, 6f doordat wij zeggen :
,« He ! » of « Ben jij daar? » of iets dergelijks.*En die uitroepen kunnen weer samengaan met gebaren. In al die gevallen
zal de binnenkomende volkomen begrijpen, wat wij bedoelen ».
« Nu wij over teal spreken, hebben wij ons alleen to
bemoeien met de uiting van gedacht en gevoel door
woorden ».
« Of wij in het bovengenoemde voorbeeld zeggen :
He ! of : Ben jij daar? — op beide manieren zal den ander
de beteekenis van wat zij zeggen duidelijk zijn. Daarom
spreken wij in die beide gevallen van zinnen. Een zin is
namelijk een groep van bijelkaar-behoorende woorden (sores
,een woord) waardoor men uit, wat men denkt of voelt, en die

in die beteekenis begrijpelift is ».
Deze bepaling is weer ruimer dan de voorgaande en
wel zoo ruim dat zij wellicht op al de woordverbindingen
past die wij als een zin voelen.
Velen zullen hier zeggen dat, verdient die bepaling
haar plaats b. v. in de hoogere klassen der humaniora, zij
minder geschikt schijnt voor het taalonderricht van jonge
leerlingen, die in de zinsontleding zich meer door den vorm
dan door de gedachte laten leiden en voor wie dus de
persoonsvorm een welkome aanduiding is.
Dr. Van Wijk bekent dit onrechtstreeks zelf, als hij
zegt op blz. 25 : « Voorloopig is alleen sprake van zinnen,
waarin een persoonsvorm (d. w. z.) een vervoegde werkwoordsvorm, een werkwoordsvorm in den lsten , 2den of
3den persoon voorkomt ».
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Maar alle moeilijkheid wordt verholpen, zoo men bij
de bepaling het volgende voegt : In de meeste zinnen komt
als voornaam deel de persoonsvorm van een werkwoord.
Zoo opgcleid, zouden de leerlingen' van in 't begin op
weg gezet worden om een waar en volstrekt algemeen
begrip van den zin op te doen, en er zich voor hoeden het
gewone als noodzakelijk, en het afwijkende als gebrekkig
te beschouwen.
Van in 't begin dan ook kan de leeraar zeggen dat de
zinnen zonder persoonsvorm niet van minder gehalte zijn.
=dan die met persoonsvorm, dat zij integendeel dikwijls
meer teekenend en zelfs alleen juist en natuurlijk zijn.
Volgens die bepaling, kunnen ook zinnen zijn zulke
woordengroepen waarin een andere vorm van 't werkwoord
dan een persoonsvorm voorkomt : deelwoord en onbepaalde
wijs.

Nu naarstig gestudeerd. Niel le talmen, vrienden.

Zinnen, ook de wenschen waar alle werkwoord onder-

blijft. Goeden dag ! De Iteste rust!
Zoo ook bevelen, gelijk : Rechts ! Weg ! Voort ! Still
Zoo ook uitroepen, gelijk : Hoe schoon ! Wat droevig
geval ! Prachtig !
* *
— Zijn er dan nog ellipsen? zou men kunnen vragen.
Elliptische uitdrukkingen? Ja wel, maar die behooren tot
ons onderwerp niet. Elliptische zinnen? Liefst zou ik antwoorden : In de gevoelstaal zijn er geen.
Maar cen ander vraag naar aanleiding van de bepaling
der ellips door Woordenboek der Nederlandsche Taal gegeven.
Die bepaling luidt als volgt : « Een ellips is een uitdrukking
of zin waarin een of meer woorden zijn uitgelaten die in
gedachte aangevuld moeten worden ».
En nu de vraag : Waarom moeten de uitgelaten
woorden in gedachte aangevuld worden?
Tot geldige reden voor de noodzakelijkheid dier aanvulling kan ik niets anders vinden dan onduidelijkheid.
Maar opgelet ! de uitdrukkingen mogen niet afgezonderd en buiten hun verband beoordeeld worden. « Eigenlijk,
zegt Dr. Van Wijk (1), moet men, om de beteekenis van
een verbinding van woorden te begrijpen, altijd weten, in
(1) op. cit., blz. 25.
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welk verband die woorden voorkomen of onder Welke
omstandigheden zij gezegd worden : zoo heeft Brand!
een geheel andere beteekenis, als het geroepen wordt, door
iemand die op straat voorbij loopt, dan wanneer het ons
op angstigen toon uit een aangrenzende -kamer .wordt
toegeroep en ».
Ja, ook als men dit voorschrift volgt, kan men op
onduidelijkheid stooten bij uitlatingen nit spaarzaamheid,
b.v. in telegrammen. Zulke uitlatingen immers zijn naar
eigen goeddunken van den opsteller aangewend; zeker ook
werden zij eerst gedacht en daarna geschrapt, ze kunnen
en mogen dus aangevuld worden.
Sommige uitlatingen worden al eens door schrijvers
gebruikt om een bijzonder effect te bekomen. Die uitgelaten deelen, die waarschijnlijk eerst gedacht en dan geweerd
werden, kunnen, bij toevallige onduidelijkheid, worden
-aangevuld; maar ieder begrijpt dat die aanvulling, ook
enkel in gedachte, den lezer een deel ontnemen zal van het
kunstgenot door den schrijver beoogd.
Andere uitlatingen in spreekwoorden, spreuken enz,
vinden hun oorzaak in het streven naar beknoptheid. Hier
bestaat er groote twijfel of de zoogemeende uitlatingen
wel ooit uitgedrukt werden. En de aanvulling er van, ook
enkel in gedachte, heeft onvermijdelijk tot gevolg de
kernigheid die bedoeld werd, te niet te doen of toch merkelijk te verminderen.
En nu eindelijk' komen wij tot de uitlatingen die innig
tot ons onderwerp behooren, namelijk zulke die het gevoel
_ ,, ,
tot oorzaak hebben.
Hier is voor geen onduidelijkheid te vreezen, omdat
zij bijna allemaal op een algemeen gebruik gesteund zijn,
En de aanvulling, ook maar in gedachte, zou kwaad doeni
omdat de uitlatingen zeer dikwijls de aangenomen uitdrukkingen zijn van bepaalde gevoelens, toch van een
graad er van, evenzeer als de woorden voorstellingen zijn
van bepaalde begrippen. Door de aanvulling, die dikwijls
uiterst moeilijk zou zijn, zou de zin verarmen, la eenigerwijze van beteekenis veranderen, omdat de eigen gevoelsh
uitdrukking er ontbreken zou.
Nemen wij het eenvoudigste voorbeeld : ik werisch it
den goeden dag en goeden dag alleen. Voelt gij hier het
verschil niet?... Het eerste is bestudeerd, plechtig en hall
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koud; het tweede hartelijk, gemeenzaam en warm. Nog :
ge moogt niet spreken en niet spreken. Het eerste kan
't woord zijn van een moeder of van een vriend, het tweede
past best in den mond van een meester of van een korporaal.
1k meen dat de aanvulling hier ook niet psychologisch
te wettigen is. Inderdaad, alle of bijkans alle die uitlatingen
behooren tot de spontane spraak, d. de verzameling van
de heel of half onbewuste gevoelsuitingen.
De spontane spraak, zeggen de meeste taalpsychologen, is te grooten deele gegroeid uit de eerste of affectieve
taal van het kind en gaat volgenderwijs te werk : « On met
alors en vedette les mots frappants, n'ayant ni le loisir ni
le temps de ramener sa pensee aux rêgies strictes du langage
reflechi et organise. Le langage spontane s'oppose ainsi au
langag4grammatieal. (J. Vendryes, op cit. biz. 175).
'\Vie toch, wie kan het dan nog wonderbaar vinden
dat er hier zooveel uitlatingen zijn?
1 0 De eerste kindertaal, die er de oorsprong van is,
zit vol van uitlatingen.
20 Men heeft er noch de vrijheid van geest noch den
tijd om een grammatisch model te volgen.
3 0 Men doet er de krachtige woorden uitkomen en laat
weg al wat neutraal is voor 't gevoel, zooals koppel- en
hulpwerkwoorden.
De uitgelaten woorden hier, hoe menigvuldig ook,
kwamen dus naar alle waarschijnlijkheid noon in den
geest van den spreker op. En waarom moeten zij dan in
gedachte aangevuld worden?...
In veel scholen gaat men nog vender dan Woordenboek
der Nederlandsche Taal. Niet alleen in gedachte, maar met
verzonnen woorden volt men de uitlatingen aan.
En zulk stelsel is, volgens mij, betreurenswaard. Want
zoo ontkroont en ontluistert men een schoonheid, een
rijkdom van de taal; zoo maken de leerlingen dikwijls
van een eigenaardige schilderende uitdrukking een gedrochtelijk iets, b. v. van een frisschen kreet uit het hart een
stokdroge bevestiging; zoo komen zij tot de meening dat
beide vormen, die met en die zOnder uitlating, synoniem
,zijn, wat valsch is; ja, dat de volledige beter is dan de
onvolledige, wat nog eens valsch is.
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niet aanvullen, staan wij dikwijls voor zinnen en zinsdeelen
die niet te ontleden zijn !
— Maar, zou ik antwoorden, in een stuk zekere 2.innenoverslaan gebeurt bij elke oefening van zinsontleding die
verstandig geleid wordt. Bij beginnelingen laat men weg
al wat hun peil te boven gaat; en bij meer gevorderdenr
de gelijksoortige zinnen, die een derde of een vierde maal
kort op malkander volgen.
Dan, men moet de woorden van den schrijver ontleden, gelijk men ze vindt, zonder er jets af- of bij te doen.—
En, zijn sommige zinnen er van onontleedbaar, men mishandele ze niet, om ze onder 't auk der grammatica te doen
bukken, maar late ze in hun oorspronkelijken vorm (1) en
noeme ze zin met ontstentenis. Later kan men met de
leerlingen die uitdrukkingen scherper bekijken, er hun de
voile beteekeRis en waarde van doen kennen en ze met
andere dergelijke ,wendingen op een bijzondere plaats in
hun notaboeksken doen overschrijven en dikwijls herlezenr
Dat zal alleszins nut opleveren. De leerlingen zullen
er de deugdelijke gedachte opdoen — dat, zelfs voor de
vormen, er jets buiten de spraakkunst bestaat, — dat de
spraakkunstregels gemaakt zijn voor de Incest voorkomende, niet voor alle gevallen, — en dat er voor veel
regels uitzonderingen zijn, veelal enkel en alleen omdat
de regels niet breed genoeg werden geformuleerd. Zoo
zullen zij het afwijkende van het gewone leeren onderscheiden en stilaan door zich zelven ondervinden dat ook
voor de spraakkunst de gevoelstaal sours verre van de
verstandstaal staat.
Uit dit mijn zeggen besluite men niet dat ik de zinsontleding uit de scholen zou willen verbannen zien. o Neen Iik heb lang genoeg die oefening gegeven, om te weten dat
zij zeer nuttig is. Zij is een uitmuntende inspann1ng voor
(1) Het beste dat ik over de e lip se te lezen kreeg, staat in
Taalkundtge Ontlerizng, door R. V. MORTIER van het Gezelschap
Jesu : « Elliplische zinnen of zinnen die spraakkundig onvolledig
zijn, kan men (in de meeste gevallen) tot den grondvorm terugbrengen door ze aan te vullen met de weggelaten woorden. Maar
dan gaat meestal een gewichtig bestanddeel verloren ni. de uiting
van het gevoel dat de gedachte omhult en in de bondigheid der
uitdrukking tot zijn recht komt (blz. 13, n r 15). D
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den geest, — zij leert de on4erlinge waarde van de zinnen
schatten, en juist punctueeren, — zij ontdekt het verband
tusschen zinsdeelen en zinnen, zij bereidt de spraakkunstlessen voor en bekrachtigt die tevens, — zij vergemakkelijkt de letterkundige ontleding en leidt de leerlingen op
tot het maken van zinnen die niet enkel klaar en welluidend,
maar ook onder elkander logisch verbonden zijn.
Doch ik ben er tegen dat de redekundige ontleding
meesteres zou spelen over de gevoelstaal, want dan gaat
zij buiten haar gebied. Ik ben er ook tegen dat de zinsontleding, door het vervelend herhalen van dezelfde bediening
een ellendige zagerij zou worden. Ik ben er nog tegen dat
-de leerling die zinnen ontleedt, een soort van metser zou
zijn uit liefde voor den vollen muur, de venster- en
deurgaten stopt, of een soort van beenhouwer die onmeedoogend de zinnen in stukken hakt, of een soort van strijkster, die de zinnen zoo effen maakt als een stuk lijnwaad,
maar even zoo bleek en doodsch.
I. — Zelfstandige naamwoorden.
I. De verkleinwoorden, die gemeenlijk personen en taken als
klein voorstellen, dienen nu en dan ook om genegenheid, scherts,
minachting of spot uit te drukken. Een vrouw vriendelijk tot haar
man :Alin ventje, ik hoop dat gll dezen avond vroeg te hills zult
zip n. Van een groot boek Dal is nog al een boeksken. Van een
notarisklerk Dat pennelikkerken meent de geleerdheid zelve to zzyn,
Ik zie dat heerken nog komen... Dat noemen ze den Inspecteur.
(Segers).
2. Alensch, gewoonlijk mannelijk, is onzijdig, als het geldt van
een vrouw, voor wie men genegenheid of medeluden voelt. Dat
mensch zs ongelzikkig. Geringschatting of minachting zit er in
buna heel Vlaarnsch Belgie niet in, wel in Holland, volgens VAN
DALE en Woord. der Ned. Taal.

3 Om het goede of het slechte van een hoedanigheid beter
te doers uitkomen, vervangt men het hoedanigheidswoord door het
passend zelfstandig naamwoord. Een zeer ondengende jongen wordt
een deugniet van een yongen.
Zoo ook een perel van een vrouw, een bieken van een meisie,
ecn engel van een kind, een ezel of dommerik van een knecht.
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Een reus van een kerel. Een shoes van een kind. Een dot van
.een hoedye. Scheepstouwen van zenuzvcn. Kalfsbiefstukken van
handen en wolbalen van voeten (Van Deyssel)... (Nea'erl S'praakkunst , Den Hertog, III, blz. 2 It)).
Weet dat het geld u een last van een gas/ is,
Als het met schrapen gelast en gekast is.
(J. Ferguut).
4. Men gebruikt wel eens het zelfstandig naamwoord in de
plaats van 1 0 ) 't voornaamwoord van den eersten persoon, a) uit
schijnbare nederigheid.
Ze zvilden mil (Jan) op de markt bea'rzegen, maarjan had oogen
in zipz kop of Jan was hun to zap.
b) Om meer te treffen. Zoo zegt een moeder tegen haar zoon
,die van haar wegwil : Alzyn lieve yongen, gaat ge nu uw moeder

alleen laten .
2°) In aanspraken, in de plaats van 't voornaamwoord van
den tweeden persoon, a) tut nederigheid ITV Mijnheer binnen
komen 2 Wat zal. Madame dozen avond gebritiken?
Somtuds wordt de tweede persoon geheel vermeden en de
naam van den toegesprokene in den derden persoon gebruikt. In
het enkelvoud heeft dat iets onderdanigs : hoe laat zeal Mijnheer
gezvekt worden ,D . In het rneervoud valt dat onderdanige weg . AL
de heeren even willen luisteren, dan . enz In het Friesch heeft deze
vorm lets vriendehiks en innigs en wordt hij o. a. door kmderen
tegenover hunne ouders gebruikt : Wol mein dat dwaen ; (VAN
BOON, Fr. Spr,, 102 ) Zie Ned Spr,, Den Hertog, III, blz 60).
b) Om te benspen, te 'oven of te bedaren. Een onderwijzer
tot zijn twistende leerlrngen 'Ain de ruziemakers zveer aan den
(rano.? Een moeder tot haar leerende kinderen : Widen de brave
gang
kinderen nu zeal rusten Een man om min knorrende vrouw te
bedaren : Wat zou nape lieve,vrouw verlangen dat ik deed of zegde
(Segers).
30 ) Moeders kind in plaats van het persoonlijk voornaamwoord
van de drie personen, °in een daad te 1k moet zoigen voor

moeders kind. Ge moogt moeders kind met vergeten.
5. Als men in sommige streken vnendelijk en gemeenzaam
iernand aanspreekt, voegt men dikwijls achter eigennamen en
namen van sommige bedieningen man, yongen, mensch en kind.
Man en yongen achter manneluke persoonsnamen, nzensch en

kind, achter vrouwehjke. Jan, jongen, doe dat

; Lai-bier, man,
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se moogt my met kwetsen. — Mie, mensch of kind, schep maar
7noed, het. zal wel beteren.
6 Veel zelfstandige naamwoorden, vooral in bewuste of onbewuste aanroepingen al of met door ach, och of o voorafgegaan,
mogen onder de tusschenwerpsels gerekend worden. Jongens toch!
Menschen lief' o Hemel./ och God' God de Beer! och Heere loch!
o God, waar blyft mynheer ,.' Is hay gebleven P
(Vondel).

II. — Zelfstandige voornaamwoorden.
7 llfq of me komt dikwiils expletief voor, met een gedachte
van verbaasdheid, van minachting of van radeloosheid. Wat is me
dat'' Is me dat een leven
.... nog nooit
en wierd mij sulk een foci gefoold.
(Gezelle).
van zedereen verlaten
en verraan,
voortaan
zvaar wil ik me gaan loopen
om de lien
te ontvlien.
(Gezelle).
- Ach vii; wat zyn me die bakkers
Een schromelyke last
(J. Van Droogenbroeck).
8. Wiy, in de plaats van ik, wordt gebruikt « als majesteitsmeervoud door vorsten, maar ook als bescheidenheidsmeervoud
door schrijvers die het gebruik van zk, als te weidsch en hun
persoon te veel op den voorgrond dringend, willen vermijden >>.
Zie Den Hertog, III, blz. 58, die in een opmerking er 't volgende aan toevoegt : c In onzen tijd klinkt dit any intusschen nog
under bescheiden dan ik. Wie min geschnif liefst geen persoonlijk
karakter wil geven, vermildt zooveel mogelijk den eersten persoon.
En waar deze niet te vermijden valt, is een bescheiden toon zoowel met zk als met an/ vereenigbaar ».
9. Als de mensch stil tot zich zelven spreekt, heet hij zich
zelven ale, terwij1 ziin vermanend, goedkeurend of verwijtend geweten hem pi noemt.
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'1 Was goed dat ik my kon verbifien. 'k Had me schzer
(Mytz krop nerd vol) ontdekt met bulderen en kryten.
fa, hadt gij 't maar gedaan ./ zy mochten u viz/ snzyten
In eenen zelveu poel, zoo waart gij door dzen raad,
Nut schulchger als zy aan zoo vervloekt een daad.
(Vondel).
Jeftka (1).
.................
Een Engel dale, eerJeftka, doodsch en bleek
Van schnk, u treffe ; opdat hy' t slagzwaard sleek'
Onbloedig in de schede. 0, overwreede!
Kunt gij dit zwaard wel rukken nit de schede,
En houzven op dit schoone lichaam toe?
Waar ben ik ? Och, wat wordt me bang te moe /
1o. Meer en meer komt in Vlaamsch-Belgie het gebruik op u
in plaats van gy te bezigen, om iemand eerbiedig aan te spreken.
In schriften gebruikt men Ued, om dezelfde reden. Wilt u morgen
weerkeeren Eel biedzg verzoek zk Ued. zny. die nalatighezd te willed
vergeven.
Den Hertog, III, blz. 58, geeft ook Cir als beleefdheidsvorm op,
« naast, zegt hid , het eenigszins vormelijke gly en het vertrouweluke
en gemeenzameA, ye, jou en pale ».
De Zuidnederlanders, in 't algemeen gesproken, voelen niets
van dat vormelijke, omdat gij(ge) tot hun dagehjksche taal behoort,
terwijl voor de meesten pi en je niet gemeenzaam, maar vreemd
klinken.
Woordenb. der Ned. Taal op Gy : « Gly is sinds lang ook bij
Noordnederlandsche schrijvers (reeds bij STOKE) de vorm waarmede iemand wordt aangesproken, wien men noch met minachting noch met uitdrukkelijk eerbetoon wenscht te bejegenen. Het
ware te wenschen dat, zoo al niet gy, dan ten minste ge, ook in de
Noordnederlandsche spreektaal gebruikelijker kon worden ».
ii. Gj of o gy (ook gi in sommige dialecten) komt voor als
een uitroep, waar genegenheid, medehjden, ongeduld of verontwaardiging uit spreekt. Dikwijls wordt het gevoel door een volgende
(I) Jeftka, ten gevolge van zijn hevige ontroering, stelt zich hier voor in
de Brie personen.
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bijstelling bepaald : o Gay, brave kerel! o Gil, arm dutsken t o Gzj,
irage apostel/ o Gi l, dwaze tall
Dikwqls bad zk ooinzued:glijk de Goden, voor de bewierookte
altaren, dat ze ii, o gij booswicht! loch wilden bewaren. (Vondel).
0, gij booswicht! met wat voor oogen zoudt gij may en uwe
kinderen aanzien? (Vondel).
Of rzep haar straks al jouwena na :
Jouw leelijkerd .
(Bilderdijk).
12. Hay en zij, zonder voorafgaande zelfstandig naamwoord,
zijn de onbeleefde benamingen van personen die in 't gezelschap
ongunstig bekend staan. Zoo heeten de bedienden wel eens hun
meester en hun meesteres; en de gezellen een kameraad. Pas op,
want ze komt. Hij zal te nzaddap, weer lastag zzyn. Laten wij
zwzjgen, want hij as daar weer.
13. Het komt voor, zegt Woord. der N. T.,7, in een groot aantal
idiomatische uitdrukkingen, gewoonhik als bloot formeel object,
immers zonder dat men zeggen kan wat onder het is te verstaan,
hoewel daaronder ook gevallen voorkomen dat zich (evenals bij b)
zeer goed zou laten omschrijven waaraan men 13;..j het te denken
heeft (verg. het opgeven; het te ver laten komen en derg.). In veel
van die gemeenzame ultdrukkingen zit er leedvermaak, koude
onverschilligheid, minachting. Hij meent dat hay het as, het in den
hol hebben, op hoovaardigen. Het is er op, er is twist, gevecht.
Het achter of in de 7110117V hebben Het laten liggen (2,z/ten, steken),
sterven. Het liggen (zitten) hebben, lets schadelijks of onaangenaams ondervinden of voelen. Het iemand geven (draaien), iemand
berispen of slaan.
Zoo ook enkele met er • Hi' zal er met land meer loopen, in
't kort sterven. Ili is er geweest, is dood. Er tegenvliegen, er van
krigen, er gestaan hebben, bekeven, geslagen worden.
14. Men, ze en er met den lijdenden vorm worden gebruikt,
niet alleen als men het onderwerp met kent, maar ook als men
het goed kent, doch om zekere reden, b. v. int voorzichtigheid, het
niet noemen wil of durft. Men zegt, ze zeggen, er wordt gezep,d dat
gij gaat verhuzzen. — Men of ze, wie is dat 2 Gay zelf misschien?
15. Iemand, nets, wat, in uitroepen, beteekenen dikwijls jets
buitengewoons in zijn soort. Dat is iemand (b. v. door stoutheid
of moed). Van een zeer lekkere spijs : Dat is iets! Dat as wat!
daar moet ge van proeven .1
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..... ze kwamen er
Nog zit; maar slyk en veil.
'1 Was jets!
(J. A. Van Droogenbroeck).
Woord. der Ned. Taal, bid lemand, 7 « Evenals een, eentie,
toegepast op een persoon, die zich in 't een of ander, veelal in iets
ongunstigs of onaardigs van anderen onderscheidt. Mie is iemand,
zoo kunnen prate& Dat is iemand, hij durft iedereen de waarheid
zeggen ».

16. Jets wordt dikwijls nit minachting, van kinderen en vrouwen gezegd. Uw meld steelt? 1k zou zoo iets aan de deur zetten!
17. Dat duidt soms ook een mannelijk of een vrouw. zelfst.
naamwoord aan, zelfs een meervoudig, en houdt dan bewondering
of spot en mispnizen in. Die /ovens zipa maar iiegen par oud en
dat rookt al gelzyk groote mensehen.
_Een vrouw als een lehe, zoo bloenzzg en siiel,
Zoo flank op de beenen, zoo sneeziwwzt van vel
—Dat
zit hzer den boezenz tot barsten le snzkken "...
(Th. Van Ryswyck).
losbol zvaar sleept de verblzndhezd ii voort!
Dat heeft zich door vrouwenpraat zoo laten van,o,en,
Dat blyft zoo moedwzllig in '1 strzkgaren hangen.
(Th. Van Ryswyck).
i8. Wat wordt dikwijis uit spot of minachting van een persoon
gezegd. Met wat gaat hy houwen? Wat er my dwft teg-enspreken!

III. — Bijvoeglijke voornaamwoorden.
19. Die en o die worden, gelijk gy en o gal, in uitroepen
gebruikt, en het volgend zelfst. naamw. bepaalt het gevoel dat in
den uitroep hgt. Zuster Rosa heeft hen nachten zonder slapen bid
liaren zzeke doorgebracht — o! Die engel. Jan heeft weer de school
verzuzmd. — Die luiaard, ik zal hem hehbeii
Daar gaan ze heen, in schzin van harders / o die wolven!
Zy heten allerbest hun wreede stappen hzer
(Vondel).
20. Uit Woordenboek der Ned. Taal
Vaak drukt dze geringschatting of wrevel jegens den aangewezen persoon of zaak uit. Wat steken die dooms! Potgieter,
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2,215 Dat had ik tegen die rekenboeken t Beets, C 0. 7 Jan Rap
zeer vrijzinnig, zeer I Hij houdt met van die vromen. De Genestet,
I, 287. »
« Daarnaast ook medelijden. De j onkman had deernis met
die vruchteloos starende oogen. Potgieter, 2,216 »

is

Dat is een wider leven
Dan moet die heete zon
Waarin men maar moest zweeten
Zooveel men zweelen kon.
(J. A. Van Droogenbroeck).
Oef I die b is nog de moeiliykste letter van altenzaal/ Maa-r nu
staat ze er Loch met haven langen kop / (Conscience).
Al het bovenstaande geldt ook voor dat — Ik hen dat loopen
langs de straten al lang ben. Hy vond Mieken, dat arm schaapken,
.alleen op den dorpel zitten.
2I. Uw en zijn (Haar, hull) duiden dikwijls zeer eigenaardig
den vinder aan van een dwaze gedachte of den bezitter van een
bekende slechte hoedanigheid. 41 gy daar weer met uw gezaag ."
Iii, komt weer of met zijn leugens.
Loop keen met uw gedrocht
(Vondel).
Daar schreeuwen ze ovelluid : waar N it ge, o Salmonzsten
Met uwen Jupiter'
(Vondel).
22 Wat en welk, die in de spraakkunsten onder de vragende
bijvoeglijke voornw gerekend worden, « dienen, zegt VAN DALE'S
Groot Woordenboek, in uitroepende zinnen meer om de kracht der
uitdrukking te verhoogen dan wel te vragen ).
« Wat is dan vaak vergezeld van al, een; en welk van een.
beste boiler! wat lekkere kersen / wat al banaliteit .1 wail altauten
—Wat
in dat opstell wat een ezel is dal , wail een ongelukken op e'en dag!
wat een brood eet hid daar! — Welk een dzvaashei a' / welk een /evens
spelt hid u op de mouw.»
Wat een zvolk van balsemgeur
Heft zich walsemend in den hoogen!
Welk een pracht van bloesemkleur
Bled/ zich overal aan de oogen/
(Ledeganck).
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23. Wat, hoe beteekenend, staat als bijwoord van wijs, in introepen : Wat is het koud vandaag Wat zift ge loch goed geweest
voor my./
Wat heb zk hartliyk spilt
Orndat zk nog zoo jong
En klein — en glj zoo oud al zit
(J. A. Van Droogenbroeck).
o! Wat zipi de rozenboties schoon
Midden in de doornen./
(A. Janssens).
komt
voor
als
tusschenwerpsel,
om verbazing te
24. Wat
kennen te geven. Wat! dwft gij dat loochenen?
Wat? Was Atreus Pelops zoon onzer bender grootvader niet?
(Vondel).
25. Geen wordt door de meeste spraakkunsten niet anders
dan telwoord geheeten, maar soms is 't ook een hoedanigheidswoord in een ongunstigen zin Dal ziyn geen manielen. Dat is
geen weer. Dat is geen bier. Altiyd kyven , dat zs geen leven hier.
(Zie Van Dale.)

Iv. — Bijvoeglijke naamwoorden.
26. Om meer te treffen, gebruikt men, in plaats van den
volstrekt overtreffenden trap met zeer,
1 0 ) den stellenden trap tweemaal en telkens met het waardeaccent. Zie eens wat een lief lief beestje : 't is een zysvogel.
Zeker danste hun herlje van blijdschap, om het schoon
schoon kruis (Gezelle).
2°) den stellenden trap gevolgd door een vergelijking. Zoo
valsch als een kat. Zoo zacht als zyde. Zie mijn lezing De Volksvergeliikingen in de school. Versl. en Meded , 1921, blz. 39.
30 ) den stellenden trap voorafgegaan door een bijwoord dat
tot het gevoel spreekt, zooals bitter, schrikkelijk, schromelyk,
geweldig, wreed, onbarmhartig, ongenadig enz Bitter arm, schrikkelijk ongelukkig, wreed schoon enz.
Ik ook : zoo spreekt Naar biddend oog;
Maar 't is loch zoo alinachtig hoog
In vaders giooten zetel./
(G. Antheunis).
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(Arie Sanden).
't Is schoon./ fa, '1 is ongenadig schoont
(L. Lambrechts)
40 ) den stellenden trap voorafgegaan door zoo of o zoo.
In pluimen, wolle, pluk en finis
Slaapt de familze van de muis,
De jongskens zirn nog 0 ! ZOO klein.
(J. A. Van Droogenbroeck).
Twee yongskens in 't nest; — en zoo vlug en zoo schooni
(L. Mercelis).
Broertye lag er... bleak, bleak, o ZOO bleek ./
(L. Lambrechts).
V. — Werkwoorden.
27. In den bedrijvenden vorm van het werkwoord wordt het
,onderwerp handelend, in den hjdenden Wend voorgesteld. Dus
zal de naam van' het wezen waarvan de daad bewondering, genegenheid of afkeer wekken moet, best onderwerp zijn van den
bedrijvenden vorm; terwijl men den naam van het wezen waarvan
men het geduld en de zachtmoedigheid wil doen uitkomen en dat
genegenheid en medehjden verdient, liefst tot onderwerp zal maken
van den lijdenden vorm. Die wreede kat beet het vogelken dood. Het
vogelken werd dood gebeten door die zvreede kat.
28. Een onbezield wezen wordt eenigszins verpersoonhjkt,
wanneer 't het onderwerp is van een overgankelijk werkwoord.
Bijgevolg wordt in dit geval zijn daad als vrij voorgesteld, dus
verdienstehjk of strafbaar, genegenheid of afkeer wekkend, volgens
dat zij goed of slecht is in het verband. Voor een fijngevoeligen
lezer of hoorder kan er dus verschil zijn tusschen : de boom buigt
en de boom buigt zich of de boom buigt zip! takken; tusschen de
bloemen gaan open en de bloemen openen zich of openen hun kelk.
29. Mogen in vragende zinnen en in de aantoonende wijs kan
de voorwaardelijke wijs vervangen, met eenige versterking van den
twijfel. Hoe laat mag (zou) het nu zip; 2
Zoo ook kunnen. Wat kwetsend woord kan (zou) ik hem ge,:eicl
hebben?
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3o. Gaan en willen in vragende zinnen gelden dikwijls met
de onbepaalde vAis voor de omschrving van den imperatief Gaat
gij daar zwijgen, eeuwzge babbelaar2 Wilt ge ophouden met
al dat gerucht
Maar nit de kamer boven hem
Kwanz nu een stem :
Wilt gij dat levee staken?
Nog wiz/11er was liner zoo gedruisch
In huts :
Ge zult mad razend maken /
(van Oosterwijk-Bruyn).
31. De onvoltooid tegenwoordige tijd der aantoonende wijs
geldt soms voor een verzacht bevel. Janneken, ge gaat gauw
den dokter en ge zegt hem dat grootmoeder verlangt hem te spreken
over haar medecynen.
32. De onvoltooid toekomende tijd telt evenzoo nu en dan
voor een verzacht bevel; in ander gevallen, ook voor een strong
gebod.
De toon waarop de zin wordt uitgebracht, en ook het verband, verklaren het gevoel. Janneken, ge zult gauw bid den dokter
gaan enz... Jan, ge zult my gehoorzamen, of zk jaag- u
33. Soms wordt de onvoltooid toekomende tijd der aantoonende wijs door den onvoltooid tegenwoordigen vervangen. In
den tweeden ligt er meer beslistheid, meer zekerheid dan in den
eersten. 1k zal morgen naat Brussel gaan. 1k ga morgen naar
Brussel.
34. Met zullen hebben wig eenige eigenaardige uitdrukkingen.
1° 1k of hij zal, wy of zy zullen, gevolgd door zekere infinitieven is een bedreiging. Ik zal u hebben, vinden, leeren en
andere.
20 1k en zal, 't en zal, ge en zult gelden voor sterke ontkenningen. Ge zult vergiffenis vragen / — 'k En zal!
Gij zegt dat 't vlaamsch te met zal gaan :
't en zal!
dat 't waalsch gewets zal boven slaan :
't en zal!
(Gezelle).
30 Wat zou'k ! of hij, ze, wat zoudt ge I Wat zouden we of ze! zijn
minachtende of geringschattende antwoorden op andermans voor-
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gaande gezegde. Als
uw zaken niet beter oppast, zit ge 't naaste
Saar zn de armoe
Wat zou'k ! Als ge dat nog eens dulyft zeggen,
zal zk zi van mzin vuzsien laten proeven. — Wat zoudt ge!
35. De voorwaardelijke wijs, alsook de tijden der aanvoegende of aantoonende wijs die haar kunnen vervangen, komen in
hoofdzinnen voor :
I . in onvervulbare wenschen : Had hij loch wat meer geduld.
God gave het. Deed iedereen maar als hi;. Bleef die regen maar wat
aanhouden. Mochten zich dat voorrecht waard toonen. Had(de)
hy maar een rytuig genomeu. Was hi; maar met vertrokken.
2° in toelatingen van iets, dat waarschijnlijk toch niet zal
geschieden : Illijnentwege ging hi/ zyn gang. Hy kon het ding gerust
weer meenemen. Voor myn part bleef hy weg.
30 als beleefdheidsvorm, waarbij de spreker wat hij wenscht of
zegt int bescheidenheid, als misschien niet of moeilijk vervulbaar,
of als mogehjk minder juist voorstelt : Ik wzlde mynheer weleens
spreken. Ik zou nog wel een kone thee lusten. Het kon wel gaan
regenen. Hi/ mocht zone tante wel eens gaan opzoeken. Hy moest wat
bectaarder zyn
40 in aarzelende, twijfelende vragen, waarop gemeenlijk een
antwoord gevreesd wordt, dat met met sprekers verwachting
strookt : Zou de trezn al aan zyn Zouden ivy de boot nog halm?
Zou zk dat werk kunnen doen?
5° in oratorische vragen met de bedoeling, dat een bevestigend antwoord ondenkbaar is : Ware dat rechtvaardig 2 Zou dat
rechtvaardig zyn .? Zou zoo zets geduld moeten worden Konden zulke
fouten met vermeden worden
Opmerking. Uit de voorbeelden blijkt, dat deze onmogelijkheidsvormen deels als tegenstelling van de aanvoegende, deels als
tegenstelling van de aantoonende wijs dienen. Tegenover en 2°
staan vervulbare wenschen en toelatingen van mogelijke dingen :
Hi/ hebbe wat meer geduld. ga zyn gang, enz. Tegenover 3e,
4° en 5° staan stellige, onomwonden beweringen : Ik zvzl miinheer
weleens spreken, enz.; gewone vragen : Is de 'rein al aan 2 enz., en
minder sterke oratorische vragen : Is dat rechtvaardig P Mod zoo
zets geduld worden (Den Hertog).
36. Zinnen waarin een bevel en vooral een wensch wordt uitgedrukt, staan dikwijls als onafhankehike zinnen (I) met het voeg(I) Wig noel-nen ze onafhankehjke zitinen, omdat wij het verkeerd acliten,
ten rmnste in de gevoelstaal, naar een niet-uitgedrukten hoofdzin to zoeken.
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woord dal als inleiding en, toch in de schrijftaal, met het werkwoord meestal in de aanvoegende wijs. Dat Jan hier kome (komt
zegt het yolk) en ik zal hem zeggen zeal laid le doen haft.
In de wenschen bhift veelal dat weg. Leve de Konzng Wel
bekome ' t u!
0, goede vader Pan/
zegenaar van 't vee,
lifzyn komst mishage u niet
(Vondel).
Uw bede zij een verrukkend aanschouwen,
Uw dzchterzang zij een nederig smeeken.
(A. Janssens).
37. In wenschende zinien wordt molten veel gebruikt. Moge
hi/ genezen van zijn ziekte
Er is verschil te maken tusschen moge hi j genezen en mochte
hij genezen. Volgens de meening van den spreker, is 't eerste een
vervulbare, het tweede een onvervulbare wensch. (Zie n r 35).
38. Van den naam uitgaande, zou men kunnen denken dat
de gebiedende wijs alleen dient om te bevelen.
Men gebruikt ze ook om te wenschen, om te vragen, om te
smeeken, om goed te keuren en om aan te moedigen.
Slaapt wel, zeggen vnenden tot malkander, als zij 's avonds
scheiden.
Moeder, geef nu/ can kruzsken, zegt het kind vOor het slapen
gaan.
een almoes, smeekt de bedelaar.
lifijnheer, geef
Het verband en het muzikaal accent doen Licht raden of 't een
.enkel vraag of een smeeking is.
Dringender wordt de vraag of de smeeking door het bijvoegsel
loch, dat antlers bij een echt bevel een uitroep van wrevel en
en ongeduld is. Geef viz/ toch een aalmoes. Kom toch beneden.
Om goed te keuren, hebben wij de gebiedende wijs gevolgd
door maar, fa, jongens, azngi maar, zzngen verkwikt.
_thaap als 't zoo is, moogt ge leven,
Rzep hz j, W7,1 veistaan elkaar,
Nu zal lk u nzmmer plagen
Drink en klink en leef dan maar.
(Th. Van Ryswyck).
Om aan te sporen of een verzoek te versterken, plaatsen wij
toe vOor of na de gebiedende wijs. Toe, jongen, weer u. Loop
toe, jongen !
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39. De gebiedende wijs onmiddellijk gevolgd door dan of dan
al duidt teleurstellmg en ontmoediging aan. Offert u dan al op
voor uw vrienden / Als ze 11 kunnen mis en, zzen ze naar n met meer.
40. Met laat, tweeden persoon enkelvoud van de gebiedende
wijs, geeft men dikwijls een spottend, geringschattend antwoord op
een vermanend gezegde.
Appollion
Sta vast, de Hemel wil van dezen aanslag kraken.
Belial.
Laat kraken al wat zeal; het moet er nu op staan.
(Vondel).
Ruben
Biedt gii miy niet de hand, die vlek zal op u kleven.
Judas.
Laat kleven, eer men mil met Jozef hdpe om 't leven.
(Vondel).
Piet zegt dat zk mien werk slecht vemcht — Laat hem zeggen
tn doe gerust voort. — Onze longen zveent omdat hid gestraft is.
—Lat
hem zveenen en zie er niet naar om.
41. Laat ons en laten zvii, Welk laatste in de spreektaal van
Vlaamsch-Belgie nog niet gebezigd wordt, alsook de rechtstreeksche norm van den eersten persoon meervoud van de gebiedende
wijs, zijn maar uitnoodigingen, terwiji de tweede persoon zoo enkelals meervoud, voile bevelen mogen heeten. Werk, werkt, —
werken wij, laat ons werken, laten wij werken.
42. Waar de gebiedende wijs in spreekwoorden voorkomt, geldt
ze niet voor een gebod, maar voor een raad.
Zaai met handen, niet met manden.
Neem uw tiyd te baat, te vroeg is beter dan te laat.
Wilt ge met bediogen zip?, strijk Been vonnis naar den schifn.
Spreek zvat waar is, drink wat klaar is, eet wat gaar is.
Eer wat oud is, warm wat kw/el is, laat wat snood is, help
waar nood is, vlieg zvaar speed is, blijf waar ' t goed is.
42. Sommige imperatieven door het yolk veel gebruikt, zijn
niet veel meer dan uitroepen van ongeduld of van misprijzen.
Loop naar den dui vel, naar de maan, naar den bliksem./ Sleek u in
't stroo en bedank de wereld.
Dus uwer straten gaat, gaat henen uwer straten. (Vondel).

-276—
g-ei, loozen gier,
Koe-vreter, schapen-lief Ads, pakt et wee van heel(Vondel).
44. Enkele imperatieven zijn min of weer onder de tusschenwerpsels te rekenen •
1 0 Kom aan (opwekkend) Kom aan ! Net u aan 't schreiven,
2° Kom kom (bedarend). Kom kom! dat zal zoo erg niet
zijn, ge moet dat zoo erg met opnemen.
30 Kijk (verwonderd). Kijk, wee daar nu es/
4. Nem (dialectisch voor neem) en daar zi (dialectisch voor
zie), al kunnen zip teens, voila beteekenen, ziin dikwijls louter uitroepen van verwondering. Nem ! Daar zi ! We hebben gisteren naar
ae geschreven en nu staat ge hier al/
Ei, man, daar, zie, de twee urt 't Sterrets
(St. Streuvels.)
5 0 Hoor, veelal als louter stopwoord gebezigd, maar ook soms
om nadruk op een bevel te leggen, gehik zulle. Intends naar huis
komen, hoor. Ge moet u haasten, hoor. (Zie Woordb. der Ned. Taal).
6. Wacht client om te zeggen dat men nadenken of zich
beraden Wacht! zk moet eens peenzen. Wacht! ek zee verkeerd,
't is drie dagen geleden en niet vier.
Soms geldt het voor een bedreiging. Wacht! ik zal min hond
op u afzenden.
45. In de gevoelstaal wordt de onbepaalde wijs gebruilkt :
I 0 Om streng te gebieden. Wedden of zwejgen, root men in het
iwisten.
't es brandgevaar
Roept menschen
en... Water, water halen!
(Gezelle),
De school is net, geliyk in rang /
Ni et roepen, zingen, schreeuwen, praten,
Maar zedereen met vrede laten.
(J. A. Van Droogenbroeck).
Den hond weghouden, hoor. — Goed. — En hem doen
zwijgen. Verstaan — foes, Due! Koes
(L. Lambrechts).
2° Om met zekere verlegenheid te vragen Hoe dien diepen put
aitpompen?
Helaasi wat gaat ons aan? Wat raden? Wat beginnen?
(Vondel),
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3° Urn goed te keUren en aan te moedigen, gevolgd door toe
Jen maar. Loopen toe, yongen
Buigen maar,
gzy boomers : eer veel hyden
zal 't itzkewaaid en verder
gevlucht, dat felle strzyden.
(Gezelle).
40 In droeve en blade uitroepen.
Zoo ellendig zijn
en geen zonneschlyn
oort min hums instralen;
nood geen asem halen
dat 't geen wee en doet
Roert mly hand of voet
zemand tieren! Willen
en nzet kunnen stillen
az viz! / deze pin/
Ach / en... ach / en.. ark / en . ach / en .
zoo ellendig zijn!
(Gezelle).
In een splznternzeuw hum woven gelig een palers, met eenen
hot van bzy de hona'eid roeden grow ‘, den besten grond van het dorp,
„sehepels .geld winnen, zonde, vine harden vuzl te maker; ik zou
(Segers).
ook borennzeester te Zandei,,hem zi'zllen zzyn.
50 In uitroepen van verbazing, van on p.-,eloof of van verontwaardignag, al of met door een zelfstandig naamwoord of cert
persoonhjk voornaamwoord in den nommatief voorafgegaan en
dikwijls als antwoord op andermans gezegde.
duiren onzhelzen en vertrekkende voor ' t leste tegen
Gtr hebt
zeggen : o Fillzs zie dat gzy uwen Domofddiz vezwacht U verwachten, die henengingt om nimmermeer weder te komen ! Uwe
vloot verwachten, due noort op nnyne trust staat to keeren
(Vondel).
neolz ast us .
By wzsseling van Staat , zal hi/ de Berk gebzén.
Rez.
Dat wulp de lielk gebien? Hzj mocht zzch bzllzlk schamen.
(Vondel).

— 278 —
Aaron.
Het land van Kanaan, recht over de Jordaan,
Daar ons voorvadren eerst hun stamen lzeten staan,
Dat God zelf heeft beloofd, dat God zelf heeft gezworen
Aan Izak zynen knee& en Jacob urtverkoien.
Farao.
Gij 't land van Kanaan verkrijgen in 't bezit .?
(Vondel).
Wij broeders, voortgeteeld van eenen zelven vader,
Wij takken van e'en slam, de klaauwen zoo verzvoed
Aan onzen broeder slaan! le plasschen in zip bloed!
Het vaderlyke hart in broeders borst doorstooten!
Dien ouden kouden man van 't waardste 'and ontblooten !:MI/ gruwelt dat zk 't hoor ; onz Gods wil, zwyg loch std./
(Vondel),
Maar zie / dan verdrink ik my kever in 't Scheid! —
°eh/ antwoordde 't meisie, dat zult pi' wel laten./
Die zottigheid zou er alweinig aan baten...
U zelven verdrinken? Bedenk wat gy doet.
(Th. Van Ryswyck),
Gabriel.
•

•

•
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•

•
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Zoo deer wzl hem Miln kroon en Zip trzomffeest staan./
Michael.
Verwaten vloek, zoo trotsch de Godhezcl nog braveeren!
Wig zullen u eerlang dat lasterstuk vedeeren.
(Vondel),
Szdonia.
o Goden, wreekt mipi small en wischt myn tranen af/
Salomon.
Om zulke hchte zaak u zelve zoo le kwellen?
(Vondel),
Burgon.
Men draagt dan konzngsbloed nu /anger geen ontzag?
Melvin.
Nog min dan ander bloed en van gemeenen slag.
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Butgon.
Zoo ieukeloos 't geheim des loningdoms ontdekken?
Melvin.
Men ziet op geen gevolg, hoe breed men dit kon rekken.
(Vondel).
Soros blijft het werkwoord weg en drukt men alleen het persoonlijk voornaamwoord met een bepahng uit.
1k kronen op het hoofd? ik scepters in mijn handen?

Adz/ 'k wierde door dees eer de schzmp van alle landen.
(Pat. Poirters).
Deze levensunize, daze master van 07001 konden vanwege nienzand
meer verwondeling wekken dan vanwege den majoor. Hij, in zijn
werkmansplunje, met het tweet op het aangezicht, v6or
de schaafbank!
(Segers).
to In uitroepen, om het overvloedige, het geweldige van een
daad, dus beter het goede of het slechte er van te doen uitkomen.
Dan staat zip vooraan, gevolgd door dat. Zweeten dat hi; doe! ./
Werken dat hti /noes/ 1 Lachen dat zii deden/ Loopen dat
hii kan./
70 De onbepaalde wijs van kunnen, mogen, willen in uitroepen
geldt dikwijls voor een voorwaardeluken zin. Neem dzen zak op. —
fa, kunnen! = indien ik kon. — Gaarne genoeg, maarmogen! —
Jan is stark genoeg om dat werk of te nzaken — Zeker, maar willen!
46. Het verleden deelwoord wordt gebruikt :
T o om te bevelen met eenige verzachting, of uit te noodigen.
geen drie geteld, geen twee, geen een,
maar plots, gelzik nen dondersteen,
gedurfd, gedaan,
raid toe, reek/ aan.
(Gezelle).

Komi, roept hid, makkers, komt / Den ?Nand aangevallen,
Verdreven of vernield, bestreden met ons alien I
(H. Tollens).
lifalkandren nu omhelsd, en tot een ziredepana'
Gezegend en begroet, verwelkomd hand aan hand,
Dit paar geluk gewenscht, het bruiloftslzed gezongen,
En met een iondendans cans in de bock! gesprongen...
(Vondel).
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Nu op den heuveltop eendrachtig neergezeten
En al 'I geleden teed met eenen dronk vergeten!
(Vondel).
2° Om te vragen, met een bijbegrip van verlegenheid. Wat nu
gezongen? zei de kostet, en de keik stond in bland.
Waar best myn lilt gebergd bier ergens in een heg'D
(Vondel).
Gods gramschap berst met Bonder in de lucht.
Waar heen gevioden? Waar gevlucht?
(Vondel).
Az broeders / waaronz loch zoo bitter gekrakeeld
En wonden opgekrabd, die naltwlyks zyn geheeld?
(Vondel).
30 Om goed te keuren en te loven. We/ gesproken! Wig
gehandeld!
.Braaf/ klonk het gander, stout gesproken!
Zoo wordt ons taal naar eisch gewroken...
(Th. Van Ryswyck).
40 In uitroepen van vreugde Gewonnen! Wel besteed!
Gevonden! sprak hit stil en Imp...
(Th. Van Rijswyck).
Gedaan! — .117U ben ik vry, na lang verzideld pogen /
Vooruit naar Cavo's top..
(A. Janssens).
50 Om krachtig te bevestigen
Voor u gezwoegd, gestreden,
Zoolang ik adem haal.
(A. Janssens).
... liever bier gestorven op de wacht
Des tempels, dan den loom van 't kerkgezag te missen.
(Vondel).

VI. — Bijwoorden.
47 Daar, bijwoord van plaats, is dikwijls met veel meet dan
een tusschenwerpsel om ongeduld en ontevredenheid te kennen te
geven. Ge vraagt al zoolang naar dat bock : daar! en laat mi./ nu
met rust.
Hy snzeet hem zachtjes van de trappers.
Daar / riep hit, daar / en spreek voortaan
Een kunstenaar met zoo weer aan.
(Th. Van Ryswyck).
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48 Daar kornt achter zelfst. naamm, ()olden en voornaamwoorden om met verachtmg en mispnyen te spreken. Gy daar,
.ko_ppigaard, kom Bens hzer. Die koppigaard daar roil naar memand
luzsterezz Die daar is de opstoker van alles.
Gijnder daar, die 't yolk wozidt paaien
met zits helden — landverratirs,
g'hebt bid God / gedaan met zaazen,
nit gekochte leugenaaz s
(Rodenbach).
49 Daar zze. — Zie nr 44.
Daar MI is een uitroep van verwondering. Daar nu, tote
zou dat goeinsd hebben /
Daar hebt ge 't 7111 is een uitroep van teleurstelling, ontevredenlieid en verwondenng Daar hebt ge 't nu : hii kart met komen, 4
heb altyd gea'acht dat ivy op hem met mochten rekenen.
50. Hier en daar, van hzer en van daar komt dikwijls als toevoeging aan vervajten, om deze meer klem bij te zetten. Gib deugniet
van hier en van daar, zijt ge van den duzvel bezeten)
Wat hier en daar./ of wel liter en gander 1 zijn uitroepen van
ongeduld of gramschap, als men ergerhjke woorden wil vermijden.
Wat hier en daar! ge zoudt aan mzin appelen durven gaan!
51 Het is Mt daar, het is tot daar toe,— tot daar toe en tot daar
duiden berusting in iets aan Dat hy drznkt, tot daartoe. llfaar
dat hy met zedereen ruzze zoekt, dat is te erg.
52. Daar gij staat (gnat, zit, lie of zit) is een versterkende
-toevoeging vooral aan verwiiten, ongeveer met de kracht van
door en door, geheel en al, in optima forma. (Zie IVoordenboek der
Nederlandsche Taal).
Maak my maar niet vial, gy babok daar ge staat.
(Bilderdijk).
Schurk, gy werpt in onze rurten,
Maar dat srhelden we it met kwyt,
Valsche spitsboef daar ge zijt.
(Th. Van Ryswyck).
Zoo ook die of dat of als ge zit.
0 schelmen die gij zijt, o dieven van inyn landen!
(Poirters).
Ook merk ik wel, stoutaard als gij zijt, ketgeen pi bednift
over tafel, hoewel ik het zoek l'ontveinzen.
(Vondel).
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53. Niel, betrekking hebbend op een hoedanigheidswoord dat
rechtstreeks of onrechtstreeks een ontkenning bevat, geldt met dit
woord voor een bevestiging. Wig hebben hier de zoogenaamcle
litotes. Dit is zoo dwaas niet = zeer verstandig.
Niel, in vraagzinnen met een vragend voornaamwoord of bijwoord, geldt voor een sterke bevestiging Hoeveel keeren heb zk u dat
niet verboden!
Wat heel? het edel huts van Houwaert niet
Hat heeft het niet beznurd/
(Vondel).
54. Toe. (Zie ri rs 38 en 45).
Toe toe, met voile dynamisch accent op het tweede, is zooveel
als een tusschenwerpsel en dient, zooals konz horn (zie nr 44), om te
bedaren, gerust te stellen en aan te porren. Tod toe, droog tau
tranen of en peins er met nicer op.
Toe maar is een versterking van het aanwakkerend toe Slaat
er op, toe maar!
Toe maar is ook een uitroep van verwondering. Uw gebuur
heeft een lot van honderd duizend frank — Toe maar, wat geluk
zal die man nog hebben .I
55. Toch dient om aan een bevestiging, ontkenning, vraag,
verzoek of wensch meer kracht bij te zetten, en draagt dan het
emphatisch accent. Het is toch met waai, zekei zyt toch eezz
ongelukkzge mensch./
Och, was dit yolk toch was en vroed,
En zag t nog Ndig te gemoet
De aanstaande straf en plaag der boozen.
56. Zoo kan denzelfden dienst als
ook het emphatisch accent.

toch

(Vondel).
bewijzen en heeft dan

1k ben zoo ongelukkzg, vrzend
in./ 1k ben reeds half bevroren,
0 laat
1k ben zoo ziek " zoo arm/
(J. Van Droogenbroeck).
Toch zoo is sterker dan loch of zoo alleen, en loch draagt het
emphatisch accent. lk ben toch zoo ongelukkzg, yrzend./
Toch toch./ met den klemtoon op het eerste, is een uitroep van
medelijden of van verbazing.
De dochtei is dood en de moeder ligt op sterven. — Toch, toch!

— 283 —
Zoo / enkel of herhaald zoo zoo! en bij herhaling den klemtoon
op het tweede, is een tusschenwerpsel om verrassing of bewondering uit te drukken.
Myn broeder is leeraar in de wiskunde geworden.— Zoo! zoo
zoo! — Zoo, heeft hy dal gezegd?
Men gebruikt met dezelde beteekenis wel zoo.
57. Met hoe beginners veel uitroepende zinnen in de vragende
woordorcle :
Hoe glot hy been
Met stzlle /ran!
(Vondel).
Die arme vraap,t wat brood
Aid tranen in zyne oogen
Hoe beeft hy van de kou/
(J Van Droogenbroeck).
Hoe roll hy van de daken ;
Hoe plast hy in de Boot;
Hoe spoelt hy langs de straten ;
Hoe schuimt hy in de sloot 1
(j Van Droogenhroeck).
58. Hoe is ook tusschenwerpsel om verbazing te vertolken.
Hoe, 1?evnaert 1 eet ge met 1 laat gy min s_pyze staan7
(Vondel).
Hoe, krzsten-reedets, hoe! wat, mannen, zyt ge clionkenP
(Vondel).
59. Wel alleen, of herhaald, en dan met den klemtoon op
't eerste, is tusschenwerpsel, thenend niet alleen om te vragen,
maar ook om verbazing en ongeduld uit te drukken. Vader is van
de reis weeigekomen. Wel wel ! nu al!...— Wel, jongen wat zilt
ge ongedurie
6o. Zeer veel bijwoorden van richting, van plaats en van wijs
vervangen de gebiedende wijs, om een kort bevel te geven. Omhoog!
Weg! Voort! Vooruit! Achtentzt! Op! Neer/ Links / Rechts! Hier!
.,Daar l Vdor' Achter! Binnen / Buiten! Rapper/ Trager! Langzaam!
Zacht I Zoetjes, enz...
Zcg ik hem : Hier! dan komt hy, zie;
Voort! zeg ik, en, op een, twee, dne,

Is hij de deur nit op den stoep
En wacht tot ik hem bznnenroep.
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Zeg :le hem : koes! hi/ legt Hach neer,
Zeg ik hem : wsst! Ian ?edit zich weer.
Fiks ! roe ik, — en dan staat
daar,
Juist als een aapje, flank en klaar.
(J. Van Droogenbroeck).
Zacht (zegt de voorman) zacht! zult gay my wederstreven?
(Vondel).
Op, op ! myn geztken op ! en laat uw moeder in.
(Vondel).
(Vondel).
Voort, voort, geen wooden meet:
61. Uit het zeer uitgebreid artikel dat Woordenboek der Nederlandsche Taal aan la wijdt, lichten wig eenige opmerkingen die tot
ons onderwerp behooren.
ja, dat bevestigt, wordt dikwijls gevolgd, behalve door zich
zelf, ook door een ander woord of uitdrukking ter versterking. ja
Loch, ja zeker, /a wel, ya zeker wel, ja zoe/ zekei, ja ya, ba ja.
In Vfaamsch-Belgie volgt na ya dikwijls het persoonhjk voornaamwoord dat onderwerp is van den onderdrukten zin. Zult gii
dat dom. — ja ik.
Die wending is ook krachtiger dan het enkele Ia.
_fa dient als uitroep om aan to moedigen, op te wekken en aan
te sporen, gemeend of ironisch ja Anzelze, ye moet zingen. Ja, lath
ji el maar om, Ie zult er nog wel on: huzlen.
fa ya a spreekt van ongeduld. ja ya, ge moet zoo nzet roepen, ik
kom onmiddelliyk by it.
Het luidt dan zeer kort, heeft den val van een bevestigenden
zin en den klemtoon op het tweede.
Ja komt gerekt voor, met het muzikaal accent van een vraag,
als een uitroep van verwondering of verbazing ter gelegenheid van
iemands gezegde De bit/Re/wester is gisteren gestoiven. — Ja? is
dat waar'
fa gerekt, maar op een toon, dient om aarzeling aan te duiden.
Wilt ge bitmid komen weaken' — Ja, maar wader moat ook willen.
62. Zooals met/a, zet men soms ba voor neen, en er achter, het
persoonlijk voornaamwoord onderwerp van den onderdrukten zin.
Popither,
Wat doet sly liter
Staat gy daar voor uw plezzer
alzoo &leen?
— Bah neen ik, vriend, bah neen. (A. Janssens).
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VII. — Voegwoorden.
63 « Inzonderheid gewoon, als voorwaardelijk voegwoord, is
als in een aantal zegswiizen, die als bij- of tusschenzinnen in de
spreektaal plegen gebezigd te worden, meestal als beleefdheidstermen. Zoodanige zijn b v . als zk vragen mag, als 't niet onbeschezden is, als '1 miy geoorloofd zs, als gi, mg verguni, als gzy er
niet tegen hebt, als gy het go:yivindt, als lk cid mag opmerken, als ik
zi in de rede mag vallen, enz., en vooral in het dagelijks gebruikelijke
als' t u belitft of asyeblieft.» (Wdb der Nederl. Taal, op .Als).
64. Dat, uiteraard onderschikkend voegwoord, leidt verschillende soorten van zinnen in die wel de woordorde der ondergeschikte zinnen volgen, maar van geen hoofdzin afhangen.
Zulks gebeurt I 0 met wenschende en gebiedende zinnen, waarvan het werkwoord veelal in de aanvoegende wijs staat. Dat Jan hter
kome (komt bij het yolk), ik zal hem zeggen zeal hiy to doen heeft. De
baas zegt dat ge vliitiger meet werken. — Dat de baas naar de moan
loope (loopt bij het yolk).
0 Gilboa ! dat dauw noch regen
Voortaan uw hooge toppen zegen
Met loof en bras... .
(Vondel).
20 Met zinnen die verrassing, verwondering uitdrukken. Hier
staat het werkwoord in de aantoonende wijs. Kilk, dat ge nu komt!
dat gzy daar zzyt / dat ge niet blzyven slapen zzyt /
3° Met uitroepende zinnen waarin men iets betreurt. Hier ook
staat het werkwoord in de aantoonende wijs.
Dat wt.' de macht met hebben over een bins/igen beztel van e' enen
(Pointers).
Phidias.
65. Dat komt in uitroepende zinnen achter het woord dat bij
.omkeering vooraan staat, om reden van kracht.
Geld dat Hi heeft 1 Werken dat hzj doet ! Moe dat hij was ! Shl
dat by* sprak !
En dorst dat wzy dan hadden
al erger dan een paard.
En lilt dat wzy dan waren,
we waren niets meer waard !
(J.-A. Van Droogenbroeck).
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66. Dat alleen gevolgd door 't persoonlijk voornaamwoord dat
onderwerp is van den onderdrukten zin, duidt kleinachtmg of
onverschilligheid aan voor het onmiddelhjk voorgaande gezegde.
Hij zal it niet meer aanspreken — Dat hij! wat geeft me dat?
Vergeet niet, dat ge daarmee groot kwaad doet. — Dat ik !
(L. Lambrechts).
67. Maar, zonder eenig verband met het onrniddellijk voorgaande, drukt vexbazing, ontevredenheid, korzeligheid en ongeduld
uit. Maar Karel, waar bliyJt gip 1k roep u nu voor den vierden keer!
Maar waar Hilt Karel? 1k roep hem nu al verscheiden keeren.
Diomodes.
Wie zal de bode zijn .2
Ulysses.
Maar, een Troiaansck slavoen
Die myn gevangen is...
(Vondel).
68. Maar, bijwoord, komt in wenschende zinnen, waar treurigheld, spijt en soms gebrek aan hoop in khnkt. (Zie voorbeelden
van nr 35). Waar moeder nu maar to huis, want het begint le
donderen. Kon wader maar genezen, dan zouden wzi gelukkig zijn.
't Was goed dat ik my kon veibyten/ 'k Had me schier
(Myn krop weld vo) ontdekt met bulderen en kriiten.
Ja, hadt gy 't maar gedaan!
(Vondel).
69. Maar maar, met den klemtoon op 't eerste, is tusschenwerpsel en een uitroep van wrevel, van ongeduld en van spijtige
verbazing. Maar maar jongen I Wilt ge nu toch eens ophouden met
al dat gebabbel! Maar maar!,. Mie is nu ziek gevallen, en 't schaap
heeft voor drie kleine kznderen to zorgen.
70. Of brengt onafhankelijke uitroepende zinnen aan. Of ik
moe was, nadat zk vyf uren to voet had afgelegd! Of wig dorst hebben,
nu de zon zoo brand/.
Soms komt enkel of met het passend persoonlijk voornaamwoord in den nominatief als uitroepend antwoord op een vraag.
gebt gij lust in die diwzven I — Of ik!
71. Of, meestal voorafgegaan door och! leidt onafhankelijke
wenschende zinnen in.

— 287 --Och, of met de:en staf myn jareiz henen slipten!

Die staf my 'awarder dan de scepter van Egypten ;
Of ik mipz dagen sleet in deze weide schoon,
Veel heugelyker als 't gewell van Meinfis troop t
(Vondel).
Och, of gy nowt van ons gescheiden waait I
(Vondel).
Och, of gii waarheid spraakt, en deernis krcegt met my.
(Vondel).

VIII. — Tusschenwerpsels.
7?. De tusschenwerpsels drukken een geluid of een gevoel uit.
Aileen de laatste behooren tot ons onderwerp.
73. In VAN DALE'S Groot Woordenboek, vind ik de volgende :
ach, ah, aha, az, au, ba(h), bravo, ei, ellaas, (ook helaas), fib foez,
ha, he, het, heila, hersa, hem, hr, hzep, ho, hoera, hola, hou, hu, hui,
hum, o, och, och arme, oef, oeh, oez, oele, oho
Ik zou er nog gaarne ten minste dne bijvoegen : tatata en
ilittuitut, beide uitroepen van ongeduld en klemachting, en puw,
uitroep van spot en schimp (zie Woordb. der Ned, Taai).
De plaats van cen moeder is thuis by haw kinderen. — Ta ta ta!
schuddekopte de man...
(L. Lambrechts).
't Geloove staat op mij gestut,
en ware 't met van... — Tut, tut, tut ..
den vogel aan zyn veeren, enne..
den boom zk aan z jn vruchten kennel
(Gezelle) •
74 Verdubbelingen gelijk hier komen nog meer voor : azaz!
baba! haha! hzhz! hoho! °mei/ zelfs oeloeioez 1
Ik schrijf ze liever aaneen, omdat zip als een kreet uitgestooten
worden en het laatste deel alleen een klemtoon heeft.
75. Eenige kleine opmerkingen kunnen hier nuttig zijn. Ba(h)
drukt in onze streken niet enkel minachting, of keen en walging uit,
maar ook toegeving : mit frank, ba ! dat is met veel. Zeer dikwijls
dient het, gehjk wel, als versterking van ja en neen . baba, ba neen,
ba zeker niet. — Fy = foez is verouderd. — Bij ah geeft het Woordb.
der Ned. Taal de volgende verklanng : « In de geschreven taal
wordt Ah vooral in Vlaamsch Belgie gebezigd, onder den invloed

— 288 —
van het Fransch, terwijl in Noord-Nederland veelal het bijna
gelijkluidende ha wordt geschreven, waarbij de aspiratie zeer flauw
hoorbaar is. Hierbij dient in het oog te worden gehouden, dat
in verschillende dialecten, zoowel in Noord-Nederland als in
Vlaamsch Belgie, het onderscheid in uitspraak tusschen ah en ha
uiterst gering is, wegens het weglaten der aspiratie, zoodat het
klanknabootsende woord op schrift gebracht, door den eenen
schrijver als ah, door den anderen als ha wordt uitgedrukt »
staat in Vlaamsch Belgie soms eh gedrukt, dat is de Fransche,
—He
niet de Nederlandsche schrijfwijs. — Hei en ei, volgens Woordb.
der Ned. Taal, hebben maar een beteekenis gemeen : uitroep tot
aansporing. Voor 't overige wordt hez gebruikt tot opwekking om
te luisteren, of tot verlevendiging van 't verhaal — als uitroep van
vroolijkheid, verrukking, schamperheid, — bij een wensch of eene
verzuchting, — als uitroep van verontwaardiging, — om kracht bij
te zetten aan eene handeling en Naar als het ware of te beelden,
— als uitroep om iemand te waarschuwen, te roepen, te wekken,.
enz. — als uitroep om iemand stil te doen staan, tot matiging
aan te sporen, enz. — als uitroep met welken men zich zelven in
de rede valt, — in Hach, had/. hel l als de schriftelijke afbeelding van een lach, — als een geluid dat iemand maakt a1s hij zich
uitrekt en geeuwt; terwijl ez gebruikt wordt als uiting van lichte
verwondering of van belangstelling, — vroeger ook als uiting van
voldoening, — zelden als uiting van angst en schrik, — en om
eene voorgaande gedachte te verwerpen of te verbeteren. — Hiep
komt, meen ik, in onze streken nooit anders voor dan in hiep,, hiep,
hoeta./ — Ho en o (niet oh, zooals de Franschen schniven) mogen
niet verward worden. Volgens Woordb. der Ned. Taal, wordt ho
gebruikt als voermansroep om het paard enz. te doen stilstaan,
en van daar om iemand (met iets) te doen ophouden, — als uitroep
om tot matiging te vermanen, — o ho I als uiting van — meestal
eenigszins schampere — terechtwijzing van een of ander of van
zich zelf, — als uiting van goedaardige scherts, lichten spot, enz.,
— als uitroep bij een begroeting (soms van verrassing 2 ); terwijl o
gebezigd wordt als uiting van verrukking, bewondering, verwondering, verbazing, — van vreugde of voldoening, — van smart, —
verdriet, pijn, enz , — van angst, vrees, schrik, bezorgdheid, — van
verontwaardiging, toorn, gemelijkheid, ontevredenheid, ongeduld,
— van begeerte of wensch, die nadruk geeft aan eene opwekking
of aanmaning, aan een verzoek of verlangen enz., — van goedaardige scherts, lichten spot, speelsche ondeugendheid, schertsende
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opgetogenheid, — van gevoel, die nadruk geeft aan eene bewering
of verzekering, meestal slechts dienende tot versterking. — Hui is
een bijvorm van ha. — Hum is hetzelfde als hem, die beide ook in
schrift door km worden uitgedrukt.
76. Uit de hjst van de boven opgegeven tusschenwerpsels,
waarvan er zelfs meer dan een zelden of niet door ons yolk of
onze letterkundigen gebruikt wordt, en uit de aanhalingen uit
Woordb. de,' Ned. Taal, blijkt duidelijk dat wij geen onderscheiden
woord voor de uiting van al de gevoelens en nog veel minder voor
de verschillende schakeeringen er van hebben, zoodat wij uit
armoede verplicht zijn voor de uiting van verscheiden, ja, van
soms tegenstrijdige gevoelens, een en hetzelfde woord te gebruiken,
77. Hoe leert men de kunst aan om in elk geval het passend
woord uit te kiezen2. . Al zijn de meeste tusschenwerpsels natuurklanken of nabootsingen er van, toch ware het niet raadzaam in
die keus alleen op zijn eigen gevoel of te gaan ; uit een aandachtig
lezen van goede schrijvers is hier ook veel te leeren.

78. Daarin helpt reeds de volgende aanhaling uit Woordb. der
Ned. Taal, aan 't slot van het artikel Ach : « Ach is eene uitdrukking
van smart, van bet Iced dat de ziel gevoelt; all en au 1 zijn kreten
van pijn, van lichamelijke aandoening. Au is heftiger en pijnlijker
dan all Zoo zegt men b. v. AP gy doet mid zeer ; Au! wat brand ik
daar! enz. Helaas f komt in hoofdzaak met ach l overeen,
doch het woord is edeler en plechtiger. Ach.f is de onmiddellijke
uiting, helaas / de bewuste uitdrukking der smart; het eerste geeft
een gewaarwording, het laatste eene bepaalde voorstelling of
gedachte te kennen. — Het onderscheid tusschen ach! en och! is
in de hedendaagsche beschaafde taal evenmin twijfelachtig. Och!'
ofschoon voorheen in gelijke kracht als ach! gebezigd, en in de
volksspraak nog heden als zoodanig bekend, is thans in de beschaafde taal geene uitdrukking meer van smart of droefheid,
maar slechts van ongeduld of misnoegen, van begeerte of verlangen, ten hoogste van een lichten graad van weemoedige of
teedere aandoening, als b. v. Och ! haast u wat ; Och! stoor my niet
telkens; Och! nzocht ik haar nog eenmaal wederzzen! Och! hoe lief!
Och fa' — Als uitdrukking van een wensch worden ach! en och!
beide gebruikt; doch de opvatting is niet dezelfde. Och! mockt
haar eenmaal wederzien! drukt alleen het verlangen naar het wederzien uit ; Adz' moth! ik enz., is de uiting der smart over het gemis.
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79. Waar is de plaats van het tusschenwerpsel ? Overbodige
vraag! zou men kunnen zeggen; het antwoord immers ligt klaar
en duidelijk in den naam zelf besloten, dus, tusschen de andere
woorden in Iemand die wat meer spraakkunst kent dan een kind
uit de lagere school, weet hoe gebrekkig de meeste spraakkunstige
benamingen zijn. Is deze dan bij uitzondering zoo joist ? ... Dat zou
toch kunnen gemeend worden door de velen die hun kennis uit
Nouveau Larousse Illustre' halen. Zoo zeer is die op den naam
tusschenwerpsel verzot dat hij het voordeelig acht hem in zijn
bepaling te brengen. Zoo staat er : c L'interieciion est un mot
invariable, mole, complet par lui-meme, qui n'a aucune espêce de
relation avec les autres mots entre lesqueis it est comme jell pour
exprimer les mouvements vifs et subzic de l' dine. P
Met welke verregaande hchtzinnighcid dit artikel werd opgesteld, blijkt voor iedereen uit de voorbeelden die er aangehaald
worden en waaronder de volgende voorkomen : chc! clad cric!
curd pat! pif/ pouf! die, toch naar de bepaling, gebruikt worden
4c pour exprimer les mouvements vifs et subits de Fame >> I I
80. Toch wil ik die bepaling verder onderzoeken, daar ik er

een welkome gelegenheid in vind om eenige verkeerde gedachten
te recht te wijzen, den card van het tusschenwerpsel, dat belangrijk
bestanddeel van de gevoelstaal, nader te doen kennen en langs
dien weg het antwoord op de daar straks gestelde vraag voor te
bereiden.
L'interjection est nu mot invariable. Goed, ten minste zoo het
oorspronkelijk een tusschenwerpsel is.
hole, wat mag dat beduiden?... Dat het glaisch alleen staat?
Dat is een zeldzame uitzondering, die dan uit de bepaling moest
geweerd worden en maar voorkomt, b. v. als men een spreker met
een bravo of een ock in de rede valt, tot teeken van goed- of
afkeuring; — als iemand, droef of wanhopig, bij 't stil overdenken
van zijn ongeluk, nu en dan een ach of een och naar buiten laat; of
als iemand, voor een kunstwerk komend, o uitroept en onmiddellijk
daarna, door 't schoone er van overweldigd, in verrukking valt. —
Maar neen ! zulke gevallen kan hij met bedoelen, vermits hij straks
zeggen zal qui est place entre les auti es mots, tusschen de andere
woorden in, dus in gezelschap, dus niet alleen. Wat wil :sole dan
toch beduiden ? ... Dat het van de woorden die volgen, door een
rust, wordt afgezonderd? Dat gebeurt ja, wanneer het tusschenwerpsel op zijn eigen een constructie uitmaakt, en dan verlengt
men gewoonlijk den klinker van het woord, b. v, lzaaa of 000;
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-rnaar dat gebeurt niet in alle andere gevallen, d. wanneer het
tusschenwerpsel maar een deel, een inleidmg is van de constructie,
wat men hieruit opmaken kan dat er geen stilstand is tusschen het
tusschenwerpsel en het volgende woord, en het emphatisch accent
niet op, maar na het tusschenwerpsel valt, b. v. in de menigvuldige
uitroepende aanspraken : o mijn kind! ach Jan och lieve fingen
Daarom zou ik aan meer gevorderden den regel op het uitroepteeken zoo geven : Men zet geen uitroepteeken achter het tusschenwerpsel, wanneer het met de oniniddellijk volgende woorden
maar een constructie uitmaakt. Lezen en declameeren zouden er
door gebaat worden.
Complet par lui-m8me, dit wil zeggen, denk ik, dat de beteekenis
van het tusschenwerpsel onafhankelijk is van alle verband en volkomen blijkt uit de klanken of de letters die het samenstellen. Zoo
zoo ! Het kleine tusschenwerpsel zou een voorrecht genieten waar
zeer luttel woorden op kunnen bogen . Maar de opvatting van het
woord kan ernstig en ironisch zijn, — wat in de gevoelstaal van
belang is; een zelfde tusschenwerpsel kan, gelijk het Fransche ah,
in drie verschillende beteekenissen gebruikt worden. Hoe zal
Larousse in die gevallen tot de juiste opvatting en beteekenis
komen 7 Zoowel als kleine Belgen, zal tegen zijn bepaling
in, zijn toevlucht nemen, niet tot het bloote of koude woord zelf dat
ondankbaar hem in den stee p laat, maar tot het muzikaal accent of
tot de er bij staande woorden.
Qui n'a ancune espêce de relation avec les autres mots. Een
tusschenwerpsel is een onbewuste, soms een half of heel bewuste
kreet die, ten gevolge van een gemoedsbeweging, uw mond ontsnapt En hoe ontstaat die gemoedsbeweging2 Door een indruk
van elders gekregen of door de denkbeelden die in uw eigen
geest opkomen. Het tusschenwerpsel is dus een gevolg van een
indruk van buiten u of van uw eigen denkbeelden die gij straks
wellicht in woorden zult uitdrukken. En wat maakt Larousse er van?
lets gelijk de herhaalde kuch of hoest van den spreker of den lezer
die aan een verkoudheid lijdt t
A vec les autres mots entie lesquels al est comme jell Terwijl ik
deze woorden met de onmiddellijk voorgaande overdacht, doemde
uit mijn jonge jaren in mijn verbeelding de voorstelling op van een
maatschappij meezenvangers, die elken Herfst van uit Sint-Niklaas
naar mijn geboortedorp kwamen en aan de straatjongens die rond
hen liepen, noten of centen to grabbel smeten
Maar neen, Larousse, zoo gaat het met het tusschenwerpsel
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Diet. De natuur zelf dwingt aan de sprekers plaats of en die is-.
bij het yolk en bekwame schnivers altijd daar waar zekere ontroe.
ring ontstaat, waarvan het tusschenwerpsel de eerste natuurlijke
uiting is.
8i. Bijgevolg staat het tusschenwerpsel doorgaans aan het
hoofd van den zin. Enkel toevallig verschunt het elders : i o tusschen
de andere woorden in, wanneer met heel de zin, maar een enket
zinsdeel de gemoedsbeweging wekt ; 2° gansch op 't einde van den
zin, wanneer b. v. de bewogen spreker zijn hart in woorden uitgestort
heeft en daarna het verder en volkomen door kreten of zuchten
ontlast
82. Daarom meen ik, tot split van wie benijdt, ook van der}
geleerden Lai ousse, to mogen besluiten dat tusschenwerpsel een
gebrekkige benaming is, met omdat zij het wezen van de zaak niet
geeft, wat weinig woorden doen, maar omdat zij zelfs niet op jets
gewoon bijkomstigs wijst, gelijk de meeste woorden, doch enkel opjets bij komstigs dat uitzonderhjk„dus op de meeste gevallen niet
toepasseliik is, en bijgevolg Licht aanleiding kan geven tot een
verkeerd begrip.

83 Nu eenige voorbeelden ter bevestiging van wat hierboven
gezegd werd.
Oei oei .1k sleek in nzyn hand l o' Dat zs een schoone gent. He vizend Jan! Wat pleizzer u hzer le ontmoden.f
Oef! Wat is het heel! Gauzy eel' boirell
(L. Lambrechts).
Zeg, wil ik iz Bens vangen, vliegsken?
Wel, km maar hier nzyn beestje. f... Ei!
Min Aim., iny'n duinz.f zoo rzep de bona en.
(J. - A. Van Droogenbroeck).
Helaas, helaas, helaas! zvaar is
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heel gevaren?
(Vondel),

Fronto.
Het lichaam zal ik zien ; staat op uw hoede nog!
Want Linde ik dzt, als 't eerste, onzvaaiheid en bedrog,
lief zal ii rouwen.
Rei van staaisjon ien.
Och! besnoeit die booze lusten...
(Vondel).
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Zoo y awl de dood, o! doof en blind,
Ze'n spaait geen olden, spaait been kind
(Gezelle).
onder den last van een kinis, dal, ach Heere, zoo zzvaar
(J. Persyn).
was voor tengere viouwensehoudeis.
Hy ken/ och niemendal er van.
(J.-A. Van Droogenbroeck).
Bier is 7170 bloed van bloed, twee ° I/bey/dm bloenzen,
.....................
Ge ziet ze thans gemaazd, eilaas! vdol hunnen t9d.
(P. Poirters).
.......
0 bosch, bea'ek ons, zoo uze schaduw la veimag!
Het hoog gerecht velsch rt. 0, droeve bizzilyisdagf
(Vondel).
Ontvang, o pins des lands! dees zilveihngen loch,
Om ti te dienen in nice ai moede, och, och, och !
(Vondel).
. . . . . ..............
Verneder dezen worm, eer ii# zich veihovaardig;
'k Vernoeg aan die gelid, ben ile haar andeis zvaardig,
Och, och ! och, och! och, och ! och, och ! och, och ! och, och !
(Vondel).

De voOrnaamste kenmerken van den gevoelszin.
. .I. .1.
Algemeene opmerking. — Men zal licht begrijpen dat
niet al de kenmerken die wij bier achtereenvolgens opgeven,
i4 66,n en denzelfden zin te vinden zijn. Immers, twee verschillende gevoelens hebben soms verschillende, zelfs tegen.strijdige uitwerkselen, zoodat het eene kenmerk het ander
uitsluit, en de uitwerkselen van een zelfde gevoel kunnen
verschillen volgens de hevigheid die het bereikt. Zeker
toch is het dat in elken zin waarin een gevoel met eenige
kracht zich uitspreekt, er een of meer der volgende ken,inerken voorkomen.
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I. — Kortheid.
In den gevoelszin werkt dikwijls de min of meet
opgehitste verbeelding om zoo te zeggen met een prentenboek, waarvan ieder blad een klein en, toch in schijn,
dfzonderlijk tafereeltje voorstelt, dat zij vlug omslaat en,
aoor een ander doet volgen. Hij wordt bovendien gedragen
door een adem die yacht, dus kort is en dikwijls door roepen
zijn krachten spoedig uitput.
Het is bijgevolg gansch natuurlijk dat er hier weinigondergeschikte zinnen voorkomen, ook weinig bepalingen
die kunnen gemist warden. Bijna altijd zijn de zinnen
nevengeschikt, zoodat het gebeurt dat b. v. oorzaak en
gevolg als evenwaardig nevens elkander staan. Daaruit
volgt dan ook rechtstreeks dat hier zelden onderschikkende
voegwoorden gebruikt worden; zelfs de nevenschikkende
blijven dikwijls weg.
Uriel ! schildknaap, fluks ! men breng den bliksem hier,
harnas, helm en schild. Breng herwaart Gods banter.
Men blaze de bazuin. Te wapen! fluks te wapen,
Gt.( Machten, Tronen! wat getrouw is en rechtschapen,
Dat wapen' ztch met ons. Gil regementen, voort,
En ieder in 't gelid ! De Hemel geeft het woord.
Men blaze de bazuin; men sla de hone trommels,
Verdagvaarde in der ili onteibre dikke drommels
Gewapenden. Blaast op; ik schiet de wapens aan...

Vondel,
't Is Heur beeld! Van hier, gi j wreede
wraaklust, voor die beeltenis
Kruipt uw staal weer in de scheede,
gib weer in de duisternis.

't Is Heur beeld! o Dichter, henen!
hert en ziel den Hemel in,
weg! de lichtbaan op, verdwenen
na' der Dichtren konzngin.

't Is Heur beeld! De snaar gespannen,
los, met klank en vingrenspel!
Neen! al aardschen klank gebannen.
't hert alleen, dat zingt Haar wel!

Gezelle,
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II. — Omzettingen.
Als oorzaken van de omzetting worden in de spraakkunsten opgegeven : de klaarheid, de welluidendheid, de
verscheidenheid en de kracht.
De drie eerste, waarin altijd min of meer overleg
ondersteld wordt, behooren vooral tot de verstandstaal;
de laatste echter doorgaans tot de gevoelstaal, want de
kracht die men aan een woord of een woordengroep geeft,
wordt gemeten naar hun waarde, en die waarde wordt
vooral door het gevoel geschat.
Men legt nadruk op een woord of een woordengroep
niet zoozeer door het logisch accent, dat vooral de duidelijkheid en de eenheid van den zin bevordert, maar door
het emphatisch accent, dat krachtiger is dan het logische.
Waar er een emphatisch accent is, daar spreekt altijd min
of meer een gevoel; de kracht die de redenaar er toe gebruikt,
is zooveel als een kus of een kaakslag, volgens dat het een
gedachte betreft waarvoor hij lust of onlust, liefde of haat
gevoelt, die hij aan den toehoorder wil overzetten. o ! Een
bekwame spreker of lezer zal altijd veel belang hechten
aan de emphatische accenten : zij leiden de woorden vlugger
tot aan, ja, tot in het hart der toehoorders.
Niet altijd toch komt de voile waarde van een woord
of een woordengroep alleen door het emphatisch accent
genoegzaam uit; beter, ja, dubbel zal die waarde gevoeld
en gehoord worden, zoo de gewichtige woorden of woordengroepen een buitengewone plaats bekleeden, d. i., zulk
een die zij in den kalmen zin niet hebben. Dan zijn er twee
factoren die malkander de hand geven : accent en plaats.
Dat de woorden of woordengroepen die het emphatisch
accent dragen, elders en veelal vroeger verschijnen dan
men ze in de verstandstaal verwachten zou, komt gansch
overeen 1 0 met den aard van den gevoelszin die zoo dikwijls
onvoorbereid uit het hart springt, en 2 0 met de bevindingen van de zielkundigen : wat het meest psychische
kracht heeft zeggen zij, staat ook het klaarste in het
bewustzijn.
Het verwondert me dan zeer in Den Hertog, die, zonder
ze uitdrukkelijk te noemen, dikwijls de gevoelstaal aanraakt, blz. 140, I, het volgende te lezen : « De inversie is
een belangrijk stijimiddel. Het is nuttig, de leerlingen te
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laten waarnemen hoe zij de eentonigheid verjaagt ». Is
dus het veriagen der eentonigheid het bijzonderste voordeel
.dat uit de omzetting spruit? 'Zou de schrijver niet vermoed
hebben hoe natuurlijk de inversie in de gevoelstaal is en
welke overwegende rol zij daar speelt?...
Al de omzettingen die in den gewonen mededeelenden.
zin wegens duidelijkheid, welluidendheid en verscheidenheid voorkomen, kunnen ook om reden van kracht in de
gevoelstaal plaats vinden. Voorbeelden geven ware overbodig, ze staan in alle spraakkunsten.
Maar er zijn ook omzettingen die om zoo te zeggen
alleen aan de gevoelstaal eigen zijn; en op die zullen wij
eenige regels geven.
Enkele hoedanigheidswoorden, vooral lief en zoet,
komen soms na hun zelfstandig naamwoord en spreken
dan van meer genegenheid en innigheid. Er is, meen ik,
verschil waar te nemen tusschen lieve vriend en vriend lief;
zoet kindeken en kindeken zoet.
Om het werkwoordelijk gezegde beter te doen uitkomen, stelt men het vooraan in de onbepaalde wijs gevolgd
door doen in den passenden vorm.
Baten ofte boeten,
dal en doen ze memand let...

Oezelle.
Het waaide. - Buig als ik I zoo ruischte 't riet.
Maar de eik sprak tier : Neen, buigen doe tk met.
J.-A. Van Droogenbroeck.

Gii wordt nu en dan op 't einde van den zin geplaatst
1 0 om bijzonderen nadruk te leggen op een eerste voorafgaande gii.
Ge zijt hier met meester, gij.
Gil zlit een man zonder hart, gij
L. Lambrechts.

20 e Tot sterker loochening van hetgeen de tegenspreker bevestigt, of tot sterker bevestiging van hetgeen hij
ontkent. 't Is niet waar gip Hij is zeker flood, gip Ik heb
het met miin eigen oogen gezien, gij ! (Z. Idiotic. van Comelissen en Vervliet).
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Soms stelt men bij anticipatie het voornaamwoord op
de plaats van het zelfstandig naamwoord, om dat laatste
achteraan te kunnen laten. volgen.
Maar loot ze toezien, want zij tergen geenen leeuw,
Noch brullende leeuwin, door 't steuren van heur nesten,
Maar onze Almogendheéri, die rechte burgerpesten !
Vondel.
ze zuchten en ze stenen wel,
ze roepen en ze razen,
maw' wederstaan, zoo willen ze, en...
dat durven ze, die dwazen !
Gezelle.
Omdat ze met meer bitten kunnen, de ouden,
Misleiden ze ons met gekken praat.
J.-A. Van Droogenbroeck.
Ziet gij

hem op den mesthoop slaan,
Den fieren haan?
Idem.

Hoe strompelt hij daar voort,

Die oude grijze man !
Idem.

Soms doet men het tegengestelde, en plaatst men
overbodig het voornaamwoord hij (zij, het) of die (dat)
onmiddellijk na het zelfst. naamwoord, waarachter men
dan wat verpoost, om er op die wijs meer de aandacht op
te trekken.
Zijn staart, hij schittert als een vlam.
J.-A. Van Droogenbroeck.

De volkstaal zou gemeenlijk zeggen : zijn staart, die

schittert als een vlam.
In uitroepende zinnen plaatst men dat achter het
gezegde of de bepaling die men om reden van kracht aan
het hoofd van den zin brengt. (Z. n r 65).
Het werkwoordelijk gezegde, in die omzetting, staat
in de onbepaalde wijs en wordt verder vervangen door
doen in den passenden vorm. Hij liep snel wordt loopen
dat hij deed !
En loopen dat die roover dei,
de beenen van zun liff,
zoo snel dat 't onbeschriffilik is,
hoe snel ook dat ik schrilf!

Gezelle.
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Bijwoorden, zooals ja, zeker, vast, neen, worden, one
krachtig te bevestigen of te ontkennen, in stee van voren,
ook wel op 't einde geplaatst. 1k zal dal dam zeker en

vast. 1k zal 't u herinneren ja.
't yolk zol vast staan, op :lin' voeten,
maar wet onder de uwe : neen 't !
Gezelle.

III. — Herhalingen.
Evenzeer als het emphatisch accent en de omzetting,
is de herhaling een zeer geschikt middel om nadruk op een
woord of een woordengroep to leggen : de dubbele klank
maakt een dieperen indruk, gelijk een dubbele klop op de
deur scherper doet luisteren en een tweede slag van den
hamer den nagel verder doet indringen.
Men maakt herhalingen vooral met de volgende
woorden : zelfstandige naamwoorden, hoedanigheidswoorden en bijwoorden, werkwoorden en tusschenwerpsels.
De herhalingen dienen 1 0 bij de zelfstandige naamwoorden, onder andere, om een zeer groote hoeveelheid
aan te duiden of om, samen met het emphatisch accent,
duidelijker uiting te geven aan het gevoel dat de spreker
voor het genoemde wezen koestert.
Gestapeld, rondom hem,
ziin tonnen, tonnen, tonnen...
Gezelle.
Heil u, moeder,

moeder, moeder,
'k heb u eenen keer gezien;
en 'k en zie u,

moeder, moeder,
rummer weder meer misschien,
als in '1 pert, o

moeder, moeder,
in den edelen oogenstraal
van uw kind, o

moeder, moeder,
in zijn herte en in ziin taal!
Idem.

20 Bij de hoedanigheidswoorden en de bijwoorden,
om de volheid van een goede of slechte hoedanigheid te
.doen uitkomen.
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Hoe zwart, hoe zwart is, ommentomine,
dat zwellend hout in 't boomenland...
Gezelle.
't Meiske, met zijn' teele melk,
op zijn bloote voetjes,
lang, gelzik nen terruwstelk,

zoetjes, zoetjes, zoetjes
terdt het voort
Idem.

30 Bij de werkwoorden, om de inspanning, den duur,
de uitwerkselen enz. van de daad beter te doen waarnemen.
'1 Is schoon, bij 't eerste zonopstaan,
als 't blinkend oosten zwemt
in 't lzcht, den leeuwerk ga te slaan,
die zingt en klemt en klemt
Gezelle.

't Regent. 't regent, jongens,
Nu is het weder frisch!
J.-A. Van Droogenbroeck.

Soms, om te zeggen dat men aan het woord heel zijn
draagkracht geeft, plaatst men ik zeg of ja, jaja tusschen
de herhaalde woorden of hoort ge? verstaat ge? begriipt ge?
begrepen? ja, jaja er achter.
Ik vergeef het u

nooit, nooit, hoort ge dat?
L. Lambrechts.

De herhaling bij bevelen en smeekingen duidt dringendheid aan.
Laat los, laat los, het gaat mij aan de zznnen,
Laat los, laat los; ik wil mzin dochter nen.
Vondel.

Schud ult de pi, schud uit!
Idem.

Och, broeders! laat mij gaan,
Och, broeders laat mij gaan.
Idem.

40 De uitroepen, met of zonder tusschenwerpsels, dienen
om het schielijk getroffen of overvol gemoed te ontlasten :
hier vooral is dus de herhaling zeer natuurlijk, en nog
meest bij droevigen en wanhopigen; want, in tegenstelling
met de verbeelding der vreugdigen, die gaarne de toekomst
invliegt, blijft de hunne roerloos als vastgeschroefd staren
op hun ongeluk en het ondergane verlies.
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Ieh, Absolon, mien won! hoe vreesde ik voor then tocht!
Och, Absolon! och, of ik voor u sterven mocht!
Oeh, Absolon, miln zoon! de waardste van mune erven
Got God, och, Absolon! dat hk voor u moeht sterven!

Vondel.

Dikwijls is de herhaling een treffend en plechtig begin
van de verschillende termen van een opsomming.
Zoo doet Vondel in Jeruzalem verwoest den trotscher,
Titus zeggen :
Laat tuigen van num deugd die sehaarden van miln stoat :
Last tuigen van miin deugd zoo vee p gebroken lansen :
Laat tuigen van miln deugd die neergestegen transen :
Laat tuigen van num deugd dat kerkhof, tang van doors :
Loot tuigen van awn deugd die naklank, droef van loon :
Loot tuigen van mzin deugd die opgegraven siraten :
Loot tuigeri van min deugd de roof van mun soldaten
Laat tuigen van miln deugd de smook, het puin, het vier ...

In het gesprek herhaalt de eene spreker dikv ijh
vragend of uitroepend geheel of gedeeltelijk de oordei
van een anderen om, naar aanleiding daarvan lucht t(
geven aan zijn verwondering, zijn verbaasdheid, zijn af- er
goedkeuring, of verontwaardiging.
Salomon.
1k hebbe, ontstel u met, my op die zaak

beraden.

Sidonia.
Beraden? Hoe, miln Heer, verschillen uive daden
Van ow beloften?...

Vondel.
Wat hebben wij

Luciferisten.
verbeurd? geeft reden en bescheid!
Rel.

Verbeurd? gif kwetst Gods kroon door ongeduldigheid.

Idem.

Sadok.
't Geschret van duizenden die uit Jerusalem
U smeeken le gelijk met hun bedrukte stem.

Salomon.
Bedrukt? Wat druk, heat smert gevoelen d'onderzaten...?
Item.

Judas.
...

Het vonnis wordt geveld; men zal er recht

meg doorgaan
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Mee doorgaan? Laat eens zien, ik zal lien jongen voorstaan.
Idem.

Koorwaarzeggerin.
Dot gzi door 't Joodsche spel een kerk ontwijden zult.
Aartspriester.
De kerk ontwijden? Neen, dit spel zal Dagon eeren.
Idem.

Hofmeester.
Mevrouw! az NW; ten minste hoor mil spreken.

If is.
U hooren? Neen, men kent nu) looze streken...

Idem.

Soms herhaalt men zelfs verscheiden keeren zijn eigen
woorden, zonder acht te geven op de bewijzen van den
tegenstrever; zoo doen veelal niet alleen de eigenzinnigen,
maar ook de wraakzuchtigen : 't is immers de beste manier
om iemand te sarren en te doen opvliegen.
Soms ook bauwt men, met of zonder weerleggmg,
minachtend iemands gezegde na.
Och Heere toch Dal noemt ze 'n stom werk, 'n stom werk !
Also/ ik stomme werken oplez, Moet ik dan alles zelf doen? Waartoe
dzenen nizin dienstboden dan? 'n stom werk T...
Arie Sanden.

Iv. — Ontstentenissen.
Ontstentenis ! Een nieuwe naam? Ja, doch ik ben
er niet fier op, en gewillig laat ik hem varen, zoohaast
iemand een beteren vindt. Maar de bestaande naam ellipse
of uitlating voldoet mij niet. Hoe toch kan men uitlating
heeten wat niet alleen niet uitgedrukt werd, maar wat
zelfs niet dtiidelijk als woordbeelden in het bewustzijn
verscheen? Men laat enkel weg wat er eerst was. Ook
afwezigheid verwerp ik, omdat het doet onderstellen dat
er iets niet is wat er tot de volledigheid noodig was. En
hier is geen leemte, tenzij ten aanzien van den logischen
zin, die hier niet in aanmerking komen mag.
Ontstentenis daarentegen beteekent eenvoudig het niet
voorhanden zijn van anders gewone deelen, wat bepaald
het kenmerk is, dat wij nader gaan verklaren.
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In 't algemeen gesproken, heeft de ontstentenis in
de gevoelstaal twee oorzaken : de kalme innigheid of de
storende drift; hoe ver ook die twee oorzaken, oppervlakkig
beschouwd, van malkander verwijderd schijnen, toch
hebben zij dit gemeen dat zij als geburen nevens elkander
'even in ons gevoelig hart.
De kalme innigheid blijkt uit de nauwe betrekking
tusschen de handelende personen, uit de omstandigheid
die hen samenbrengt, uit den lach van hun lippen, den
glans van hun oogen, de warmte van hun handdruk en
den klank van hun stem; o ! de innigheid zou Naar karakter
verliezen, moest zij overslaan tot uitgestortheid of tot
woordenpraal; wat zij zegt, erft zijn duidelijkheid meer
van de stomme, maar toch luid sprekende omgeving dan
van de uitgebrachte woorden; daarom, telkens als zij zich
uitspreekt, doet zij het kort en bondig. Vandaar de beknoptheid van de gewone wenschen, gelijk goeden dag, goeden
avond, de beste rust, veel verzet, goede refs, wel te huis enz...
Vandaar ook dat men, om over de klaarheid dier uitdrukkingen te oordeelen, ze niet uit hun verband mag rukken,
en, ik steun er op, het verband hier is niet te zoeken in de
er om staande woorden, maar in de gelegenheid die tot
de wenschen aanleiding geeft.
Bij de storende drift gaat het heel anders. Een tamelijk
juiste voorstelling van onze verbeelding in dit geval is,
naar ik meen, die van een brandende zaal. Al de toeschouwers willen weg, maar de uitgang is och arme ! te nauw.
De kloeksten werken met elleboog en voeten : zij willen,
zij moeten vooruit en wie niet gewillig wijkt, wordt achteruitgedrongen, neergeslagen en platgetrappeld door hen die,
over lijken heen, alleen den uitgang bereiken en in de
vrije lucht geraken. Die kloeksten hier zijn de woorden
die rechtstreeks 't gevoel bevatten, dus het meest psychische kracht bezitten, terwijl al de andere, zwak gelijk
vrouw en kind, reeds lang neergeduwd en verplet liggen.
De ontstentenis van gewone deelen in de gevoelstaal
is dus een uiterlijk teeken van kalme innigheid of van
min of meer storende drift. Wie met volledige zinnen
spreekt, is zeker minder gemeenzaam of minder aangedaan
dan hij die ontstentenissen gebruikt.
Meest komt zij voor in smeekingen, bevelen en uitroepen : Hoe dringender de smeeking, hoe barscher het
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bevel, hoe heviger de ontroering is die den uitroep veroorzaakt, hoe menigvuldiger ook de ontstentenissen van
gewone deelen kunnen zijn.
Al handelt de ontstentenis gansch anders dan de
herhaling, aangezien zij niet, gelijk deze, sommige woorden
tweemaal bezigt, maar de gewone termen besnoeit, toch
beoogt en bereikt zij hetzelfde : het meest treffende beter
te doen uitkomen door het neutrale ongebruikt te laten,
ja, in sommige gevallen dat treffende kort bijeen te brengen
tot een tegenstelling, waarvan de twee termen, tegeneen
botsend, gensters uitschieten die beide belichten.
In de vroeger aangehaalde teksten staan veel voorbeelden van ontstentenis. Onder andere de volgende :
Mijn komst mishage u niet (nr 36). — Water halen (nr 45).
— Wat beginnen? (nr 45). — Buigen maar (nr 45). — Zoo

ellendig zijn en geen zonneschiin ooit mijn huis instralen
— Dat wulp de kerk gebién? (nr 45). — 1k kronen
op het hoofd? ik scepters in mi.in handen? (nr 45). — Gaarne
genoeg, maar mogen (nr 45). — Den vijand aangevallen
Or 46).
— Waar gevlucht? (nr 46). — Wijs gehandeld !
(nr 46). — Wel besteed I (nr 46). — Liever bier gestorven op
de wacht (nr 46). — Tot daar toe (nr 51). — Weg ! — Vooruit!
— Links! — Hier! — Millen! — Langzaam! — Zacht!
(nr 60). — Dat Jan bier kome (nr 64). — Dat gij nu komt!
Or 64). — Dat wij de macht niet hebben (nr 64). — Dat hij 1
<rir 66). — Of ik moe was! (nr 70). — Of ik ! (nr 70).
Or 45).

Nog eenige voorbeelden uit Vondel :
De geest is 't lid te groot en zoekt een ruimer lucht,
Een snikske, dan met meer. Een zucht, de leste zucht.
Wat raad! Hoe mogen coil ontsluipen zulk gevaar?
Een schoone wilsheid! waar heeft die zoo tang geschuild?
OM, liever nowt geboren!
_7Leef tang, beer Ironing : Heil met uwe heerschappil I
Vergeefs de rust gezocht.
Voort, voort, geen woorden meer.
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Hofpriester, och! vergeeft het mij : aan 't bidden !...
Geweer, geweer, dat ik hem aan mag rannen!
Men heeft ons raad gevraagd; en nu een kerkgeschtl
Verwekken? D'ongenet der vorsten en vorsttnnen
Ons halen op den hals?
Genet, genet', genet 1...

V. — De Schorsing.
De schorsing komt voornamelijk voor in de volgende
gevallen, waarin het een of ander gevoel een min of meer
belangrijke rol speelt.
1 0 Wanneer de spreker, stervend, bezwijmend of te
zwak, de kracht niet heeft om zijn gedachten volledig uit
te brengen.
Helaas! als ik 't gedenk, het haar le berge stligt :
Wat wordt
bange! tk zwilm, tk sterf, het herte ontztigt,
Staatsdochters, real me - amy !

Vondel.

20 Wanneer de spreker plotseling verrast wordt door
personen in wier tegenwoordigheid hij uit eerbied zwijgen
moet.
Kobach.
Gib zegt nochtans....

Mozes en Aaron (treden op).

Mozes.
Ontluikt, gelzik een lustdal schobn...

Vondel.
30 Wanneer men, door de drift van den

tegenspreker,

zijn begonnen gezegde niet voltooien kan.
••• ik sloot
zoo seffens al dat werk, al
dat geruchte uit mzinen schoot,
: « Rap, tut milnen wegen,
en 'k
uit mzin zunne, dat ik zze :
houdt op, en last mij werken,
of lic strale u! » zez de Ine.
Gezelle.
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4° Wanneer, onder 't spreken, de stem plotseling vanaandoening stokt.
Nog overwoeg een kwale alle andere kwellagièn,
Doen die verdufte smook van 's tempels timmeragien;
Doen d'hongerige vlam dat priesterlijk gebouw...
0 hertsteek ! o verdriet! o smert ! o druk ! o rouw!

Vondel.

5 0 Wanneer men uit vrees of uit voorzichtigheid zijn
gedachten niet gansch durft uiten.
Sabud.
Wie heeft den Godsdienst meer gehandhaafd dan uw Vorst?

Sanhedrin.
Voorhene, maar, indien men 't veilig uiten dorst...

Sabud.
Gil moogt vriipostig ons uw zorgen wel vertrouwen.

Vondel.

6° Wanneer men uit wraaklust bedreigt, maar niet
zeggen wil of nog niet zeggen kan hoe men zich wreken zaL
Ga weg, zegt het yolk, of ik zal u...

Simeon.
Bloedschender ! hou uw rust of andersins, ik zweer...

Vondel.

7° Wanneer de spreker, vooral bij gramschap, nog
meer zou willen zeggen dan hij reeds gedaan heeft, maar
er geen uitdrukking voor vindt.
En qii komt bier, in miln huts, een boek laten zien, waarin
uwe tante wordt aangevallen, bespot, beklad, be...
Arie Sanden.

VI. — Uitroepen.
Zoohaast wij met zekere kracht door een gevoel''
beroerd en beklemd worden, jaagt ons hart dit door een
uitroep naar buiten. De uitroep immers is bijna altijd
een verlichting voor het aangedaan gemoed, niet alleen
door de inspanning die er toe noodig is, maar wellicht
nog meest doordat hij het besloten gevoel meedeelt aan
apdere wezens, al waren die ook onbezield.
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De uitroep kan bestaan uit een heelen zin, soms uit
een of meer woorden, waarvan meestal een of meer tusschenwerpsels.
Hij heeft de woordschikking nu eens van den mededeelenden, dan weer van den vragenden zin; veel vragen
bovendien moeten onder de uitroepen geteld worden.
Zoo b. v. het eindvers van Fierheid, door Rodenbach :
Ilelaas ! waar is der oudren fierheid nu gevaren?

De gewone en natuurlijke plaats van den uitroep is,
zooals die van het tusschenwerpsel, daar waar de ontroering
ontstaat.
Dus meest aan 't hoofd van den zin, soms middenin,
scms ook op 't einde.
Op, op, mile Zanggodin ! schep adem in de hoven;
De winter is voorbij, de wolken vim verschoven...

Vondel.
g11 dwang van alle tyden en gy dwang van elk gewest,
al hiet gii u ook Vryheid en - o spot ! - Gemeenebest...

Rodenbach.
Wil volgden Karen sprong met uitgekret ,n oogen,
Maar wie had onbezwifind van 't hooge aanschouwen mogen
Een lichaam welks gestalt was van den eersten val
Gauls uitgewischt? o vrouwe ! o rotse I o berg ! o dal!

Vondel.

Soms dient hij tot inleiding van een heel stuk als
voorbode van de gevoelens die men verder zal ondergaan;
soms tot slot van een geheel als epiphoneem.
Zoo begint Rodenbach zijn gedicht Sneyssens :
Afgrziselik! In den valen sching van 't zwartgestreepte westen
en onder donkeren vlagenzwangeren hemel
lilt wanhopig een vlucht voorby...

En zoo eindigt hij :
Abyssus abyssum invocat
0 lijdenschap ! 0 ongetemde krachten!

Al de gevoelens die vatbaar zijn voor zekeren sterktegraad, kunnen zich door een uitroep openbaren, zoo de
vreugde, de droefheid, de spot, de ongeduldigheid, de
gramschap, de liefde, de hoop, de wanhoop en andere;
maar hier en daar is er een verschil in den vorm en den
inhoud van de uitroepen waar to nemen.
In 't algemeen mag men zeggen dat hoe heviger en
schielijker de aandoening is, hoe spontaner ook de uitroep
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Is en hoe natuurlijker het tusschenwerpsel. In twee gevallen
van hevige en schielijke aandoening, bij verstomming en
verrukking, bestaat dikwijls de uitroep zelfs maar uit
een enkel tusschenwerpsel. Verstomming ! Prachtig woord
dat zoo juist den stilstand van het radertuig der spraak
uitbeeldt en waarvan ik het gelijke noch in het Duitsch,
noch in 't Latijn, noch in 't Fransch gevonden heb. Aileen
stupor, stupeur, dat verstijving beteekent, staat er dichttegen. Wat gebeurt er gewoonlijk bij verstomming? Men
wordt verrast, bij voorbeeld, door een droeve tijding.
Spontaan uit men een ach ! alle uiterlijke beweging houdt
op, men valt neer op een stoel, op den grond ligt reeds het
ongelukstelegram, al de kracht der verbeelding staat vast
op een schrikkelijke visie, die al het omgevende vergeten
doet. De mond valt onbewust open, de oogen, al puilen
zij uit, zien niets, terwijl de innerlijke blik, gelijk het ijzer
floor de magneet, aangetrokken is en vastgeklampt blijft
door het innerlijk beeld dat al de overige zielekrachten
gulzig opslorpt. En men zal maar spreken, als men min of
meer tot bezinning gekomen is.
Wat gebeurt er bij verrukking? Onverwacht komt
men vOor een heerlijk kunstwerk, bij voorbeeld, een schilderij, te staan. Onbewnsi ontsnapt een ho ! Zoo geweldig
treffen kleuren en lijn€n u dat ge eerbiedig als in een heiligdom zwijgt. Straks zijt ge gansch cog. Stoute, maar psychologisch ware uitdrukking ! Want alle andere zinnen
zijn als lam : hooren of tasten doet ge niet meer. Denkt
ge?... Nu of later zoudt ge 't niet kunnen zeggen. Genieten
is al wat ge doet, en uw oogen, gelijk de bij uit de bloem,
zuigen uit het tafereel iets wellustig zoets dat u uit de
werkelijkheid van 't levee wegrukt. o ! Lang zou die schoonheidsbedwelming duren, kwam niet iemand op uw schouder
tikken en zeggen : 't is tijd om heen te gaan.
Heb ik over de verschijnselen van de verstomming
en de verrukking uitgeweid, 't was omdat ik dikwijls
ondervonden heb dat schrijvers en tooneelspelers er te
weinig rekening mee houden.
De vreugdigen zijn gewoonlijk mededeelzaam; zij zijn
kwistig met uitroepen, zelfs herhaalde uitroepen, over
het blijde heden en de lachende toekomst, gepaard of afgewisseld met allerhande krachtverspillende bewegingen, als
schateren, springen en dansen.
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Zoo zegt Badeloch aan Gysbrecht :
Nu gif behouden zilt, is al mun iced vergelen,
1111fn trouwe bruidegom! miin hoofd, num troost, main schot,
wat geef ik °in de stacl,
Nu gij behouden
Om al het wereldsch goed!
Vondel.

En Hageroos aan haar hand Hazepoot, die haar
helpen redden heeft :
Mijn toeverlaat, mijn troost, num boog, miln pill, miln schild,
Miln Hazepoot, hebt gij nuin ongeluk gewroken?
Idem.

De bedroefden bij een overlijden zijn doorgaans
achterhoudend, begeerig naar stilte en eenzaamheid, am
ongezien te weenen, te zuchten of te kiagen over het verlies
van den geliefden persoon, lien zij onophoudend voor hun
geest zien en al jammerend aanspreken, chkwijls alleen
met zijn gebruikelijken naam of het verkleinwoord er van.
Ondertusschen hadden wil reeds verscheidene malen in de
nevenkamer den klaren treurzang hooren weérhelmen en de bittersie
toonen des ludens. 0 Edward! ITI1111 Eduardtje toch! was al dat
wij vatten konden, was zederen keer het slot van een lunge reke
zuchten, snikken en klaqen: « Eduard Eduard, ha! miln Eduardtje
Loch ».
Gezelle.

Het woordje loch speelt hier een voorname rol, gelijk
in alle uitroepen die smeekend zijn of uit medelijden
spruiten.
Later, als het leed ten deele geheeld is en bij andere
ongelukken waar Been schande aan kleeft, is de mensch
spraakzaam, zoekt naar medelijden en belangstelling, en
vertelt zijn ongeluk soms met alle bijzonderheden, natuurlijk onderbroken door uitroepen over het gelukkig verleden
en de zwarte toekomst.
Ziet, hoe die lusthof is verkeerd in een woestijne,
En herberg voor 't gediert', waarin ik eenzaam kwijne.
0, strekten de oogen Mlf een sprongrijk Siloa,
Nu ik mi jn handen wringe en voor miln borsten sla,
En scheur miln treurgewaad! och : of ze tranen lieten,
Wat zou mil daar een pak, een pak van 't p ert afsehieten!
Nu houdt de rouw, zoo 't schtint, de dorpels toegestopl,
Een rouw die ik al meer en meer hebbe ingekropt,
Daar ik aan stikken zal, daar ik aan mod verstikken.
Hoe flaauw bezwukt miJn hert schier alien oogenblikken!
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0 wee! o wz! o wach! - hebt gil bedrukte maagd!
Uw hert nog wet van rouw geleégd en uitgeklaagd,
En moogdy niet een traan tot uwen troost verwerven,
Zoo treurt u voorts in 't graf, en zoekt uw hell in 't sterven.

Vondel.

Berouwhebbenden, door de loitering van hun geweten,
malen en hermalen gedurig hun tout, en persen er gal nit,
die zij in zuchten, klachten, ja, in zelfvervv-enschingen
uitspuwen.
Zoo zegt rouwig Ruben in Jczq in Dothan
0 hetlig, o onschuldig bloed!
Men rekke en plinzge al num leden,
Geen slag van sterven zif to wreed
Voor mij, een ondier zonder reden!
Oclz, wader' Ruben is dat wild,
Van 't welk uw Jozef werd verslonden;
Hlf beef/ uw hartebloed gespild!
Uw eigen zonen zijn de honden,
Die 't p ert, in 't wilde woeste veld,
Vervolgden met hun bitsche bekken.
Geloof met, wat men u vertelt,
Hoe ivy 't verbloemen of bedekken;
Onnoozel kleed, onnoosle rok '...

Vondel.

Petrus, in Peter en Pauwel, bij 't herdenken aan zijn
verloochening, ziet in zijn verbeelding, levend en verwijtend, het tafereel van het Laatstc Avondmaai en roept
Heilge disch en spijs, die mij verdoemt !
0 bloed, o drank, o kelk...

En Paulus, zich herinnerend hoe hij in de steeniging
van Steven meehielp, jammert :
0 glans' hadt gil een straal in num gezicht geslagen.
Eer bei deze oogcn nog den nzartler storten zagen '
Die Heatg bad voor ons en steeg de wolken deur.
Le steenen werden rood, num wreedheid hiel haar kleur!
Mien handen, hebt gil ook doornageld den Gekruisten?
Wee mij, wee mij, ace mil ^ ...
Vondel.

Wanhopigen, zien alles zwart, in en verwenschen zich
zelf, nog meer dan bedroefden.
Zoo roept Adam, na zijn. val :
... Och, open uwen school,
Ontvang me, o aarde! want de lust is my benomen
Ontvarig me wederom, ik ben van a gekomen.
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Dit lichaam komt u toe : De ziel verhuize en zoek'
Een lzetznelijk verblijf, daar een verdiende vloek
Haar henevoere; want Zlf heeft des Hoogsten zegen
Misbruikt. Wat toeft de dood Het leven is me tegen,
Dc nare duisternis veel liever dun de dug.
AVIiin schande legt te naakt. Zoo '1 Mif gebeuren may
Te sterven, keer het met. Laat u miln dood behagen.
Geen reden port u op, het tlidig lijk te klagen,
Want lijdig sterft hij, die met meer le hopen heeft.
Al is nzijn leven kort, 'k heb nog te lung geleefd
Na zulk een heilverlies, en kan met meer verltezen.
Wat slag van sterven staat mil 't reedste nu te kiezen?
Van eenen hoogen berg afsprinqen zonder schroom,
Of plompen in d'Eufraat, en druven met den stroom
En maalstroom, recht in zee, ten aze voor de visschen?...

Vondel.

Bij dreigende gevaar of in, Hood, roepen wij, uit loutere
zucht tot zelfbehoud, op de wezens, aan- of afwezig, die
Ons min of meer kunnen beschermen of helpen.
Zoo , roepen de jonge kinderen, ook in de school,
gewoonlijk op hun moeder.
Zoo ook, meen ik, is de kreet van Jozef te verklaren,
wanneer hij, verkocht, den vrachtmeester moet volgen ;
Och, vader ! Benjamin!
Och, Ruben! Ruben, och!

Vondel.

Grammen en toornigen geven lucht aan hun drift
door rond te trappelen, de vuisten te ballen, met de voeten
te stampen en vooral door 't slaken van uitroepen die
bestaan uit spottende gezegden, scheldwoorden, verwenschingen en bedreigingen soms vier- en vijfmaal tergend
herhaald.
Zoo spreekt de haas tot de schildpad :
Wat wilt gij, kruiper ! doen? o, luyen rondassier
En al te tragen prij ! Kruip, knit]) naar dijn manier.
1k kom nog vroeg genoeg, schud van dun harde schelpen
Nog zoo veel beenen uit, en laat ze d'ander helpen...

Vondel.
Weg, dwergje, weg ! verachtelijk gespuis der aarde!
Zoo sprak de leeuw het mugjen aan...

Coninckx.

Hier volgen eenige spot- en scheldnamen getrokken
uit Waasch Idioticon : Badden, bullebak, dioeben, does,
flonk, grendel, grie, herpel, huiben, joie, kallemoei, knobbel,
koben, kuifel, lavets, loebas, loeben, loeder, lorias, luffer,
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mallote, moem, paluf, pantekrul, pikketijn, plcdde, rokke-;
majoor, rut, schobbeiak, schoelt, sloeber, enz... Al die woorden
hebben dit gemeen dat zij allemaal min of meer misprijzen
uitdrukken. Behalve voor sommige namen waaraan gewoonlijk een zelfde bijvoeglijk naamwoord voorafgaat,
b. v. onnoozele i djoeben, dwaze herpel of uil, goede joie, vulle
lavets, onverdraaglijk pikketijn, is de beteekenis van de
meeste zeer moeilijk juist te bepalen, zooals ik en anderen
ondervonden die een idioticon. opstelden. Het yolk schijnt
zich weinig om die beteekenis te bekreunen en zich tevreden
te houden met een klankengroep die in de wandeling een
uiting is van spot of minachting.
Ook voor de beoefenaars van zekere ambachten en
bedieningen heeft het yolk een spotnaam, b. v. pcnnelikker,.

bureelrat, viool- of baardkrabber, kladpotter, opeter van
't gouvernement, enz...
Goat henen,
ten duivel melt,
int breke u hats en schenen :
't is Judasgeld!

Gezelle.

Theofrastus tot Hierofant :
Verleider van ons Hof ! de felle donder sla
Uw boosheid, het bederf, de pest der vrome heeren.

Vondel.

Onder het yolk komen bij gramschap de volgende
bedreigingen voor : Ik zal u hebben! ik zal u vinden ! dal

zult ge bekoopen ! dat zult ge uitzweeten ! dat zal op geen
blauwen steen gevallen zijn! dat zal uw ziel gedenken 1 ge zult
weten aan wat prijs ! Wat moet ik 4.2 doen? Indien ik mil
niet inhield, zou ik u 'k weet niet wat doen ! Maak u weg,
enz...

Nu eenige woorden over vijf figuren die veel in deuitroepen voorkomen, zooals reeds gebleken is in de bovenaangehaalde voorbeelden.
De scherts (z. De Haas en de Schildpad, biz. 33).—
Van de vriendelijke Scherts die van welwillendheid getuigt
en onder gelijken geoorloofd is, gewagen we niet. Wij
bedoelen hier alleen de bijtende scherts, die opzettelijk
scherp is en wil kwetsen. En zij kwetst dikwijls erger dan
een scheldnaam. Want zij is valsch en laf, omdat zij niet
openlijk zegt wat zij zeggen wil; zij is kwaadaardig en
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maakt of verkeerd uitlegt; zij is wreed, omdat zij met haar
grijns en lachenden toon, onder 't kwaad dat zij doet, een
duivelsche vreugde schijnt te smaken : Leg vrij de scherts
op de lippen van nijdigen en toornigen, van alle wraak-L
zuchtigen. De scherts is de priem waarmee zij gewoonlijk
hun slachtoffer in 't hart willen steken.
Hoor de bijtende scherts van Levi en Simeon, als
Jozef hen om genade smeekt en voor hen op de knieen -valt :
Levi.
This op ! het is geen wigs dat koninglzike zielen,
Zich buzgende in het slot, voor onderdanen knielen.

Simeon.
Was vader met de zon? Was moeder met de maan?
Wil starren, schoven? He!

De omschrijving (z. V erachtelijk gespuis der aarde,
blz. 33). — Zooals men dikwijls in plaats van het neutrale
voornaamwoord het zelfstandig naamwoord bezigt dat
meer het passend gevoel wekt, zoo ook vervangt men
dikwijls het verbleekte eigen woord door een omschrijving
die meer kleur op het begrip legt. Zij past dus wet om
iemand uitbundig te loven of geweldig of te keuren, dus
om voor hem lief de en bewondering, minachting en afkeer
te uiten en te doen ontstaan. Het yolk gebruikt ze weinig
antlers dan uit spotlust.
De grootspraak (z. Dochter Sion, blz. 29; Ruben,
blz. 30; Paulus, blz. 31, en Adam, blz. 31). — Eens dat
men door een hevig gevoel bewogen wordt, is er niet enkel
een machtige adem noodig om de dikke wolken te verdrijven die de verbeelding voor de rede joeg, maar ook een
helder oog om eenigszins de waarheid in haar juiste afmetingen te schatten en de werkelijkheid te zien gelijk zij
werkelijk is. Waar zijn de menschen die, door droefheid,
wanhoop of gramschap aangegrepen, over de grenzen der
waarheid niet springen?... Rari nantes in gurgtte vasto!
Witte raven L.. Gerust mag ik dus zeggen dat hevige
gevoelens en grootspraak onscheidbare gezellen zijn.
Theofrastus tot Filotimie.
Geen water kan de vlekken
Van tempelschenderzi afwasschen, geene zee
zuiveren. Helaas! o wee! o wee! o wee!...

Vondel.

— i13 —

De klimming of climax (z. Hageroos lot Hazepoot,
Velen die het aangeduide voorbeeld zullen
biz. 28).
geen climax,
onderzoeken, hoor ik reeds uitroepen : is
want er is geen klimming of versterking in de reeks der
gebezigde woorden, die eer ordeloos of toch zonder overleg
nevens malkander geplaatst of gesmelen zijn. — Niet te
vroeg geroepen ! De klimming in de beteekenis der woorden
is bijna altijd de vrucht van traag en kalm overleg, dus
als de spreker weinig of met ontroerd is. Wanneer echter
de drift meesteres is van den mensch, heeft deze noch den
tijd, noch de gesteltenis em te kiezen en te vergeliiken;
enkel bij groote uitzondering kan 't gebeuren dat er toch
klimming in de beteekenis van de termen is, b. v. wanneer
de toegesproken persoon met den spreker in verschillende
betrekkingen staat, die dan door de drift kunnen ingegeven
worden. Bijna aftijd springen de woorden spontaan van
uit het hook' tot over de lippen, en dan ook maken zij,
zelfs in hun ordeloosheid, een echte schoonheid uit, omdat
zij de trouwe weerspiegeling zijn van de wanorde in den.
geest. En altijd toch is er hier niet in de opvolgende versterking der termen, maar in het stijgen van de
sprekende drift; .want, zooals Van Ginneken het zegt en
de dagelijksche onciervinding bevestigt, « het gevoel stapelt
dikwijls zijn uitingen opeen, om de werking naar buiten
althans, eenigszins evenredig te maken met de volheid
van binnen » (1). Bijgevolg, hoe meer uitroepen, hoe heviger
gevoel.
De persoonsverbeelding (z. Hageroos lot Hazepoot, biz. 28 en Adam tot de aarde, blz. 31). — Dat de mensch,
fel bewogen, handelt als een kind dat alles bezield en aan
zich zelf gelijk maakt, is een felt dat ieder alle dagen min
of meer op zich zelven kan vaststellen. Menigeen, alleen
zijnde, werpt de pen die slecht schrijft, korzelig weg, al
zeggend : Daar ! Prutspen !... Wie twee- of driemaal moet
duwen om eeu deur te ontsluiten., verliest zijn geduld en
mort gebiedend : Ga toch open! En is dit zoo in dagelijksche voorvallen, hoeveel te meer zal het waar zijn bij een
buitengewone gebeurtenis die het hart schudt en in roering
brengt?...
(1) Leuvensche Bijdragen, VI . j. blz. 196.
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Wie kan het dan voor wonderbaar houden dat, niet
alleen de dichter, maar ieder menscli, wanneer hid min
of meer ontroerd is, de rnindere wezens aanspreekt, ze
looft, hun vraagt in zijn gesteltenis te deelen, hun hull}
inroept, ze beklaagt, ze vervloekt?...
Zoo spreekt Eva tot de verboden vrucht :
0, eedle boom! hoe dull ik wagen
Uw ooft te plukken 9 Eedle boom,
Gezaligd door het appeldragen!

Vondel.

Zoo roept droef Abisay tot Adonias :
Miln zoon Adonias ! och, koninklilke sprint,
Hoe zilt gzi ingeleid door reukelooze raden!
Giet tranen over 't lilk Strooit lijkcypressebladen
Cypressebosch! leg al uw bladers teffens af.

Vondel.

Zoo smeeken de staatjonffren, als de Romeinsche
soldaten om hem komen :
Steenrotsen ! berst van cm ,• valt, bergeii, op ons neer !

Vondel.

Zoo spreekt Ruben tot het kleed van den verkochten
Jozef :
0 rok, o vaderlijk geschenk
U zal ik nacht en dag omarmen,
Als 't hart in droeve tranen drenk',
U zal tk in gum bed verwarmen.
'k Zal afgezucht door al 't geklag,
Met u al mijmerende spreken,
Gelijk of Jozef bij mu lag...

Vondel.

Zoo nog Ruben tot het geld, zijn aandeel in den prijs
van Jozef :
Och! moordgeld, och ! gi l maakt mil schuldig aan dun jongen...

Vondel.

VII. — Vragen.
Ik hoef hier niet te onderscheiden tusschen de echte
en de rhetorische of oratorische vragen : de eerste immers
behooren dikwijls, de tweede altijd tot de gevoelstaal.
Al hebben de vragende zinnen een eigen woordschikking, toch, voornamelijk wanneer zij een bijwoord van
modaliteit bevatten, gelijk loch, immers, niet waar, volgen
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zij dikwijls de woordorde van den mededeelenden zin.
Men erkent dan het vragend karakter er van door het
muzikaal accent. Vader is immers niet erg ziek? Gij vertrekt

loch vandaag niet?
De vraag komt natuurlijk, niet alleen daar waar men
eenige inlichting wenscht, maar ook overal waar men
aangedaan is door een gevoel dat omtrent het tegenwoordige of het toekomende eenige onzekerheid inhoudt, die
men bij zich zelven uitspreekt of aan anderen, ook aan
mindere wezens meedeelt. Verrassing b. v. vraagt verklaring om het onverwachte; verwondering vraagt verzekering om het ongewone; aarzeling en besluiteloosheid
vraagt licht voor de lastige kens; verdriet vraagt uitleg
om het ongewenschte of onvoorziene; angst en vrees
vraagt bescherming tegen 't gevaar, enz...
Vandaar de menigvuldige vragen die men bij het yolk
te hooren krijgt : Wat zegt ge? Wat boor ik? Wat zie ik?

Is dat waar? Meent ge dat? Ge lacht zeker? Wie had dit
gedacht? Wie had dit kunnen voorzien? Hoe is dat toch
mogeliik? Wat nu gedaan? Waar nu naarioe met dat bliud
peerd? en andere meer.
Er zijn ook vragen, zooals wij reeds op blz. 294 zegden,
die eigenlijk uitroepen zijn en vooral dienen om sterk te
bevestigen of te ontkennen. Dat zijn de zoogenaamde
rhetorische of oratorische vragen.
Zoo spreekt Gijsbrecht van Aemstel, am beter Egmonts
boosheid te doen uitkomen.
... Zzin liefde staat ons deer,
Wie heeft de stad vernield, verwoest met zwaard en vier,
En al de nacht gewoed, als wild en uitgelaten?
Wie stopt den Aemstel toe met dooden? Wie de straten°
, Waar vet men met de vlam van then gestichten brand?
Wat grafsteé, wat altaar, wat kerk heeft 's roovers hand
Verschoond?...
Vondel.

Twee kleine opmerkingen. — 1 0 De ergste scherts is
zeker die met vragen rechtstreeks tot het slachtoffer
gericht.
Hoor hoe Levi tot Jozef spreekt :
Nu, koningk Jozef! zeg, wie zal ow stalknecht ziln?
Wie schrilver? Wie poortier 9 Wie schenker om met unin
Te kronen 's Konings disch? Wie kamerlingk verstrekken?
Wie muilpaard? Wie kameel? Wie uw karossen trekken?

Vondel.
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gewoonlijk kort en haast zonder tusschenpoos, zoodat ze
zelfs geen tijd laten om er een antwoord op te geven.
David is angstig om nieuws te vernemen over het lot
van Absolon, zijn weerspannigen, maar zeer geliefden zoon
en hij vraagt aan Achimads :
Hoe gang het Absolon, mzin zoon? Is hij gevangen,
Gegrepen by den hals, noq levende en aezond9
Hoe gzng 't hem? Is hij dood o/ levende of gewond9
Help me urt den droom. Nu, spreek.
Vondel.

VIII. — Onderbroken gang.
Na al hetgene wij gezeid hebben over het wielen van
de verbeelding en het onbeteugeld stormen van adem en
bloed, is er niets natuurlijker in de spraak van den ontroerden mensch dan zinnen die ongelijk en gebroken in
hun gang zijn gelijk de wilde golfslagen van een schmmenden stroom.
Reeds blijkt dit kenmerk uit eenige verschijnselen
die wij boven hebben opgespoord, namelijk, uit de omzetting, de herhaling, de ontstentenis en de schorsing.
Bij die verschijnselen dienen wij hier de verbetering
t e voegen.
Wanneer de verbetering aangewend wordt tot meer
klaarheid, meer bepaaldheid, meer wetenschappelijke nauwkeurigheid, behoort zij bijna altijd tot de verstandstaal.
In de gevoelstaal is zij een soort van protestatie die van
het gemoed uitgaat, tegen een uitdrukking die wellicht
spontaan over de lippen kwam, maar voor het gevoel,
of te koud, Of te zwak is.
Daaruit volgt dat de verbeterde term en de verbeterende, samengenomen, een herhaling met versterking,
een klimming of een tegenstelling kunnen uitmaken.
God onthoudt, God vergeldt, God beloont na de rnaat
van 'Lyn herte, Zijn vaderlijk Herte...
Gezelle
zoeter, ja, yea
zoeter nog,
zzit gli, bittere tranen, loch!
Idem.
1k heb milli iranen, ja, mijn oogen al vei kreten...
Vondel.

r
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Nu ste r f,

neen, sterf nog niet gib moet nog dwalen goon...
Idem.
die alles buigen doet
vOOr zijnen wreeddoorboorden,
zijn tr,omphanten voet!

neen,
Gezelle.

El, hoe orgelt den, hoe kwedelt,
harpt en ztngezangt en vedelt
nztj dot henenstervend... neen,
henenlevend — loojgeween!
Idem.

Tusschen de twee termen staat dikwijls, behalve fa
neen, zooals in de voorbeelden, ook nog erger, wat zeg ik,
mis, zelfs, ik moest zeggen, enz...
en

Wanneer men voelt dat er to groote afstand is tusschen
de hevigheid van 't gevoel en den indruk dien men verwachten mag van de woorden waar men over beschikt,
dan gebruikt men de verbetering niet; dan belijdt men
liever zijn onmacht door een of ander uitdrukking, zooals :

't is onuitsprekelijk, ik vind geen woorden om het u to doen
zien, ik kan het met geen woorden zeggen, ge kunt u niet
inbeelden of voorstellen, ge kunt er a geen denkbeeld van
maken, en andere dergelijke.
Ix. — Onregelmatigheid.
Wij zeggen hier onregelmatigheid met het oog op den
logischen zin, die in de scholen gemeenlijk als het type
van den zin beschouwd wordt.
Zoo bezien, vertoont de gevoelszin veelal onregelmatigheden, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de
boven verklaarde kenmerken.
1 0 Onregelmatigheid in de woordschikking, door de
talrijke omzettingen.
20 Onregelmatigheid in den vorm van den zin, die niet
enkel mededeelend kan zijn, maar ook vragend en uitroepend.
3 0 Onregelmatigheid in den bouw van den zin, door de
menigvuldige ontstentenissen.
40 Onregelmatigheid in den gang van den zin, die ver,hinderd wordt door sommige omzettingen, door de herhaling, de verbetering en den ingelaschten uitroep.
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5° Dnregelmatigheid voor de logiek, aangezien het
verband tusschen de zinnen dikwijls wegblijft en het
minderwaardige of ondergeschikte met het voornaamste
gelijkgesteld wordt.
60 Onregelmatigheid voor de gcwone spraakkunst. In de
gevoelstaal immers hebben sommige woorden en vormen
een beteekenis die tot de verstandstaal niet behoort;
bewijzen daarvoor vindt men o. a. in het boven opgesomd
gebruik van onbepaalde wijs en verleden deelwoord.
Tot slot van deze verhandeling, nog de volgende
opmerking, die meer in 't bijzonder tot de stifileer behoert.
Waarom heet men in de meeste handboeken litotes,
scherts, grootspraak, klimming, uitroep, vraag, verbetering en andere hierboven besproken figuren enkel gedachtefiguren. (figures de pensee)?... Zeker bestaan zij in een
eigenaardige wending van de gedachte, — wat echter
alleen het uiterlijke betreft. Maar wie is er de ingever van?
wie bepaalt er de beteekenis van? wie is er de gebruiker
van? Negen keeren op tiers is 't het gevoel en 't gevoel
alleen. Men zou ze dus eer gevoelsfiguren moeten heeten
of, volledigshalve, gevoels- of gedachtefiguren ( figures desentiment ou de pensee). Verkeerd ook is de andere benaming
rhetorische figuren. Ze zijn immers niet, zooals nog velen
het meenen, louter versiersels, strikskens en lintjes, o neen !
ze zijn spier en zenuw, ziel en leven van den stijl. Ze zijn,
ja het voile eigendom, niet alleen van dichters en rederijkers, maar van ieder ontroerden mensch, ook van den
schaper en den schooier.
Gent, den 7 Mei 1923.

PRIJSVRAGEN
voor 1923.

VERSLAGEN DER KEURRADEN.
Aileen de tweede en zesde van de zeven nit geschreven priisvragen
werden beantwoord.
TWEE DE PRI J SVRAAG.
Middel- en Nieuwnederlandsch. — Een onderzoek
‘naar het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik van
het voegwoord OF, ter inleiding van een afhankeliiken zin
met de woordschikking van den hoofdzin achter een ontkennenden hoo/dzin.
Prijs : 1200 fr.
Twee antwoorden werden ingezonden.
Kenspreuken : 1 0 Grammarie leert ons wel spreken

20 Om het smeer
Leden van den Keurraad : Prof. J.
JACOBS en Prof. Dr. J. MANSION.

VERCOULLIE,

E. H. J.

1 0) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
Het stuk « Grammarie leert ons » zou to hermaken
zijn. Het kan in zijn tegenwoordigen vorm niet bekroond
worden.
Schrijver komt tot de juiste oplossing, ni. dat bedoelde
volzinnen bijgeschikte volzinnen zijn met het uitsluitend
voegw. of.
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Dan had hij moeten verklaren hoe de verschillende
typen van volzinnen in die opvatting te verklaren zijn.
Hij bepaalt zich bij een omslachtige, onduidelijke en
onhandige weerlegging van ander verklaringen.
Ook zijn overzicht van de vroegere verklaringen is
onvolledig. Hij heeft onder andere de artikels van het
Gr. Wdbk. niet geraadpleegd over de woorden die kenschetsend zijn voor zijn verschillende typen van volzinnen

(b. v. nauwelifks, pas, schelen).
Het ander stuk « Om het smeer » stel ik voor, in het
archief van de Academie neer te leggen.

2 0) Verslag van den peer J. JACOBS.
Het moet de bedoeling van den Steller dezer prijsvraag
geweest zijn niet alleen een critisch onderzoek te later
instellen nopens hetgeen door VERDAM, DE VRIES, VERWIJS, VAN HELTEN, TERWEIJ en anderen daarover sedert
jaren geschreven is, maar ook een zeer bepaald antwoord
uit te lokken gesteund op talrijke, ernstige bewijzen uit
den Mnl. en Ndl. taalschat.
De redactie zelf van de prijsvraag spreekt al te duidelijk. Onzes inziens werd hier gevraagd, na te gaan wat er
was voor het gebruik van of; waar, wanneer, hoe en in welke
groep dit gebruik van of eerst is ontstaan, hoe en wanneer
het algemeen is geworden. Om die vragen te kunnen
beantwoorden was er heel wat meer noodig dan het materiaal door Dr. STOETT, PAUL en boven vermelde geleerden
bijeengebracht.
Laten wij nu eerst zien wat Schrijver van n r 1 (Grammarie...) heeft geleverd. Vooraf zij gezegd dat de eerste
lezing van die studie, welke zoo wat 65 blz. beslaat, ons
een ware teleurstelling bracht. De tamelijk korte, en in
bibliographisch opzicht al te weinig verzorgde lijst der
benuttigde bronnen schijnt ontleend aan het Mnl. en het
Ndl. Woordenboek, zoodat de Schrijver zeker en vast
persoonlijk weinige werken heeft onderzocht. Gaarne
hadden we citaten gezien uit prozawerken van niet-litterairen aard, lijk er in Zuid- en Noord-Nederland in de
laatste tijden vele zijn verschenen. Dit is een hoofdgebrek,
zooals verder blijken zal.
Het plan door den Steller gevolgd voldoet ons niet

overal. Kon hij in 't begin de spraakkunsten en de werken
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der taalgeleerden uit Noord-Nederland (1), die het vraagstuk hebben besproken, niet in 't kort vermelden, in plaats
van zonder eenige critiek die theorieen in 't lang en in
't breed mede te deelen, zooals b. v. het geval is met het
art. of uit het Ndl. Wdb. 10,77. Die zaken kon de Schrijver,
dunkt me, niet ernstig bespreken, vooraleer zijn thesis zelf
degelijk was bewezen. Men mocht dus verwachten dat de
ontleding van die opgaven achteraan zou komen, doch dit
is ook het geval niet.
Flink bewerkt is § 5 over den aard van het voegwoord of
als nevenschikkend en ondergeschikt voegwoord. Die paragraaf is zeker klaar en duidelijk. Maar zulks is nu weer
het geval niet met §§ 7 en 8, waarin hij het bekend betoog
van Dr. Van Helten en de indeeling der gevallen in 10 groepen bespreekt. Schrijver bezit de kunst nog niet om klaar
en bondig te redeneeren, en bijeen te houden wat bijeen
behoort. Haast nooit verwijst hij naar een ander paragraaf.
Wat de verdediging der thesis (§§ 8 en 9) zelf betreft,
hadden we hier liever de synthetische methode gevolgd
gezien : vooraf de uiteenzetting der stelling en der argumenten. Nu toch worden de bewijzen zoo wat rechts en
links gegeven, wat natuurlijk schaadt aan de kracht van
het betoog. Het gebruik van ne, en, of — en, of wordt in
elke groep bewezen door enkele citaten uit enkele schrijvers,
die wel in chronologische orde opgegeven worden, maar
die toch tot geen zekere, bepaalde conclusies leiden. Wat
hebben we er aan, als Schrijver b. v. zegt (blz. 45) : « Daarentegen komt of zonder de negatie reeds vroeg voor » en
als bewijs een citaat levert uit Moorkensvel, Biencorf en
Tweespraeck? Wat is vroeg? En weir komt of wel, en watir
niet voor?
Neen, wat we hebben moesten, waren b. v. statistieken
opgemaakt op litteraire (die dan nog vaak foutief afgeschreven zijn) en niet-litteraire bronnen uit het gansche
Mnl. en Ndl. gebied, waaruit duidelijk blijken zou waar en
hoelang afhankelijke zinnen met ne, en, ofwel of-en-zinnen,
ofwel of-zinnen in gebruik waren.
(1) Waarom ook niet de Nederlandsche Spraakkunst vermeld
van onzen Collega, prof. VERCOULLIE (uitg. 1900), die blz. 103104 uitdrukkelijk dit of als een uitsluitend voegwoord (hd. oder),
niet als grammatisch verbindend (hd. ob) aanziet, en de afhan.
kelijke zinnen als bijgeschikte zinnen beschouwt (biz. 132) ?
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' Ik heb de zaak zelf onderzocht in een paar daartoe
best geschikte werken. Zoo heb ik nooit dit of (w61 het
oudere, traditioneele, conventioneele ne, en) aangetroffen
in oorspronkelijke teksten van 1277-1294 door L. GILLIODTSVAN SEVEREN uitgegeven in L'Inventaire diplomatique de
l'Ancienne Ecole Bogarde a Bruges, 2de deel, Brugge 1899,
blz. 233-357; — evenmin in De Voorgeboden der Stad Gent
{1372-1381) uitgegeven door NAP. DE PAULA, Gent, 1885,
blz. 114-157; — evenmin in de Keurboeken der Stad Diest
uit de 15 de en het begin der 16de eeuw, uitgegeven door
K. STALLAERT, Gent, 1885, blz. 1-52; — evenmin in de

Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid
(1333-1573) verzameld door Mr. POSTHUMUS, 's Gravenhage 1910, 1911. Doch in de sLerk dialectisch gekleurde
Keure van Hazebroek to Hazebroek in 1336 opgesteld
(cfr. Glossarium uitgegeven door EDW. GAILLIARD, Gent
1899, blz. 262-263) treffen we onder een twintigtal bewijsplaatsen de volgende, waarop we de aandacht van den
Schrijver vestigen :
Ne gheen man ne mach laten lopen zeughen binder
port, up ene boete van Ix scell. paresis, of de zeughe verloren (art. 30).
Dat ne gheen man ne mach laten lopen zeughen binder
port, up ene boete van ..., of men voigheise (art. 30).
Dat niemen mach wonen met wive laugher dan ...,
/of hie ne hebse iemelt (art. 76).
Niemen mach vesten kersen ..., en si an ene plate
(art. 63), .
Gheen man mach verdiesen siin sout ..., of het ne si
(art. 130).
Uit deze teksten zal o. a. wel blijken 1. dat het gebruik
van het nevenschikkend, uitsluitend voegwoord of, iof
(11d. oder) zonder negatie in den afhankelijken zin reeds
p roeger bestond dan de Schrijver of VAN HELTEN wellicht
denken; — 2. dat aldaar naast ne, en ook of en of-en in
zinnen behoorende tot dezelfde groep voorkomen.
Het is onze innige overtuiging dat een nauwkeurige,
statistische studie opgemaakt op niet-litteraire Mnl. en
Ndl. teksten uit de 14de , 15de, 16de en 17de eeuw verbazend
veel nieuws zou aan den dag brengen. Het is volstrekt
zeker, dat het gebruik van of, of-en naast ne, en niet overal
tegelijkertijd is begonnen; het uitsluitend voegwoord of
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Old. oder) met of zonder negatie moet reeds lang in bijzondere dialecten gesproken en geschreven zijn geweest vooraleer het in het algemeener wordende hoofddialect (14501650) opgenomen werd. Zoo jets nagaan zou natuurlijk
veel tijd en werk vragen, maar het zou een verdienstelijke
bijdrage zijn tot de oplossing van deze vraag : Wiicir
juist, en wanneer, en in welke groep is het gebruik van of
en van of-en ontstaan? En het zou ons tevens nader helpen
bepalen, welke nieuwe elementen elk dialect aan het algeineen dialect heeft geschonken.
En wanneer de Schrijver aldus over zulk nieuw,
oorspronkelijk, overvloedig materiaal beschikte, zou er weI
middel geweest zijn om de gewaagde beweringen, welke
DE VRIES en VERWIJS (Wdb. der Ndl. taal 10,77) en VERDAM, Mnl. Wdb. 5,24,25,40,41 hebben vooruitgezet, achteraan klinkend te weerleggen.
Lijk echter het werk van n r 1 daar nu ligt, levert het
ons niets bepaalds; van jaartallen, dialecten is er geen spraak;
de hoofdthesis, hoe zeker ook, mist een vasten grondslag.
Besluit. Indien de prijsvraag nog Um jaar aangehouden
wordt, zal de Schrijver, die toch wel op de hoogte zijner
taak is, den tijd hebben om methodisch en volledig werk te
leveren.
* * *
Schrijver van Ilr 2 (Om het smeer ...) bekent zelf geen
tijd genoeg te hebben gehad om het onderwerp behoorlijk in
te studeeren. Wel kept hij de meeste werken, welke over het
vraagstuk handelen; maar hij heeft die bouwstoffen van
allerhanden aard zonder voldoende verband naast elkaar
gezet; hij blijft te veel aan de oppervlakte; verdedigt een
verkeerde hooldstelling, en komt evenals zijn mededinger
tot onbepaalde besluiten. Deze auteur heeft, ja, een reeks
gedrukte litteraire bronnen onderzocht, en de uitkomsten.
— soms onjuist, b. v. voor de werken van Anna Bijns —
geboekt. Maar nog zooveel ligt daarbuiten te zanten, dat
daarna volgens een wetenschappelijke methode dient verwerkt.
Ook hem gunnen we gaarne een jaar tijd om het
alleszins ingewikkeld vraagstuk dieper in te studeeren.
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3 0) Verslag van Prof. Dr. J. MANSION.
Van de twee ingezonden stukken, komt het eerste
(kenspreuk : « Om het smeer likt de kat den kandeleer »)
voor de bekroning niet in aanmerking daar het alle oorspronkelijkheid mist.
De inzender van « Grammarie leert ons » heeft wel
begrepea wat van den * beantwoorder eener prijsvraag
geeischt wordt. Het onderwerp is echter door hem slechts
ten deele behandeld en zijne methode zou over 't algemeen
strenger en nauwgezetter moeten worden eer hij aan eene
bekroning kon denken. Noch het historisch, noch het
dialectisch gezichtspunt komen duidelijk tot hun recht.
Hoewel deze verhandeling een niet ongunstigen indruk
maakt, zou ze nochtans op zoovele afzonderlijke punten
moeten herzien en verbeterd worden dat ze onmogelijk
voor eene bekroning kan voorgedragen worden. De ondergeteekende is het dus eens met de vorige verslaggevers en
stelt voor, in aansluiting met den heel Jacobs, de vraag
nog een jaar aan to houden.
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ZESDE PRIJSVRAAG.

Letterkunde. — De geschiedenis van de Kinderliteratuur
in de Nederlanden, tot en met 1900.
Eeri antwoord werd ingezonden :
Kenspreuk : Een goed bock, een goed vriend
Leden van den Keurraad : Dr. M. SABBE, Kan. Am.
Joos en Mej. M. E. BELPAIRE.

1 0) Verslag van Dr. M. SABBE.
De auteur begint met een overzicht op de kinderliteratuur vOOr de 19 de eeuw. Hij wijst op het stichtelijk
vroom karakter van de schoolboeken, die in dien tijd
2ebruikt werden : Abecedariums, Haneboeken, Cruysken A,
enz. ; toont aan Welke andere leesboeken daarnaast nog
aan de jeugd wet den gegeven : Den Uytersten wille van

L. Porquin, De Vrouwenpeirle, De Zeven Psalmen der
Penilentie van den Koning David, De Schoone Historic van
den vromen en godvrugtigen Jongeling Joseph, Het Kleyn
Cabinet der Christelijeke wilsheit, Het Dobbel Cabinet, enz.;
bespreekt de groote vrijheid, waarmede die boeken allerlei
zaken behandelen, waarover wij vermijdeii tot kinderen
te spreken (omgang met vrouwen zwangerschap, enz.
p. 23-24); critiseert de onbehaaglijke, onkinderlijke leerstof
Bier boeken (p. 31-32), hun bijgeloovig karakter (p. 33),
hun gemis aan geleidelijke opklimming in taalopzicht
(p. 26), en hun pedanten, onnatuurlijken toon.
In dit gedeelte van het werk trof ons onaangenaam
de onvoldoende historische en vooral bibliographische
documentatie. De auteur heeft zich over het algemeen
tevreden gesteld met het aanhalen en bespreken van
werkjes, reeds in andere geschriften over hetzelfde onderwerp vermeld. (B. -V.1n de werken van Dr. G. D. I Schotel,
— Elize Knuttel Fabius ! Oude Kinderboeken, enz.). Veel
vender schijnt hij niet gezocht te hebben. De lijst van oude
Vlaamsche schoolboeken, op blz. 13 medegedeeld, is lang
met volledig, en zonder al te lastige navorschingen in onze
groote bibliotheken ware het mogelijk bij de 11 daar
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vermelde werkjes er nog een heele reeks te voegen, die het
bespreken overwaard zijn.
Om een denkbeeld te hebben van het door den auteur
verwaarloosde materiaal, hoeft men enkel op te slaan o. a.
.EDW. PoFFk, De Gilde der Antwerpsche Schoolmeesters,
blz. 59, (1895), A. C. DE SCHREVEL, Statuts de la Gilde des
libraires, imprimeurs, maltres et mattresses d'ecole a Bruges (1) en V. A. DE LA MONTAGNE ' S artikel over Schoolboeken le Antwerpen in de 17de eeuw (2). Daar komen uitvoerige lijsten voor van aangenomen en verboden schoolboeken (meestal door V. A. de la Montagne geidentificeerd)r
waarover de auteur van het ons aangenomen handschrift
geen woordje rept. In dezelfde geschriften van PoiTh,
De Schrevel en De la Montagne worden ook zeer belangwekkende historische bijzonderheden medegedeeld, over
den strijd door de geestelijke overheid tegen slechte schoolboeken, over de taxatie der schoolboeken door het stedelijk
magistraat en andere dergelijke dingen meer, die in een,
grondige historische studie over kinderliteratuur op hun
plaats zijn en hier gemist worden.
\Vat nu de boeken betreft, in dit eerste gedeelte der
verbandeling w61 geciteerd, moeten wij tot ons leedwezen
vaststellen, dat de daarbij gegeven bibliographische aanduidingen erg onvoldoende zijn. Heel dikwijls ontbreken
naam van drukker, jaartal van uitgaven en dies meer (3).
In de rangschikking dier boeken is ook geen poging gewaagd
om ze, bij zoover dit mogelijk is, in chronologische orde te
zetten, wat voor een bespreking hunner beteekenis zeker
toch wel van belang ware.
Dit alles wijst op een oppervlakkige studie althans
van dit gedeelte der te behandelen stof.
Het uitgebreidste gedeelte der behandeling is gewijd
aan het kinderboek in de 19 de eeuw.
De auteur breekt een la p s ten voordeele van de eerste
schoolleesboekjes die toen verschenen, nl. Vader Jacob en
zijn Kindertjes, door M. van Heyningen Bosch en De Bravo.
(1) Annales de la Societe 1'Emulation 1902.
(2) Tudschrit voor Boek- en Bibliotheekwezen V, (1907) p. 1.
(3) Welke wetenschappelijke waarde heeft b. v. een mededeeling als de volgende : . Het Proverbs um te Nijmegen gediukt
maar ook veel in de scholen der Vlaamsche steden gebruikt,
(zonder meer) ?
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Hendrik, door N. Anslijn. Beide oefenden een -weldoenden
zedelijken invloed nit, niettegenstaande het een gewoonte
werd er met lichtzinnige ironic over te spreken. De auteur
weidt o. a. ook uit over de leesrnethode van P. J. Prinsen,
die voor 1830 in Holland met bijval werd gebruikt en door
het Brusselsche schoolhoofd J. Pietersz aan de behoeften
der Belgische scholen werd toegepast in 1838. Al deze
boekjes leveren het bewijs, dat men toen de behoeften aan
een speciale kinderliteratuur ernstig begon in te zien. Het,
hoofdgebrek van die eerste schoolleesboeken uit de 19de eeuw
is echter dat men er de kennis en de moraal systematisch
aan de kinderen wil opdringen. Men scheen nog niet te
begrijpen dat het kind in de eerste plaats wil lezen om het
genot van het lezen en dat de leering het zekerst langs
den weg van dat genot tot het kind komt. De beste les van
moraal spreekt niet over moraal.
Later ging men ook inzien, dat het kinderboek in den
dienst van de aesthetische opvoeding moet staan. Aan de
hand van J. W. Gerhard's studie over Kinderliteratuur in
de aesthetische Opvoeding (1) veroordeelt onze auteur de
meeste Nederlandsche schoolleesboekfabrikanten, die dit
aesthetische standpunt verwaarloosden. Alleen de werken
van L. Leopold gaven hem in dit opzicht voldoening (2).
Na de schoolboeken wordt de uitspanningslectuur
besproken. Op het einde der 18ae eeuw had Betje Wolff
al kunnen vaststellen, dat men in haar tijd werkelijk voor
het kind begon te schrijven. De kinderziel kende men
evenwel nog maar zeer oppervlakkig. Er werd veel te veel
over braafheid en deugd gepredikt, veel te veel geredeneerd
over godsdienst, zedeleer, wetenschap, gezondheidsleer, enz.
Het spel der fantazie, die zich vermeit in sprookjes en
tooververhalen, was verbannen. Alles was te zeer op
rationalistische leest geschoeid.
Onder de besten, die in lien tijd opzettelijk voor het
kind schreven behoort stellig H. van Alphen. Hij liet een
nieuw, frisch geluid hooren. Wat Vosmaer, de geestige
(1) Studies in Volkskracht - Haarlem - Erven Bohn, 1905.
(2) Daar enkel de kinderliteratuur van voor 1900 behandeld
wordt, is bier natuurlijk geen sprake van sommige schoolleesboeken, die later een heel degelijk aesthetisch opvoedend karakter kregen.
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De Genestet (1) e. a. later ook op hem mochten smalen,
Van Alphen wist zijn leeringen hartelijk en vertrouwelijk
in vriendelijk vloeiende verses mede te deelen. Onze
auteur verdedigt den dichter van Jantje zag eens pruzrnen
hangen met heel goede gronden. Gaarne hadden wij hem,
evenwel zien wijzen op den invloed, die Van Aiphen van
Duitsche kinderdichters als Weisze en Burmann onderging,
en dan tevens zien aantoonen wat oorspronkelijk is in de
Kleine Gedigten voor Kinderen. Hier had onze auteur met
voordeel gebruik kunnen maken van een drietal studies,
die hem blijkbaar onbekend waren, nl. A. W. Bronsveld,
II. van Aiphen (Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1886),
P. L. van Eck Jr. Van Alphen als Kinderdichter (Groot
Nederland 1908) en H. Pomes' Over van Alphen's Kinderdichtfes (Rotterdam 1908).
Dan komen Van Alphen's navolgers aan de beurt :
H. Riemsnijder — Pieter 'tHoen — Vrouwe K. Bilderdijk
— Francijntje de Boer — P. Hanau van Arum — Petronella
Moens — L. Schipper en de Vlamingen P. J. Renier —
P. van Duyse — Mw. Courtmans en Nap. Destanberg.
Onder die epigonen van Van Aiphen had J. le Francq van
Berkhey, ook wel zijn plaatsje mogen krijgen; hij is immers
de auteur van eenige niet onaardige kindergedichtjes.
Over den nieuwen geest, die 't Nut van 't Algemeen
in de opvoedingsdenkbeelden bracht onder den drang van
Rousseau, Basedow, Pestalozzi, e. a., had onze auteur wat
diepgaander beschouwingen mogen geven. Hij glijdt onzês
inziens wat al te vlug over dezen belangrijken ommekeer
in de paedagogische begnppen en hun nawerking op de
kinderliteratuur heen. Bij wat uitvoeriger bespreking van
deze richting zouden de verdiensten van de kinderboeken
van Mw. Van Meerten-Schilperoort, — J. le Francq van
Berkhey, — J. F. Martinet, — W. E. de Perponcher, e. a.
die verder behandeld worden, veel duidelijker uitkomen.
De boeken speciaal voor meisjes geschreven (p. 77),
,de kinderalmanakken en tijdschriften, de Bijbelsche verhalen voor kinderen in Holland verschenen (p. 82), worden
even besproken; daarna vestigt de auteur de aandacht op
de menigvuldige kinderwerken uitgegeven door P. Lou.werse (p. 83); en zoo komt hij tot de Nederlandsche kinderliteratuur in de tweede helft der 19 de •eeuw.
(1) Over Kinderpoezij, Amsterdam (1865).
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Het karakter van deze periode in de ontwikkeling van
het kinderboek ornschrijft de auteur met eenige citaten nit :
Nellie van Kol : Wert zullen onze kinderen lezen? (Girls 1899),
J. W. Gerhard (t. a. p.), J. Stamperius Over Kinderlectuur,
en C. Veth Jongensboeken (De Boekzaal 1912). Hoe interessant deze aanhalingen ook zijn, toch zouden wij very
kiezen den auteur hier zelf te hooren.
Belangwekkende mededeelingen worden dan aangebracht uit Wet mogen onze kinderen lezen?, uitgegeven in
1899 en 1904 door de Afdeeling I en II van het Nederlandsch
Onderwifzersgenoolschap te Amsterdam. In dat werk krijgen
wij een eerste lijst uitgelezen kinderboeken, ingedeeld
volgens den leeftijd der lezers. Gerhard's studie (t. a. p.)
be-vat ook een lijst van 372 titels, op dezelfde wijze gerangschikt.
Zekere boeken voor volwassenen blijken ook sours
geschikte Kinderlectuur te zijn (p. 93), toch is hier voorzichtigheid aan te bevelen.
De illustratie van het kinderboek, die hoe langer hoe
meer in het gebruik kwam, wordt maar terloops aangeraakt (p. 95-96). De eischen van het genre worden even
aangegeven met citaten uit : A. Brunt. Nellg Bodenheirn
(Elseviers Maandschrift, 1910), C. Veth. Duitsche Kinderprenien (Id. Id. 1907) en C. Veth. Engelsche Prentenboeken
en Kinderboekillustraties (Id. Id. 1908). Een lezer, die over
die vraag voorlichting en richting verlangt, zou zeker aan
de hier gegeven beschouwingen niet genoeg hebben en het
ware wenschelijk ook aan dit gedeelte ruimer uitbreiding
te geven.
Ten slotte krijgen wij dan een indeeling van de bruikbaarste Nederlandsche kinderboeken in categorieen volgens
den aard der behandelde stof en den leeftijd der lezers :
kindergedichten, prentenboeken voor de kleuters, sprookjes,
geschiedkundige verhalen, boeken over land- en volkenkunde, over natuurkennis, meisjesboeken, verhalen voor
jongens en voor meisjes, en de merkwaardigste vertaalde
uitheemsche kinderboeken. Dit is een zeer nuttig gedeelte
van het werk.
Wij verkeeren eenigszins in verlegenheid om een algemeen oordeel te vellen over het besproken werk, en om te
besluiten tot al of niet bekroning. Wellicht heeft het opstellen van de prijsvraag daar wel eenige schuld aan. Er wordt
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inderdaad gevraagd :. « Een Geschiedenis der Nederlandsche
Kinderliteratuur tot en met 1900 », zonder nadere omschrijving van het karakter, dat men voor die geschiedenis verlangde. Moest het een leiddraad worden met puur practisch
nut, die de onderwijzers en onderwijzeressen zou voorlichten in de keuze der boeken, — of werd een echt wetenschappelijke verhandeling verlangd, waarin de rol van het
kinderboek in het verleden, de weerspieeling
cs
van de
evolueerende levensopvattingen in het kinderboek, de zoo
volledig mogelijke studie der oude school- en kinderboeken,
de psychologische cischen van het kinderboek en dergelijke
Bingen meer grondig zouden onderzocht worden?
Zoo de laatste opvatting van de prijsvraag de ware is,
dan aarzelen wij niet om te oordeelen, dat de auteur van
het handschrift Een goed boek, een goed vriend beneden zijn
taak gebleven is.
Is de eerste opvatting van de prijsvraag de echte, dan
achten wij het handschrift wel het bekronen waard, zoo de
auteur er eenige uitbreiding wil aan geven in den zin van
onze wenken. In dit laatste geval schijnt ons ook de tijd.
grens 1900 niet gelukkig
De laatste 23 jaren brachten heel wat degelijke kinderliteratuur waarvan de opsomming en de bespreking in een
boek met louter practische doeleinden niet mag ontbreken.
In lien zin ook zou het handschrift moeten bijgewerkt
*order'.

2 0) Verslag van Kan. Am. JOOS.
Mijn coilega, M r Sabbe, heeft de voornaamste punten
opgesomd die in het handschrift onderzocht worden.
1k loom daar niet op terug.
Aileen wil ik doen opmerken Bat ik het eens ben met
Mr Sabbe om te betreuren :
1 0 dat steller zich te weinig moeite gegeven heeft om
onze oude Vlaamsche schoolboeken op te sporen;
20 dat de bibliographische bijzonderheden over aangehaalde boeken dikwijls onvoldoende zijn;
3^ dat hij enkel terloops van de illustratie der kinderboeken spreekt.
Waarom ook de schooltijdschriften uit VlaamschBelgi6 en de zoogenaamde « mannekenspapieren » niet eens
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vermeld?... Tijdsehriften zooals De Toekornst, De School,
De Nieuwe School- en Letterbode, Het Katholiek Onderwiis
en andere leverden dikwijls heel lieve gedichtjes en liedjes.
De mannekenspapieren speelden, tusschen de jaren '60
en '70, toen ik naar school ging, een niet geringe rol in de
op voeding, ook in het onderricht der kleinen. Daar vond
de phantasie van het kind overvloedig voedsel, b. v., in
de geschiedenis van Duimken, in de beschrijving `van het
Luilekkerland, en andere. 0 ! Ik weet het wel, als men van
phantasie spreekt, zijn er nog altijd menschen, zelfs schoolmannen, die de schouders ophalen en aan 't spotten gaan.
Kennen die dan zoo weinig de kindsheid, haar lusten en
eigenschappen?... Phantasie is een natuurlijke eigenschap
van het kind; en die eigenschap, — moest ik niet zeggen
dat talent? — kan niemand uitroeien, maar moot door
iedereen, gelijk alle begaafdheid, geoefend, gericht en met
kleine stapkens opgeleid worden. En de oudere kinderen
bespraken met hun jongere broers en zusies de gekleurde
prentjes en lazen hun de versjes voor die er onder stonden,
ja, hielpen hen die spellen. Ik herinner mij nog levendig
hoe welkom mij zulk geschenk was en hoe gretig ik alle
dagen bleef staan voor de winkelruit waar er te koop
hingen.
Steller schijnt er bang voor te zijn een eigen oordeel
uit te spreken over de waarde van de werkjes, gewoonlijk
haalt hij eens anders uitspraak aan. Maar zooveel te dankbaarder ben ik hem voor het zeer waardeerend oordeel dat
hij zelf over J. A. Van Droogenbroeck velt. Niet licht zal
iemand hem als kinderdichter overtreffen.
Ik, na M r Sabbe, stel de vraag : « Moest het werk een
leidraad worden met puur practisch nut, die de onderwijzers en onderwijzeressen zou voorlichten in de keuze
der boeken, — of werd een echt wetenschappelijke verhandeling verlangd, waarin, de rol van het kinderboek in het
verleden, de weerspiegeling van de evolueerende levensopvattingen in het kinderboek, de zoo volledig mogelijke
studie der oude school- en kinderboeken, de psychologische
eischen van het kinderboek en dergelijke dingen meer
grondig zouden onderzocht worden? »
Maar welke van die twee opvattingen men ook hebbe,
in 't een en in 't an der geval is het antwoord te onvolledig
en kan ik niet tot de bekroning er van besluiten.
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Daar ik, als gewezen schoolman, veel belang stel in
kinderliteratuur, wensch ik dat onze commissie voor wedstrijden de vraag opnieuw uitschrijve, maar uitgebreid tot
het jaar 1920.

3 0) Versiag van Mej. BELPAIRE.
Ik treed heel en al de zienswijze der twee eerste verslaggeve'rs bij; vooral de meening van Eerw. Kan. Joos
dat fantazie een aanzienlijke factor is der kinderliteratuur.
Als Schrijfster van " Wonderland » zou ik wel niet anders
kunnen spreken.

Vergadering Tan 20 Juni 1923.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof. Dr.
L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARP, Mr. L. WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
K. VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE,
Mej. M.-E. BELPAIRE en HERMAN TEIRLINCK;
de heer F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid.
De E. P. J. SALSMANS S. J., briefwisselend lid liet
zich verontschuldigen.
*

*

*

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

*
*
*
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door den heer H -J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid :
Eeniqc noodzakeliike verbeteringen en toelichtingen in mein
iweede uitgave van Hopvijek (Overdruk uit Tildschr. voor Nederl.
Taal- en Letterk. DI. XLII, all. I.)
Door Dr J.-F -M. STERCK, buitenlandsch eerelid, to Haarlem :
Hooldstukken over Vondel en ziin Kring. Met prenten en facsimile's, verzameld door 1)r. J.-F.-M. STERCK, inspecteur van het
Lager Onderwiis in de inspectie Haarlem, eerelid der Komnkliike
Vlaamsche Academic. Amsterdam, 1923.
Door Kan. Dr J. MUYLDERMANS, werkend lid :
De Guts, 1872.
Recueil des representations, protestations et reclamations fades
ti S. M. I. par les Representants & Etats des Provinces des Pays-Bas
Autricluens. 5 e et 6 e partie du premier Recueil, 3 . et 5 e partie du
deuxiême, li e et 13 e Recueil. Z. pl. 1787.

- 334 Door Dr. L. GOEMANS, bestendig Secretaris :
Instructions peclagogiques genertiles, adresse(i' au personnel
enseignant des etablissements d'instruction motienne. (F'ransch en.
Vlaamsch).
Door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDF, werkerld lid :
Bibliotheek der Jonge Landbouwster onder leiding van
Dr. JAN LINDEMANS, bestuurder van 's Milks Hooger Normaal,
Instituut voor Landbouwhuishoudkunde te Laken. - Handboek
der Menschenvoedingsleer door Dr. A -J -J. VANDEVELDE, Hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool van den Staat, Bestuurder
van het Chemisch en bacteriologisch Laboratorium der stad Gent.
(De uitgave, geplaatst onder de bescherming van het Ministerie
van Landbouw, werd goedgekeurd door den Hooveren Verbeteringsraad van het Landbouwonderwijs).
Door Dr. M. SABBE, werkend lid .
Ameet Tavernier. (Overdruk uit Het Bock). Cultuur en Wetenschap. Handschri/ten en Vroegdrukken door Dr. M. SABBE. Brugge,
z. j. (1923).
Door den heer TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid :
HAMMENECKER (J.).- I. Koningscantate. II. Kardinaalscantatc.
St-Amands (Puers), 1918.
ID.
Gebeden voor het Heilig Hart. Id. 1919.'
Reponses au livre blanc allemand. Lettres des eveques de Namur
et de Liege, concernant les atrocites allemandes dans leur diocese.
Rome, 1916.
Cesar Franck. La lecon d'une ceuvre et d'une vie. Notice biographique, par SYLVAIN DUPUIS et CHARLES DELCHLVALERIE. Liege,
1922.
Journees d'aollt 1914, a Spontin. S. I. 1918.
NOTHOMB (PIERRE). Histoire beige du Grand-Duche de Luxembourg. Paris, 1915.
MAYENCE (FERN.). La correspondance de S. E. le Cardinal
Mercier avec le Gouvernement General allemand pendant l'occupaLion 1914-1918. Bruxelles-Paris, 1919.
Door den E. H. A. GEEREBAERT S. J., te Brussel :
Grieksche en Latunsche schooluitgaven. Xenophon. Uit de
Anabasis en andere werken, met Inleiding en Aunteekeningen door
A. GEEREBAERT S. J. 1 . deel Tekst. Luik, 1923.
Door den heer J. MENNEKENS, te St-Pieters-Jette :
Het Blifde Morgenlicht. Sprookjes door JEF MENNEKENS.
Brussel, 1923.
De Bloeiende Turn. Gedichten voor onze Schoolieugd, door den
zelfde. 1 . reeks. Id., z. j.
De Burgerhike Stand. De Nationaliteit. De ISockhouding der
bevolking, door denzelfde. Brugge, z. j.
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Door den heer Dr. E. WIERSUM, te Rotterdam :
Oldenbarnevelt als Pcnsionaris van Rotterdam, door Dr. E.
WIERSUM (Overdruk Int Budragen voor Vadat. Gesch. en Oudlzeidkunde.)
Door den heer Ault DE CORT, te Brussel :
De Kleine Gids van den Bibliothekaris, door Ann: DE CORT.
Brussel, z.
*

*

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Antwerpen : Wetenschappelijke Vlaamsche
Congressen. — Brief van 19 Juni, uitgaande van de Gezamenlifte Regelingscommissie (Secretaris-Penningmeester :
Dr. J. GOOSSENAERTS, te St-Amandsberg), waarbij de Academie verzocht wordt zich, evenals de vorige Caren, officieel
te laten vertegenwoordigen op de Wetenschappelijke
Vlaamsche Congressen, welke dit jaar op 11-12 Oogst, te
Antwerpen zullen gehouden worden. — De heeren J. JACOBS
en Dr. M. SABBE worden afgevaardigd om de Academie
op genoemde congresses te vertegenwoordigen.

Mededeelingen namens Commissien.
1 0 Commissie voor MiddelLederlandsche Letteren. — De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, Iegt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : Mr. L. WILLEMS, voorzitter, K. DE
FLOU, Kan. AM. Joos, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS,
Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. J. MANSION en Prof. Dr. L.
SCHARF& leden, Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Vlaamsche en Waalsche Etymologieen naar aanleiding van J. HAUST, Etymologies Wallonnes, door Prof. Dr.
J. MANSION. - De Commissie stelt aan de Academie voor,
om deze verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen
op te nemen. — Door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd.
' 2 0 Lexicographische oprakelingen, nr 14 : Veede &
Veede, door Mr. L. WILLEMS. - Tot de volgende Commissiezitting verschoven.
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20 Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, brengt verslag uit
over de morgenvergadering der Commissie.
Waren aanwezig : Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, voorzitter, IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, Prof.
Dr. LOD. SCHARP, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. J. PERSYN
en Dr. M. SABBE, leden, 0. WATTEZ, lid-secretaris, Mr. WmLEMS en Dr. VANDEVELDE, hospiteerende leden.
Aan de dagorde staat :
1 0 De « Sendbrieven » van Antoni van Leeuwenhoek,
van 1712 tot 1717, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Prof. Dr. VANDEVELDE bespreekt eene nieuwe reeks
brieven van den geleerden Nederlander nit de XVIII de eeuw.
Die reeks is getiteld :
Send-brieven, zoo om de Hoog Edele Heeren van de
Kon. Societeit to Londen, als andere aanzienlijke en geleerde
lieden over verscheydene verborgentheden der Natuure,
n.l. over het wonderlijke gestel van :
De vezelen der spieren in velerlei gedierte, de pezen en
derzelfder werking, de dierkens aan het eendenkroos, de
meelstoffe in de granen, de hersenen, enz.
Na die bespreking van de reeks « Send-brieven »
wenscht Kan. Muyldermans, voorzitter der Commissie,
prof. Vandevelde geluk met zijne grondige studie over den
uitstekenden geleerde Antoni van Leeuwenhoek, bedankt
hem in naam der Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren, en hoopt dat de zoo belangrijke mededeelingen van
Dr. Vandevelde volledig zoohaast mogelijk in de Verslagen
en Mededeelingen mogen verschijnen.
Daarna wordt de dagorde voor de Augustus-zitting
opgeinaakt.
Worden als lezers ingeschreven de heeren Segers,
Willems en Persyn.
1.

Om 12 1 /2 wordt de zitting gesloten.

—
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DAGORDE.
1 0 Geheime Vergadering.
a) Wedstrijden voor 1923. — Mededeeling door
den bestendigen secretaris over de verslagen door de heeren
Leden van de Keurraden uitgebracht. — Stemming.
Van de voor 1923 uitgeschreven prijsvragen werden
er twee beantwoord.
1° Middel- en Nieuwnederlandsch. — Een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik
van het voegwoord OF, ter inleiding van een afhankeliiken zin
met de woordschikking van den hoofdzin achter een ontkennenden hoofdzin.
Prijs : 1200 fr.
Twee antwoorden werden ingezonden met kenspreuken :
a)

Grammarie leert ons wel spreken
Ende te pointe untreken
Beide sin ende ooc woort.

b)

Om het smeer,
Likt de kat den kandeleer.

Lekensp III, 14, 71.

Tot leden van den Keurraad werden aangesteld .:
Prof. J. VERCOULLIE, J. JACOBS, en Prof. Dr. J. MANSION.
.1 De Brie verslaggevers zijn het eens om de ingezonden
antwoorden als onvoldoende te beschouwen. De heeren
JACOBS en MANSION stellen voor de prijsvraag voor een
volgend jaar aan te houden. — De Academie keurt de
verslagen goed, over het al of niet aanhouden der prijsvraag
zal door de Commissie voor Prijsvragen beslist werden.
20 Letterkunde. — De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en met 1900.
Prijs : 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden.
Kenspreuk : Een goed boek, een goed vriend.
Leden van de Jury : de HH. Dr. M. SABBE, Kan. Am.
Joos en Mej. M.-E. BELPAIRE.
Op het einde van zijn verslag zegt Dr. Sabbe :
4 Wij verkeeren eenigszins in verlegenheid om een algemeen
oordeel te vellen over het besproken werk, en om te besluiten tot
al of met bekroning.1Wellicht heeft de opsteller van de prijsvraag
daar wei eenige schuld aan. Er wordt inderdaad gevraagd : Eel"
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geschiedenis der Nederlandsche Ktnderlzteratuur tot en met 1900 o,
zonder nadere omschriiving van het karakter, dat men voor die
gesthiedenis verlangde. Moest het een leiddraad worden met puur
practisch nut, die de onderwijzers en onderwiizeressen zou voorlichten in de keuze der boeken; - of werd een echt wetenschappelijke verhandeling verlangd, waarin de rol van het kinderboek
in het verleden, de weerspiegeling van de evolueerende levensopvattingen in het kinderboek, de zoo volledig mogelijke studie der
oude school- en kinderboeken, de psychologische eischen van het
kinderboek en dergelijke dingen meer, grondig zouden onderzocht
worden?
Zoo de laatste opvatting van de prijsvraag de ware is, dan
aarzelen wij niet om te oordeelen, dat de auteur van het handschrift _E'en goed boek, een goed vrzend beneden zijn taak is
gebleven.
Is de eerste opvatting van de prijsvraag de echte, dan achten
wij het handschrift wel het bekronen waard, zoo de auteur er
eenige uitbreiding wil aan geven in den zin van onze wenken.

Z. E. Kan. AM. Joos sluit zich aan bij de meening
van Dr. SABBE en stelt voor de prijsvraag opnieuw uit te
schrijven, doch thans uitgebreid tot 1920.
De derde verslaggever Mej. M.-E. BELPAIRE gaat hiermede akkoord.
De Academie keurt de verslagen goed en beslist dat
het voorstel, de prijsvraag aan te houden en uit te breiden
tot 1920, aan de Commissie voor Prijsvragen zal onderworpen worden.

b) Verkiezing voor het Lidthaatschap der
Academie. — Openstaande plaatsen.
1 0 Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van
Dr. MAURITS SABBE, tot werkend lid verkozen. — Worden
door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen. :
de heeren Dr. L. SIMONS en HERMAN TEIRLINCK. Wordt
verkozen : Dr. J. CUVELIER, algemeen rijksarchivaris te
Brussel.
20 Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van
Mej. M.-E. BELPAIRE, tot werkend lid verkozen. — Stemopnemers : E. H. J. JACOBS en Dr. M. SABBE. Wordt verkozen : Prof. Dr. A. CARNOY, Senator, te Leuven.
3 0 Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van
den heer HERMAN TEIRLINCK, tot werkend lid verkozen. —
Stemopnemers : Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS. Wordt verkozen : E. H. ALOYS
WALGRAVE, letterkundige, pastoor te Vollezeele.

2 0 Lezing door den heer G. Segers : Onze
Volksletterkunde. Haar geest, hare taal en haar terrein.
De heer Segers houdt eerie voordracht over de « Volksletterkunde ». Deze moet bevattelijk, geniethaar, zedelijk
en nationaal zijn. \Vat de taal van den volksschrijver
betreft, moet zij rekening houden met de locale kleur,
zonder op te houden de algemeene Nederlandsche taal te
zijn. Spreker rept een woord over de Fransch-Belgische
volksletterkunde; deze moet, evenals de Vlaamsche, haar
eigen yolk schilderen, en tevens een Belgischen geest
ademen; het is de taak der Vlaamsch-Belgische yolksschrijvers, evenals der Fransch-Belgische, liefde voor hunne
streek en hunnen stam, en tevens voor het gemeenschappelijk vaderland in te boezemen en de eenheid daarvan te
bevorderen.
Minder dan ooit mag de zedelijkheid en de vaderlandsliefde door de volksletterkunde uit het oog verloren worden;
zij hoeft tevens kunst, wezenlijke kunst te wezen, wat
beide zeer goed samengaat.
Ten slotte herdenkt spreker dankbaar Hendrik Conscience, den meester onzer volksliteratuur. Hij is een zegen
voor zijn yolk geweest, en is dit nog; niets hoeft hij van
zijne populariteit ingeboet : hij is de lust en de liefde van
zijn yolk gebleven. Allen, die voor het yolk schrijven,
hebben veel van hem te leeren.
Van hem na te volgen kan Beene sprake zijn : een
schrijver staat in zijnen tijd (1); loch wij mogen nooit
vergeten, dat wij de wettige erfgenamen zijn van Hendrik
Conscience en zijne School, die de grondslagen legden van
onze herboren Nationale Volksletterkunde.
(1) In het werk GEFLUGELTE WORTE van Georg Buchman, Twaalfde
uitgave, Berlijn, 1880 VIII Latemische Citate, blz 326, lees ik a Tempora
mutantur, nos et mu'amur in tilts - De tuden veranderen en wil met hen a,
zou, volgens a Webster's Dictionary ., ed Goodrich, 1862, blz. 1374, Mathias
Borbonius, een Duitscher, die Latijnsche verzen maakte, als een woord van
Keller Lotharius I aanhalen; in een exemplaar van a Nugae a van Borbonms,
in 1536 te Bazel verschenen heb ik dit vers te vergeefs gezocht !

Waalsche en Nederlandsche Etymologieen
Haar aanleiding van J. HAUST, Etymologies wallonnes et frangaises
DOOR

J. MANSION.

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van den schrijver
om zijn boek Etymologies wallonnes et francaises (1) bij de
Academie in to Leiden. Het verdient alleszins de aandacht
van ons Genootschap, niet alleen als taalkundig werk van
ontegensprekelijke wetenschappelijke waarde, maar ook en
vooral omdat het eene zeer welkome bijdrage uitmaakt tot
de etymologische studie van de Nederlandsche taal. In de
lange woordenlijst « Germanique » aan het einde van het
werk, zijn drie kwart van de aangeteekende voorbeelden
Nederlandsch. En deze Nederlandsche woorden staan er
niet eenvoudig voor het vertoon, zij zijn het voorwerp zelf
van het onderzoek in meer dan vijftig percent van de bestudeerde gevallen. Het uitgangspunt is natuurlijk altijd een
Fransch of een Waalsch woord, maar dit neemt niet weg
dat aan het Nederlandsch en bepaaldelijk aan de Zuidnederlandsche dialecten eene zeer aanzienlijke plaats wordt
ingeruimd. Dit is ook een van de kenmerken van het onderzoek en het verdient ten voile onzen lof. Beter dan: eenige
zijner voorgangers heeft HAUST aan het dialectisch element
zijne ware plaats toegekend. De Waalsche en zelfs de
Fransche volkstaal put niet noodzakelijk uit de officieel
erkende algemeene Nederlandsche taal, maar wel uit den
taalschat van de naastgelegen dialecten : het Picardisch
uit het Vlaamsch, het eigenlijke Waalsch uit het zuidelijk
Brabantsch en Limburgsch; het Oostelijke gedeelte daarvan
heeft bovendien Beneden-Rijnsche en Luxemburgsche leenwoorden. Wie aan deze conclusies mocht twijfelen moet
HAUST ' S boek maar doorlezen, hij zal de juistheid er van bij
elken stap moeten erkennen. Dat de schrijver de Idiotica van
(1) Etymologies wallonnes et francaises, par J. HAUST (Bibliotheque de
la Faculte de philosophic et lettres de l'Universite de Liege, fasc. XXXII),
Liege, H. Vaillant-Carmanne, 1923.

— 311 —

DE Bo en van SCHUEIIMANS, de etymologische woordenboeken van VERCOULLIE en van FRANCK-VAN WIJK, benevens hoopen andere werken van denzelfden card vlijtig
doorbladerd heeft blijkt op elke bladzijde van zijn onderzoek. Maar ik moet er bijvoegen dat hij die werken oordeelkundig heeft weten te gebruiken. HAUST is volbloed Waal;
gelijk de meeste Walen is hij in onze dialecten niet thuis en
zijne kennis daarvan heeft hij uit boeken moeten opdoen.
Welnu, deze kennis is verbazend en kan menigen \gaming
tot schande strekken. Moet ik daaraan nog toevoegen dat
de schrijver in het Oud- en Nieuwfransch buitengewoon
beslagen is en dat, hij het Waalsch beter dan wie ook kept?
Dit laatste is op den huidigen dag reeds moeilijk. Hoe
oppervlakkig ook, brengt de kennis van het Fransch in de
steden en, bij het jonger geslacht ook op het platteland,
gewoonlijk eene vermindering van het Waalsch gebruik mee.
Herhaaldelijk heeft HAUST alleen in verafgelegen gehuchten
van weinig bezochte dorpen een woord, eene uitdrukking,
een uitleg moeten opsporen, of wel ouderen van dagen
moeten raadplegen om achter eene woordbeteekenis, een
bepaald taalgebruik te komen. Ook is hij dikwijls in de
gelegenheid den een of anderen schrijver over Waalsch
folklore of dialectkunde terecht te zetten. Niemand meer
dan HAUST eerbiedigt den vader der Waalsche en Romaansche philologie in Belgie, CH. GRANDGAGNAGE ; zie blz. 317
en vlg. de diepgevoelde hulde die hij hem bracht bij het
openen van den cursus in de Waalsche thalectologie aan de
Luiksche Hoogeschool. Nochtans moet HAUST in honderden
gevallen den meester de les spellen, waar deze een woord
verkeerd aanteekent of onjuist vertaalt of gebrekkig
etymologiseert. De groote kenner van de taal der middeleeuwen, A. GODEFROY, moet eveneens terecht staan wegens
onverstand van Oudfransche teksten ; meermaals betoogt
onze Wallonist met klem van redenen dat deze of gene
moeilijke passus in Froissard, in Jean d'Outremeuse of in
andere schrijvers, helder wordt zoodra men het Waalsch
inro ept.
De Etymologies wallonnes vormen niet een volledig woordenboek. De volgorde is alphabetisch, maar dit is slechts
eene wijze van uitgeven. Het is niet moeilijk te raden dat
de hier bestudeerde woorden niet gekozen werken omdat
zij in eene woordenlijst op elkaar volgen, maar omdat ze
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zekere beteekenisgroepen uitmaken waarvan de schrijver
_oorsprong en afleiding zoo grondig mogelijk onderzocht
heeft. Dit heeft hem dan op het spoor van andere woorden
,en andere ontdekkingen gebracht, waarvan het resultaat
eveneens meegedeeld wordt. Zoodat men wel door het
geheele boek een innerlijk verband voelt, ofschoon het op
het eerste gezicht slechts een toevallige reeks van alleenstaande bijdragen schijnt te zijn. Een deel van de stof is
reeds elders (Bulletin de la Societe de Litterature wallonne;
Romania; Melanges Kurth; enz.) uitgegeven, maar verschijnt bier opnieuw, vaak onder verjongden of verbeterden
vorm. De waarde van de verkregen resultaten rechtvaardigt
ten voile deze heruitgave; het ware jammer geweest dat
zulke interessante en voorbeeldige etymologische navorschingen bedolven waren gebleven in de zeer speciale tijdschriften, waar zij uitgenomen voor enkele vakmannen
ontoegankelijk zijn.
Het is niet mogelijk een bock als dat van HAUST
beknopt weer te geven. 'leer vele resultaten zijn eenvoudig
uitstekend te noemen en moeten zonder meer geprezen
worden. Onder deze zal ik noemen : cciveler, chaon, chicaner,
djama, gistel, glindis', jard (uit germ. [got.
eicale,

gazdsi, hatre, hove, lotia, awete, rakiner, rawete, tak'lin,
Icheté, enz. Andere artikelen zijn hierdoor van waarde, dat
ze onze belangsteliing wekken en tot verder onderzoek
aansporen. In meer dan een geval, vindt men zich genoopt
HAUST ' S conclusien te beamen en te bevestigen. De plaatsnaam Hockai (bij Spa), zie HAUST, blz. 156, is germ. hok
{hoop, bult, heuvel) juist gelijk Ukkel en als dit met deminutief suffix op -1 (lat. -ellum, germ. -ila-) gevormd (1);
verder nog te vergelijken Heukelom, d. Heukel-hem (oudndl. Hucalhem) tamelijk verbreide plaatsnaam. — Als
Mechlele (ndl. di) in het Waalsch (dienstmeid, p. 176) van
„den naam Machteld komt, klemt dit te meer waar we weten
dat de Oost-Nederlandsche vorm Mechteld is. Eveneens bij
Jap'kene en Oudfra. touppequin (biz. 240), die van ndl. tobbe
,afgeleid zijn, is het niet van belang ontbloot op te merken
(1) Daar naast Hucles, Hucelo, Huclos, ook vormen zonder h reeds in
de oudste bewusplaatsen (XII . eeuw) voorkomen, kan men de boven voorgesteide valegging bestridden Maar de vormen on -o zijn m als latin c
-loo te verklaren, en eene waarschijnItiker try pothese is-satie,n u
bij mien weten niet voorgesteld

3
clat een deel van het gebied (Brabantsch) top uitspreekt,
wat de interpretatie van HAUST bevestigt. Bij hat' enz.
(blz. 132) waar HAUST uitgaat van, hd. scheid, scheide, enz.,
43m hadre, « recipient peu profond servant a divers usages »,
to verklaren, denkt men onwillekeurig aan streep, naar
SCHUERMANS, smal gedeelte, smal stuk, striep land, ibid.
Verder is een streep te Brussel en elders een slechts ten deele
gevuld glas bier, de streep zijnde de lijn door den verbruiker
aangegeven en tot welke het glas mag volgeschonken
worden. Een hadre zou dus zijn eene streep-ton, een streepemmer. — Gosse (blz. 120), hooiberg, mesthoop, enz., met
cosset (cochon), enz., werpt de zeer ingewikkelde vraag op
van het fra. gosse. BJORKMANN heeft Idg. Forsch., XXX,
252 vlg., de vraag onderzocht wat zwe. gosse, knaap, in
verhouding tot noorw. gosse, ever, enz., betreft. Waar
BJORKMAN aantoont dat beteekenissen als « BUndel, Burde,
Eber, Ferkel, Lachs, Forelle, Knabe, Junger Mann, Bursch,
tuchtiger Kerl » eene reeks kunnen vormen, daar zal
men tegen de verbinding van de beteekenissen « petit tas
de fumier, veillote (kleine hooiberg), petit pore, garcon »
geen bezwaar hebben. Maar is de semasiologische samenhang
bevredigend uitgelegd, dan blijft nog de vraag : hoe de
overeenkomst tusschen Noordgermaansche en Romaansche
klanken verklaard? Is er ontleening hoe en wanneer? —
Soortgeliike vraag bij Wa. haubc, haag, haurber, enclose de
haies, dat alieen in het Scandinavisch (hary, egge) een
parallel vindt (blz. 141). Daar vlechtwerk en egge verwante begrippen zijn, is Legen de vergelijking niets in te
brengen; maar het is merkwaardig dat geen Westgermaansch spoor van dit woord zou gebleven zijn dan juist
in het Romaansch. Blz. 175 vinden we eene zeer mooie
etymologie. Voor Ofra. manscr, waarvan de beteekenis tot
hiertoe niet vaststaat, betoogt HAUST dat het zooveel als
« knellen, wurgen » beteekent. Hij vergelijkt dan verder
Beiersch manzen, bedwingen, Eifelsch manssen, bedwingen,
luxemb. sick meinzen, zich verdedigen, en westvla. minsel,
metalen band aan het einde van een stok, enz. DE Bo vermoedt een werkwoord min( t )sen. Welnu, aangezien hd.
rnanzen bestaat en het ofra. ook de beteekenis bedwingen
_aan de hand doet, is het niet moeilijk hierin een verwanten
vorm van ugerm. inanthila- of minthila-, gebit; te herkennen
(ijsl. me/, ags. ohd. gamindil, gebit). Het werkwoord
is dus eene afleiding van month- of minth- en de gissing van
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Bo is bijgevolg volkomen bevestigd. Hoe de bijvormen
(SCHUERMANS) te verklaren zijn is twijfelachtig : denkelijk heeft hier associatie met munt (munt
slaan?) eene rol gespeeld. Vgl. ook muntel (Limb. naar
SCHUERMANS), muilband (van mond?).
Een zeer merkwaardig geval is het ook, als schrijver's
conclusie bewaarheid wordt, dat eene intervocalische
germ. h voortleeft in wa. tahant, « croissant (de la lune) »,
waarin HAUST ofra. tehir uit germ. thihan- groeien (ndl.
ge-dif en) herkent (blz. 235). In tahon, teem (blz. 236), te
vergelijken met got. thelhO, ohd. deiha, is de h insgelijks
behouden. De twee afleidingen zijn zeer aannemelijk; maar
aangezien de intervocalische h in alle nieuwere germ. talen
vroeger of later verdwenen is, vraag ik mij of of de klank
hier niet eerder hersteld dan bewaard is. Het homonieme
tahon, daas, van lat. tabanus heeft eene h van heel anderen
oorsprong. Laat zich de h van tahon overal duidelijk onderscheiden van die van tahon leem? — Voor de moeilijke
etymologie van ndl. driesch, is welkom de getuigenis van
wa. trih « terrain inculte et broussailleux, mais oil poussent
quelques arbres » : t wijst hier op germ. th (tegen VAN WIJK,
s. v. dries). De plaatsnaam Gegninga thriusca, frg. Bland.
33, 11 (Xe eeuw) veronderstelt ook th (1).
Een aanzienlijk deel van den Waalschen woordenschat
vindt zijn uitleg in het Germaansch van ouderen of jongeren
tijd. Over 't algemeen treft de methode of werkwijze van
HAUST in dezen niet het minste verwijt. De vormen haalt
hij onberispelijk aan en de beteekenis heeft hij eveneens
uit de beste bron. Waar men echter moet steunen op
woorden en woordbeteekenissen uit alle taalstammen, uit
Gotisch, Noord- en Westgermaansch; waar niet alleen.
kennis van Engelsch, Duitsch en Nederlandsch vereischt is
maar ook vertrouwdheid met de aan het Waalsch grenzende
dialecten van twee dezer talen; daar zal het niemand verwonderen als hier of daar de schrijver iets minder ervaren
blijkt op een gebied dat het zijne niet is. De volgende aanen opmerkingen zijn dan als aanvulling zijner stof bedoeld.
1k wou er in geen geval een verwijt in leggen.
DE

muisel, muntsel,

(1) Een ander Romaansch equivalent van driesch is tneu, wel bekend
in den familienaam Dutneu, ook vindt men in middeneeuwsche stukken
tut Kortrijk trieu regelmatig als vertaling van driesch gebruikt (naar monde'Inge mededeelingen van mune medeleden de h.h. DE FLOU en Is. TEIRLINC10-
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Fransche etymologisten hebben bij de studie van de
Germaansche elementen hunner taal niet altijd duidelijk
onderscheid gemaakt tusschen de verschillende Oudgermaansche dialecten. In het Dictionnaire general, waaruit
een aanzienlijk getal aanhalingen bij HAUST staan, komen
in dit opzicht vele onjuistheden voor. Duitsche romanisten
als MEYER-LtiBKE zijn niet altijd voorzichtiger. Waar ik
bij HAUST lees « francique » naast de woorden bald, baug,
pauta, bihurdan, juk (traverse de bois), sprowan, dan moet
ik hierbij doen opmerken dat al die voorbcelden niet op
eene lijn hoeven te staan. Bald is algemeen Westgermaansch;
baug is Oudhoogduitsch en kan Frankisch heeten daar het
in een Karolingisch capitularium voorkomt; pauta is misschien niet Germaansch (zie VAN WIJK), bihurdan is eene
scherpzinnige reconstructie (1) evenals sprowan (met 6
te lezen). Daarbij wekt « francique » het denkbeeld op dat
we met de natuurlijkste bron van het Germaansch in
Frankrijk te doen hebben, ni. met het Salisch-Frankisch.
Voor een Duitscher is Frankisch eene vage dialectische aanwijzing waarin geheel het taalgebied omvat wordt dat van
onze kust tot Wtirzberg en Nurnberg reikt. Feitelijk is het
zeer moeilijk de bron aan te geven van de Germaansche
ontleeningen in het Romaansch, daar we geene teksten
bezittcn van die talen, welke in het Romaansch opgegaan
zijn : Langobardisch, Salisch-Frankisch, Burgundisch, laat
Westgotisch. Hoe waarschijnlijk ook, zijn de aanwijzingen
van MEYER-LuBKE (frãnkisch, langobardisch...) buiten
enkele gevallen niets anders dan gissingen. Ofra. haschiere
is met ohd. haramskara (loitering, terechtstelling) te vergelijken (HAUST, blz. 136), maar het kan evengoed uit een
ags. of oudsaksischen bijvorm (hearmscaru, harmskara)
zijn of uit om 't even welke Oudgermaansche taal. Al te
bondig en daarom onjuist is de formule biz. 127 : « fr.
,auberge, anciennement herberge, heberge ». Het eerste woord,
zonder h en met a vocalisme (au- uit al-) is eene oude
ontleening en wijst naar het Zuiden, dat geene aspiratie
kent (vgl. ital. albergo). Het is dus een Provencaalsch woord
in het Fransch. Herbei ge daarentegen heeft umlaut van a
(1) Het is mogehik dat van bi-, om, en Hurd-, vlechtwerk, eene samenstelling bihurd-, omhemmg, zou bestaan hebben Hiervan kan, in de beteekenis strijdperk, eene verbale afleiding behourder, een steekspel houden,
ontstaan_az fin Een frank werkwoord *bihurdan is dus allerminst bewezen

en bewaarde h, wat een echt Fransch leenwoord en van
jongeren datum laat herkennen. In zulke en andere voorbeelden helpt de klankleer. Het zal geen toeval zijn dat
mndl. nastel eene a bewaart evenals ofra. nastel, nasle
dit moet dus als de bron beschouwd worden eerder dan de
bijvorm nestel (1). Daar mndl. tiere, soort, geaardheid,
bestaat, is het niet noodig mndd. tire in te roepen als bron
van ofra. tire en wa. tire, te meer daar de bijvorm tere in,
het nidd. eveneens in gebruik is. Dat wa. digue, fosse
remplie d'eau, enz. (biz. 22) samenhangt met hd. Teich
(sic, niet Teig, wat deeg beteekent) spreekt van zelf; maar
de directe bron van het Waalsch is blijkbaar een ndl. of
ndd. dik. Het Ohd. dick is misschien een ander woord.
Eveneens zal men zich afvragen hoe het Luikersch retipe,
reaper uit het Beiersch rulp, rulpen is gaan ontleenen
(p. 42) : maar eigenlijk is rulp, rulpen een vrij verbreid hd.
woord, dat niet alleen in Beieren gebruikt wordt.
Haust heeft vooral met SCHUERMANS en DE Bo gearbeid. Deze in vele opzichten verouderde werken zijn nog
altijd de beste bronnen voor de kennis van de volkstaal.
Er schijnt weinig of geen gebruik te zijn gemaakt van het.
Idioticon van het Antwerpsch dialect van CORNELISSEN en
VERVLIET, wat zeer natuurlijk is, daar het speciaal Antwerpsch minder direct in aanmerlting komt voor het Waalsch
en overigens het Idioticon, hoe verdienstelijk ook, zeer
onvolledig blijft. Evenmin is er blijk van, dat het Waascli
Idioticon van Kan. Joos of het Z. 0. Vlaamsch Idioticort
van I. TEIRLINCK geraadpieegd zouden zijn, wat ook te
begrijpen is aangezien de afstand tusschen Vlaanderen en
Luik. Het laatste werk heeft nochtans naast vele andere
eene zeer goede hoedanigheid, die elders ontbreekt, nl. dat
het ook de woorden vermeldt die in het dialect niet voorkomen. Voor etymologische navorschingen is dit van groot
gewicht.
In een aantal voorbeelden zal een geboren Nederlander
de verklaringen van HAUST moeilijk met zijn taalgevoel of
taalkennis kunnen overeenbrengen. Dat geraad, op het
geraad (ook veelvuldig op het geraak) het uitgangspunt van
wa. d(u) grade « sans doute, probablement » (blz. 87) zou
zijn, lijkt me minder waarschijnlijk dan ontleening aan
(1) Daarnaar te verbeteren HAUST, blz. 4, n • . anc. franc. flask gm
vient du moyen h all. nestel i .
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een hd. dialect -waar de d vast is. Direct onmogelijk dunkt
mij camatche « objet fabrique » uit gemaakt, hd. gemacht
(biz. 43). BehoeI au plur « ustensiles » is mij heel en al onbekend (biz. 29). Waar beak op het gezag van Kiliaan als
flamand en met neerl. buik tegengesteld worden, daar moet
men opmerken dat de tegenwoordige dialecten alleen
vormen kennen die op buik teruggaan (1). Dat wa. cater*,
taudis, nit via. koterif zou komen (blz. 52, n. 1) is zeker
vernuftig uitgedacht, maar ik blijf twijfelen. Het zeer uitgebreid artikel heibier (blz. 126 vlg.) is weer zeer scherpzinnig
te noemen : volkomen overtuigend lijken me al de voorgestelde combinaties niet. Wvla. (h )oesel kan wel wat de
klanken betreft houdsel zijn, daar in het Westviaamsch oe
met ou gedeeltelijk samenvalt en de h niet uitgesproken
wordt. HAUST vergelijkt het woord met wa. hair, dos d'un
couteau. De afleiding vain het Vla. woord is al te onzeker
om deze etymologie waarschijnlijk te maken en in elk
geval past eene verbinding met houden semasiologisch niet :
wie houdt een mes met den rug? — Of hederik, herik allem
toevallig herinnert aan (glechoma) hederacea (zie W boek
d. Ndl. Taal, s. v.) waag ik niet te beslissen; maar als
dat zoo is, dan wordt het zeer twijfelachtig dat ofra. huricle
(blz. 163) van het Nederlandsch zou voorLkomen (2). Onwaarschijnlijk in den hoogsten graad is de verklaring van
Herbatte (biz. 143, plaatsnaam) als Heer-boat en Hercot
(bladz. 144, eveneens plaats) als Heer-kost! Eerst zal
het element her-, als het Germaansch is, leger en niet leenheer beteekenen vgl. Herstal, Hermalle; verder is mij in
de beteekenis « cheptel seigneurial » nergens bekend iets dat
op heerenbaat zou lijken. Met Hercot vergelijkt HAUST
Verloren kost als plaatsnaam voor schralen grond. Maar
deze zeer modern klinkende benaming wettigt geenszinseen Heerenkost. Van dezelfde waarde is de verklaring van
kich'tOn' (blz. 166) uit (er) gestaan (hebben) ». Samenhang
is niet onmogelijk, aangezien de Waal schertsender wijze
zegt canifich'tOn
kan niet verstaan. Maar voor de betee» beginkenis zou veel beter passen eene met « kus miin
nende uitdrukking. Of mên'zik van menschke komt, weet ik
(1) Dial fink, fuel (kleedingstuk), zal wel samenhangen met focke,
superior tunica (kil ), maar is daarmee met identisch (cf. HALST, p. 56).
(2) Bij fra. huncle, ndl. herik, kan men ook aan lat. eruca denken (Is.
TEIRLINCK, mondeling) Als dat zoo is, dan wordt de vraag nog veel
wikkelder
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niet; maar in elk geval is Flam'zik, petit Flamand, uit
Vlaamschke onmogelijk, daar dit niet bestaat en niet kan
bestaan (blz. 177). HAUST heeft zeker gelijk waar hij oudLuiksch leave en ofra. lovier, petite lucarne, met den wortel
van luifel verbindt. `Vat echter de directe oorsprong van.
elk Romaansch woord is, schijnt bij de groote verscheidenheid der termen op Germaansch gebied bijzonder lastig,
daar vormen met v ook in het Keulensch en in het Westfaalsch voorkomen (grondvorm waaruit love). Deze
laatste komen misschien beter in aanmerking voor het
Waalsch dan Nederlandsche met ui.
Kan wa. spruwieil, grivois, eveille, enz. (blz. 232) met
sproeien samenhangen? Naar spitant, uitgeslapen, opgewekt,
enz., van spiter, bespatten, ook overdrachtelijk gebruikt,
is zulks als mogelijk te beschouwen (spiter zelf van een
bijvorm van spuiten of van spatten? ); maar er moet nochtans
opgemerkt dat een van sproeien afgeleid werkwoord in het
Waalsch niet voorkomt en dat sproeien ten onzent alleen
in de eigenlijke beteekenis gebruikt wordt.
Naar onze etymoloog blz. 184 vermeldt, heet de ketting
van een anker tchinne de neilrin of eenvoudig nthrin wat
overeenkomt met fra. orin, boeireep. De Via. overeenkomstige uitdrukking zou zijn naar door HAUST ondervraagde Vlaamsche schippers neuring-ketting of neuring.
Eene bevredigende uitlegging van net) rin, neuring heeft
HAUST niet gevonden. Dr. P. TACK geeft hem de keus
tusschen neutring (neat voor noot) en oogring. Merkwaardigerwijze schijnen nöch TACK noch HAUST aan oorring
gedacht te hebben. Nu het Ndl. Wboek geeft onder dit
woord het volgende : « Het gedeelte van het anker, waar de
Armen aan de schaft bevestigd zijn, noemt men kruis,
waaraan bij groote ankers een oorring is gebracht, door
welke de boeireep gestoken wordt ». Landolt I, 18. Als men
nu weet dat orin in de woordenboeken door boeireep vertaald wordt, dan kan er moeilijk aan getwijfeld worden dat
orin wel gelijk staat met li tchinne de neiirin, la chaine de
l'orin, de ketting van den oorring. Die oorring is niet de
ankering boven aan den stok, maar is beneden aan het
ankerkruis gebracht. Daar alle ankers den oorring niet
hebben, is het begrijpelijk dat de uitdrukking oorringketting
verschiliende vervormingen ondergaan heeft, doordat men
er den eigenlijken zin niet van verstond.

— 34t) -Is het mogelijk dat sizin, ijsschol van bepaalden vorm
(blz. 219) van ndl. zeisen, zeis, zou zijn? Dat trefiler (blz. 256),
tressaillir, met mndl. drevelen gelijk zou staan? Ja, gelijk
SWEET in een ander geval zegt « it is just barely possible ».
Waar blz. 230 beweerd wordt dat spinaal, eerst na de
XVI e eeuw moet ontleend zijn geweest, aangezien het
woord bij Kiliaan ontbreekt, daar moet ik doen opmerken
dat Kiliaan niet noodzakelijk het woord gekend heeft, vermits het nu nog in zekere streken onbekend is (zie b. v.
TEIRLINCK, Z. 0. Vla. Idiottcon s. v.). Overigens is de vertaling « ligneul » onjuist, want het is een garensoort waar
de pekdraad van gemaakt wordt, maar niet de pekdraad zelf.
Bij Tibi-deibei (blz. 248) had de schrijver eerst aan een
persoonsnaam Tibi (= fra. Thibert) gedacht; de uitdrukking beteekent (( domkop, botterik ». De vraag is, tot in
welken tijd het levend gebruik van een naam Thibert kan
opklimmen, `prat dan den uitleg waarschijnlijk of zeer
twijfelachtig maakt. Ik geloof evenwel dat HAUST gelijk
gehad heeft deze eerste opvatting gedeeltelijk te laten varen
en naar eene suggestie van prof. Vercoullie in tibi delbei een
brok kerklatijn te herkennen, waarvoor hij een aantal
parallelle voorbeelden bijbrengt. « En somme on aurait a
demeler ici des influences três diverses : applications plaisantes de textes liturgiques, compliquêes de calembours
dont les anciens noms propres germaniques font les frail
(tibi et peut-titre delbO), puffs, brochant sur le tout, l'a-peupres et l'instinct de la rime (dwarmi, mar'11, pour Weirni),
deformant de vieilles expressions au point de les rendre
meconnaissables » (1). Het ingewikkelde proces dat hier
geschetst wordt zal men in meer dan eene volksetymologische vervorming aannemen. In elk geval kunnen de aangehaalde woorden als conclusie dienen. Den fijnen ontledingszin, waarvan de Waalsche etymoloog hier blijk geeft,
herkent men in heel zijn werk en ofschoon men het met
hem niet altijd Bens kan zijn in zijne gevolgtrekkingen, toch
zal iedereen toegeven dat de studie van zijn boek altijd
nuttig en aantrekkelijk blijft.
(1) Eigennamen die soortnamen geworden zijn, ook in half schertsende
toepassing, kennen ooze dialecten eveneens : Zebedeus, sul, sukkelaar (Antw.
en Brab , zie CORNELISSEN en VERVLIET), Bartolemees, zeker insect (ibid.).

DE SEND-BRIEVEN
VAN

Antoni van Leeuwenhoek.
6e

Bijdrage lot de studie cver de geschriften van den
Stichter der micrographic
DOOR

Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE
Werkend Lid der Koninkliike Vlaamsche Academie.
De brief n r 146 van v. L. is 20 April 1702 gedagteekend, en
is de laatste der groote reeks (1). Men vindt echter in de Philosophical Transactions verscheidene brieven tusschen 1700 en 1713,
waarvan ik noch Nederlandsche noch Latunsche uitgave ken. Na
deze 2 e Engelsche reeks, - de 1 43 bevat de 27 eerste brieven (2)
van 1673 tot 1678 -, Nerschenen weder Nederlandsche brieven,
ten getalle van 46, tusschen 8 No\ ember 1712 tot 20 November
1717, onder den naam van Send-brieven.
Deze Send-brieven werden in een bundel in 1718 Le Delft door
Beni an vereenigd, het exemplaar van de Iiibliotheek der Li niversrtelt
Leiden, door de Heeren Hooldconservators der Universiteitsbibliotheken van Leiden en van Gent welwillend to miner beschikking
gesteld, diende tot mine opzockingen. Van deze brieven vond iii
er slechts een (n r 7), in de Philosophical Dansactiotss; er bestaat,
daarentegen ecn velledige Latijnsche uitt,aN e :
Antonia a Leeuwenhock qute. Londini est, Societat's
Collegie, Epistolce physiologicze super compluribus Nature arcanis;
ubi variorum Animalium atque Plantarum fabrica, conformatio,
proprietates atque Operationes, novis et hactenus inobservatis
experimentis illustrantur et oculis exibentur, item peculiares et
hactenus incognita rerum quarumdam qualitates explicantur :
Ut sequens pagina docet : Hactenus nurnquam editoe. Cum figures
wneis, et indica locupletissimo. Delphis, Apud Adrianum Beman,
1719 (3). (15 x 19 cm., 20+446 blzz. + Index; met dezelfde titel(1) Zie mijne 2 e , 3 e , 4 . en 5 e budragen in de Verslagen cn Mededeelingen
der Kon. Vlaamsche Academie van 1922 en 1923
(2) Zie mijne I e mededeeling, Versl en Meded Kon. VI Acad. 1922,
bizz. 323-359.
(3) Van deze Latunsche bewerking noemt Harting (Gedenkboek 1876,
biz. 138) geen andere uitgave.
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plaat als in de Nederlandsche uitgave, en een Dedicatio aan
Augustissimo Imperatore eidemque Regi Catholico, gedagteekend
Delphis sexto Idus Decembris 1717).
De Nederlandsche uitgave beantwoordt aan de volgende
beschrijving :
VOOr den titel komt een titelprent geteekend J. Goeree en
waarvan de beschrijving in verzen door T. Vander\Vilt (4) wordt
gegeven. Boven op de titelprent, gedragen door de Faam bevindt
zich een medaillon met het potret van v. L., omgeven door den
tekst : « Antonius Leeuwenhoekius Delphis natus MDCXXXII »,
De prent draagt ook de uitgeversaanteekening : « Te Delft bij
Adriaan Beman 1716 D.
De volgende verzen van vanderWilt staan rechtover de
titelprent •
Op de Titel-Prent.
Des Wereldts Wondren en Verborge kleenighan,
Volmaakt in ider deel, vol heerlykneid en luister,
Voor 't algemeen vernuft en oog bedekt en duister,
Wert hier als klaar ontdekt (dog met voor ider een)
Door kennis der Natuur, bekroont met bloenie en bladen,
Die daar de Neersligheidt en Spicgeling op nood;
Die altoos werksaam, noit van ivervuur ontbloot,
Hier gretig toetreed en haar lust nau kan verzaden.
1. erwyl eenvoudighezdt dat met het duifke speeldt,
In schaduw van 't verstandt, als om een hoek komt kyken.
Gins gaat de domheidt en 't blind oordeel henen stryken,
Als wars van vrouw Natuur; hier als een Statubeeldt
Vertoont; om eeuwen lang by alle nageslagten
Te doen gedenken hem die haar in 't ligt dus stelt.
Haar grondgeheimen, soo met pen als tong vermeldt;
En wondren aantoond daar d'Aaloude noit op dagten.
Het kintje voor aan wyst de beeltenis en Naam
Des Wysgeers aan, waar op deer zinnebeelden speelen;
En hoe syn naam en lof, door alle wereldtdeelen
Wert uitgegallemt en verheerlykt door de Foam.
Ook wert door 't Sphinx verbeeld scherpsinnigheid, waar merle
't Verborge wert ontdekt, en 't duistere verklaart,
Het geen zig self in 't boek daar nevens openbaart,
Gevest op wetenschap, op vast bewys en reden,
Waarop den driehoek doelt, die ook op wiskunst ziet.
Aldus rigt LEEUWENHOEK, door syn geleerde bladen
Zig self een pronknaald op, die Nydt nog Tydt kan schaden,
Tot roem van Delft, 't geen zig bier op doet in 't verschiet.
De Hemel wil nog lang syn grysen leeftyd rekken,
En hem een Toorts op 't spoor der Wysheid doen verstrekken.
T. VANDER WILT.
Daarna komt het titelblad :
Send-brieven, zoo aan de Hoog Edele Heeren van de Koninklyke Societeit to Londen, als aan andere Aansienelyke en ggleerde
(4) Zee mune 5 e budrage, noot (2).
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lieden, Over verscheyde Verborgentheden der Natuure, namenllyk over het Wonderlyk Gestel van :
De Veselen der Spieren in veelderley Gedierte : De Pesevt
en derselver Werking, Verscheyde Zaden; 't Oog van een Walvis,
't Hair; De Dierkens aan het Eende-Kroost, De Hop; De MeelStoffe in de Granen, De Zaad-vaten en Dierkens in 't Mannelyk
zaad; Den Cocos-Boom en desselfs Vrugt; De Hersenen, De
Zenuwen en derselver Holligheden voor het Oog ontdekt. Als mede
over de gedaante en werking van het Sal Polyehrestus, Het Maaksel
der Eyer-Schalen, Den Aart van onse Onsigtbaare Doorwaseming,
Kragt en werking van den Wortel Pareira Brava, etc. etc.
Door Anton' van Leeuwenhoek, Lid der Koninklvke Societeit
te Londen. Met nodige Figuuren Te Delft, by Adriaan Beman,
1718 (4a). (Bibl Univ. Leiden, 530, F 21, Titelprent, opdragt,
blzz. 1-460, Register, 15 x 19 cm. ma de melding Ex Legate
Verryst).
Na den titel, vindt men een Opdraqt aan Karel van Spanie (5),
gedagteekend Delft, 8 December 1717, 4 blzz. behelzende, en
daarna twee stukken in verzen, aan v. L. door Arnold Hoop het (6)
en H. K. Poot (10) opgedragen.

Op de brieven van den Zeer-geleerden Heere
Antoni van Leeuwenhoek,
Licit der koninglyke Maatschappy van Londen;
Uilgegeven in het 86 guar zijns ouderdorns.
- nee Farda senectus
Debilitas vires animi, mutatque I go rem
Virgihus.
Als de bloemtjes open luiken,
Gras en Klaver groeit op 't landt,
Als -wy roozegeuren ruiken
Is de meimaandt voor de handt,
(4a) Harting in zun least geeft onder n' 96, biz 136 de melding van.
Sendbrieven geschreven aan verscheiden Hoogen Standspersonen en geleerden luyden », die zoogenaamde 2 e , druk is nets anders_, dan een nieuwe
titeldruk
(5) Karel II, koning van Spanje, stierf 1 November 1700, zun opvolger,
door hem aangeduid, was Philips d'Anjou, die op 24 November 1700 te.
Madrid onder den naam van Philips V tot koning werd tutgeroepen Op
10 Januari 1724 deed Philips V atstand van den troon, ten gunste van zip.*
oudsten zoon Lodewuk, 17 jaar oud, die slechts tot 31 Augustus 1724, datum
van zun dood, onder den naam van Lodewuk I regeerde Dan beklom Philips V opnieuw den troon, en werd na ziln dood op 9 Juli 1746 door Ferdinand VI opgevolgd, zoon van een eerste huueliik met Louise Marie de Savoie.
In Duitschland was Karel VI sedert 17 April 1711 koning en keizer,
tot 12 Februari 1742, toen hij door den elector van Beyeren werd opgevolgd,
die te Frankfort onder den naam van Karel VII den troon beklom
Gedurende dien tied was Heinsius groot pensionaris van Holland, van
1689 of toen Willem III honing van Engeland werd, tot in 1720.
(6) Arnold Hoogvliet, Viaardingen 3 Jun 1687 i Viaardingen 17 Oct,
1763, schniver en dichter (Zie Van der Aa, VIII, biz 1175)
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Als de boomen vruchten draagen
Is het zomer : maar wanneer
't Groen verwelkt, door onweervlaagen,
Vindt men bloem noch vruchten meer :
Nimmer gaf de winter roozen,
Vruchten, koel van morgendauw :
Ms 't geboomte, styf bevroozen,
Bleek besturven, beeft van kouw.
Maar ik zal een wonder wyzen.
'k Weet een hof die altydt bloeit,
Daar ge bloem en vrucht zult pryzen
In den wintertydt gegroeit.
Hier in deeze letterdreeven,
Die de groote LEEUWENHOEK,
In den winter van zyn leven
Plantte in een nauwkeurig boel
Zagt, myn Zangnimf, wil bedaaren I
't Is geen winter in 't vernuft,
Dat, na vyf en tachtig Kaaren,
Altydt arbeidt onversuft.
Hoe zou 't winter weezen konnen
In het brein des grooten mans,
Dat, door zoo veel glaaze zonnen,
Staag met warmte, licht en glans
Wordt gekoestert en bescheenen?
Daar de nydt en valsche blaam,
Lasternevels, zyn verdweenen
Voor den 'ulster van zyn' naam.
Maar wie 't hart nu op wil haalen,
En, in 't zomer middaglicht
Van kristalle zonnestraalen,
Met een onverdraait gezicht,
Duizendt fyne en wondre dingen,
Met een meer dan Linceus oog,
Zien wil in bespiegelingen,
Daar ik met myn dicht op boo:
Volg my in de lustwaranden
Van den grooten Delvenaar,
Hoog geroemt in vreemde landen
Aller wyzen Grootevadr.
Hier, hier ziet men in de boomen
Hunnen ouderdom, en hoe
Vochten door de vaten stroomen,
Hoe de vliesies vallen toe
Om de sappen 's nachts to houwen.
Welk een zorge van Natuur !
Hier zult ge in een graan beschouwen
Een geheele korenschuur
Vol van graatjes, die, geslooten
In hun schors gelyk het graan,
Weer een Synder meel ontblooten,
Wen zy ons tot voedtsel staan.
Dat 's door andere oogen kyken
Zoo de zaaken waarlyk zyn,
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En geen ydel oordeel stryken
Waar den losten Wooten schyn.
'k Zal noch andre wondren zingen,
Hier in dit vergadert licht
Leggen de verborgen dingen
Helder open voor 't gezigt.
Zie der zaaden eigenschappen
In hunn' huisjes klein en eng,
Hoe de syne voedtselsappen
Vloeijen door een holle streng :
In elk zaadtje ziet men mede
't Spruitje, dat al vaardig zit
Om te groeijen, daar 't alreede
Worteltjes verspreit in 't pit.
Dus zien we in het zaadt der dieren,
In de blanke hom van vis,
Duizendt duizendt diertjes zwieren,
Als 't gedierte teelziek is.
't Vee in grazige landouwen
Gins te zien, vernoegt ons niet;
Neen, wy kunnen ook aanschouwen
Hoe het leeft, beweegt, en ziet;
Als de vezeltjes en draaden
Van het vleesch zyn onderzogt,
Hoe ze in vliesjes zyn geladen,
En aan zenuwen verknocht :
Kan het iemant niet verwondren
Dit te zien in os of koe,
Men behoeft niets uit te zondren
Tot in vlieg en mugge toe,
Ja tot in de noeste mieren
Ziet men hier het ingewandt,
Hoe de trekker in de spieren
Zich by beurten krult en spant.
Dus zien we ook geheimenissen,
Nooit ontdekte wonderheen;
In de groote en kleine visschen,
Als wy langs het water treen.
'k Zou noch duizendt wondren zingen,
Klonk myn liertoon niet te grof
Tot de kunstbespiegelingen
Van de syne en edle stof.
Maar, waart ge immer opgetogen
Door de wysheit, en 't bestuur
Van het eeuwig Alvermogen,
6 Beschouwer van Natuur !
Als gy zaagt all' de ordeningen
Van dit wonderlyk Heel-al,
Zon, en maan, en starrekringen,
En het aardtryk, als een bal,
Zie zyn ronde persing draaijen :
Wen gy hier uwe oogen slaat
En, om uwen lust te paaijen,
Door dees letterbeemden gaat;
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Dat men onverschillig keek,
Ja zelfs 't allerkleinste diertje,
Dat wel eer het oog ontweek;
Hier ontleedt ziet openleggen,
En beschouwt het ingewandt :
Aanstonts, vol verbaastheit, zeggen :
Dits gemaakt door de eige handt,
Die den bliksem maakte en donder,
Die de hemelkringen sloot;
Want het onbegryplyk wonder
Is zoo wel in 't klein, als 't groot.
Laat Athenen lof vermelden
Van zyn' Plato, Isokraat,
Sokrates, en all' de helden
Daar de aloudtheit breet van praat;
Laat Milete Anaksimander,
Samo schrandren Pithagoor,
Of Korinthen Periander
Roemen alle eeuwen door.
Deli mag zyne kruin verhoogen
't Heeft twee helden in zyn schoot
Voortgeteelt, daar 't op mag boogen :
LEEUWENHOEK, en grooten Groot :
Welker roem staag aan zal wasschen
Tot de waereldt brandt tot asschen.
ARNOLD 1-10t1G V11E1'

Op de Brieven Van den Heere
Antoni van Leeuwenhoek,
Lidt der koninglijke Societeit te Louden.
Van vfelke wondren hangt de werelt aen malkander I
Sprak LEEUWENHOEK, daer hy door 't heldre kykglas zagh.
En met een Linceus oog ontdekte, klaeren schrander,
Wat in de duisternis tot noch begraven lagh.
Voort most de pen te werk : 't geen hy heeft uitgevonden
Beveelt hy d'eeuwigheit, ten trots van zwaert en vier.
Zoekt Alexander nu noch andre wereltronden;
Hier schuilt'er zeker een in 't allerkleinste dier.
Dees Brieven kunnen vreemt van menigh schepsel spreken
Dat zich met hair en pluim of schulp of schubbe kleet.
Hier wort de walvisch, die in Noortsche waterstreken
Een dryvent eilant schynt, alsook de kreeft, ontleet.
En van den gaenden berg der heete Middaglanden,
Den grooten olifant waer voor helt Hannibal
Den Tiber duiken zagh en krimpen in zyn randen,
Tot aen het mierennest doorzoekt hier 't scheimes 't at
Met lcerven, d'adelaer, wiens overvlugge pennen
Den steilen hemel slaen, vliegt nimmermeer zoo hoog
Of LEEUWENHOEK ' S vernuft kan hem te boven rennen :
Hy stelt ons het gestel der voglen voor het oog.
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Of zinkt zyn groote geest in d'engste kleenigheden
Die 't scharpst gezicht zoo wyt ontwyken in haer'Ioop;
Hy volgt vorst Salomons natuurbegrip met reden,
Ontwarrende ieder keer een' Gordiaanschen knoop.
Dus toont by d'eigenschap van kruiden, planten, zaden,
Pythagors dischgerecht, en vint een' ganschen boom,
Met wortelen verzien, met bladeren geladen,
In eene korl; of schept uit gracht en vy-verstroom
Een talloos dierenheir, hoe smaken u dees klanken?
Wie hadt dit oit gelooft eer 't in 't gezicht verscheen?
En wie zal naer den eisch's mans kunst en vlyt bedanken
Die Rome zeilt voorby en Memfis en Atheen?
0 Delfsche burgers, pryst uw' waerden ingeboren.
Pryst, nevens uw' De Groot, deez' helt zoo lang gy leeft.
Ja pryst dit boek dat meest Godts schepsels na kan sporen :
Maer pryst hem boven al die 't al geschapen heeft.
H. K. PooT.
Enkele Sendbrieven werden aan de Royal Society gezonden
VII, X, XI, XII, XIV, XV, XXXVII, XLIII, XLIV, XLV;
alleen vond ik brief VII in de Transactions. De andere stuurde
v. L. aan de volgende personen :
Antoni Heinsius (7), Raat-Pensionaris van Holland : I, II,
VI, VIII.
Jan Meerman, regerend burgemeester der Stad Delft : III, IV.
— Adriaen van Assendelft, raat en Out-Schepen der Stad Delft :
V, XIII.
Antoni Cink (8), professor te Leuven : IX, XVI, XVII.
G. -C. Leibnitz (9), professor te Hanover en bibliothecaris te
Brun g wick : XVIII, XIX, XX, XXIII.
H. K. Poot (10), dichter : XXI.
Gerardus Van Loon, advocaat : XXII.
Cornelis Spiering, raat en out-schepen van Delft : XXIV.

(7) Antonie Heinsius, Delft 1641 - Haag 1720, doctor in de rechten,
in 1679 tot pensionaris van Delft genoemd, en in 1689 tot raadspensionaris

der Staten van Holland
Narrez en Rega, hoogleeraren te Leuven hebben de Latijnsche
(8)
uitgave der brieven van v L ingeleid, het boekdeel I uitgegeven door J. A.
Langerak te Leiden begint aldus • « Carmen panegyricum celeberrimo ac
de bones artibus optime merito viro, domino Antonio a Leeuwenhoek per
D. D A Cinck, Narrez, Rega, aliosque pdagogii Porcensis philosophise ac
medicina professores u Het carmen panegyricum zelf is van Kerckherdere.
(9) Godfned Wilhelm Leibnitz, Leipzig 1646 t Hannover 14 Nov. 1716;
de brief XXX werd door v. L. gestuurd op 17 Nov. 1716, dus 3 dagen na de
dood van den grooten geleerde. Door vergissing schrijft v. L., G. C. wellicht
uit het Fransch Godefroi-Guillaume. Leibnitz was te Hannover bibliothecans van den hertog van Brunswick.
(10) Hulbert Korneliszoon Poot, Abtswoude bij Delft 1689 1- Delft
1733, landbouwer en dichter
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Cink, Narrez (11) en Rega (12), van het Collegie van 't Wilt
Swyn, te Leuven : XXV, XXXVIII.
J. G. Kerkherdere (13), geschiedkundige van den Keizer :
XXVI,
XXXIX.
Abraham Van Bleyswyk (14), doctor in de geneeskunde :
XXVII,
XXXII, XXXVI.
Herman Boerhave (15), professor te Leiden • XXVIII, XXIX,
XXXI, XLI.
Godfried Willem Leibnitz (16) te Hanover : XXX.
Ewout Van Bleyswyk (14), regerend burgemeester van Delft :
XXXV.
Adriaan Swalmius, advocaat, neef van v. L. : XL.
Frederik Adriaan van Rhede (17), der Staten Generaal : XL II.

** *

Antoni van Leenwenhoeks Send-brieven.
I. Brief. — Vleesch van den Walvis dikker by de staart, dan
op het gansche lichaem, en waarom? Yder vleesdeeltje met een
vliesje omwonden. Yder vlees-fibertje van den Walvis bestaat uyt
veele deeltjes. Yder zoodanig deeltje is niet grooter, als dat het
een gemeen zantje kan bedekken. Het vleesch van den Walvis
gedroogt, en door 't Vergrootglas gezien, vertoont zich kleinder,
enz. Menigte van membraantjes, die de gezeide vieeschdeeltjes
doorloopen : Dus is yder vleeschdeeltje als een muscul ofte spier.
Vleeschdeeltjes weer natgemaakt hoedanig zich uytzettenden?
Onder de gemelde membraantjes loopen veele bloetvaten. Rimpels
in de vleeschdeelen van den Walvis : Waar uyt dezelve ontstaan?
De vleesch-fibertjes van den Walvis bestaan al wederom uyt
andere Fibertjes. De Fibertjes van 't runtvleesch ook met membraantjes omwonden. (Blzz. 1-8, Delft, 8 Nov. 1712, aan Antoni
Heinsius, Raat-Pensionaris van Holland, 7 fig.). - Epistola I,
Caro Balaenx crassior circa caudam, enz., Epist. physiol., 1719,
1-8. - Hartsoeker (18), op. citat., blz. 58.
(11) Narrez, hoogleeraar te Leuven
(12) Hendrik-Jozef Rega, Leuven 26 April 1690 ± Leuven 22 jult 1754,
geneeskundige, professor van 1712 of Hi schreef namelijk . Tractatus de
ur'n's, Leuven 1733 en Frankfort 1761, De aquis mineral:bus font's Marimontensis, 1740.
(13) Joannes Gerardus Kerkherdere heeft verscheidene werken mtge.
geven te Leuven, namelijk Prodromus Danielicus 1711; Monarchia Roma'
Paganw secumdum concordiam 1727. (British Museum London).
(14) Over de personen, Bleyswyk genoemd vond ik niets, noch in Van
der Aa, noch in Nieuw Nederl Biographisch woordenboek
(15) Herman Boerhaave, Voorhout 31 December 1668 t Leyden
23 September 1738, hoogleeraar te Leyden.
(16) Zie noot (9)
(17) Over van Reede, zie noot (13), p. 1105 van mime 4 e bijdrage
(18) Cours de physique accompagne de plusteurs pieces concernant fa
physique qui ont déjà paru, et d'un examen critique des lettres de M. Leeuwenhoek, par feu M Hartsoeker A La Haye, chez Jean Swart, 1730, 323 +
120 +66 blzz Zie ook noot (7) van mime I e bildrage, Versl. en Meded Kone
VI Acad., 1922, blz. 325.
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Histologische studie, waaruit bl ijkt dat de vleeschvezels hi)
al de dierensoorten feitelijk den zelfden bouw vertoonen : « Ik ben
van gedagten, zegt v. L. op het einde van dezen brief, dat het
geene wy omtrent de membraantjens van 't Walvis-vlees hebben
gesegt, in alle vlees plaats heeft, ja selfs tot Rat en Muys toe ».
Over dezen brief schruft Hartsoeker : « C'est ici que finit la
premiere collection de ses lettres. La premiere lettre de la seconde,
n'est que du 8 rne nov. 1712, de sorte qu'il y a ici, je ne scai pourquoi,
une interruption de plus de dix annees ». Hartsoeker weet dus niets
van de 45 brieven in de Philosophical Transactions tusschen 1700
en 1713 opgenomen ,die de 2 . Engelsche reeks uitmaken.
De brief van 1 Maart 1712, opgenomen in de Philosophical
Transactions (1710-1712, 27, blzz. 438-446) handelt ook over de
vleeschvezels bid den walvisch.

II Brief. - De visdeelen van de Garnaat onderzogt. Bloed
uyt de visdeelen van de Garnaat voortkomende. Die bloedbolletjes
dryven door het vocht zonder t'zamen te stremmen. Zoutdeeltjes
In het bloed van de Garnaat ontdekt. Gestalte van die Zoutdeeltjes. Stremming van dezelven. Zy stremmen niet, als het bloed
van de Garnaat in een drooge lucht uytwaassemt; en waarom?
Een stuk van een Kabbeljauw doorsneden en voor het Vergrootglas geplaatst. Menigte van Zout daar in gestremd : en hoedanig
van gestalte 9 Die Zoutdeeltjes komen met de Sapterdeelen overeen
Het maakzel van de musculen in een Kabbeljauw beschouwd. Uyt
wat voor musculen de Kabbeljauw bestaat. Tusschen alle die
musculen leggen membraanen. Waarom zoo menige musculen in
.een Kabbeljauw? De gemelde membraanen van de Kabbeljauw
behouden haare sterkte lang na haare dood maar niet als de
Kabbeljauw gekookt word Eenige visfibertjes van een Kabbeljauw
wel acht maal dikker dan de vleesfibertjes van een Walvis. De
gemelde visfibertjes verschillen zeer in dikte. Yder zoodanig visfibertje van een membraan omvangen. Membraanen, tusschen de
visfibertjes leggende, door het inkrimpen van die visfibertjes ontstukken gebroken. Kringsgewyze omme trekken in de visfibertjes
van een Kabbeljauw. De visdeelen van een Spiering beschouwd.
De visfibertjes van een Spiering zoo dik als de vleesdeelen van den
voornoemden Walvis. Verwonderens-waardige door een gevlochte
fyne deelen in een opgespouwd visfibertje van een Kabbeljauw
gezien : maar dan ziet men ook een gedeelte van het membraantje.
Moeite gedaan om den loop van de visfibertjes in een Garnaat te
ontdekken. Wondere loop van die visfibertjes. Yder visfibertje
van de Garnaat ook met een membraantje omwonden. Waarom
het noodig is dat de fibertjes met een membraan bekleedt worden.
Opmerkingen op de visdeelen van een Bot. Verscheidenheit in de
visfiberties van een Bot. Zoo een visfibertje bestaat wel uyt
300 fiberties. Of die kleinste fibertjes ook niet met membraantjes
omwonden zyn. Aanmerking omtrent de Baars. De visfibertjes, in
't groot worden van de Vis, neemen in grootte toe, maar niet in
getal. De visfibertjes van de Baars ook met een membraantje
omwonden. (Blzz. 9-22, Delft, 17 Dec. 1712, aan Antoni Heinsius,
Raat-Pensionaris van Holland, 6 fig.). - Epistola II, In pisculentas SquillEe partes inquiritur. Enz.; Epist. physiol., 1719, 9-22.
Hartsoeker, op. citat,
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Het bloed van den garnaal bestaat uit bloedbolletjes die in
een waterig vocht, of serum drijven; na de uitdamping, het weg
-waassemen blijven op de glaasjes zouten over, waarvan de
figuur, « die een quadraat was, over een komende met ons gemeen
zee-zout ». Bloed houdt trouwens natriumchloride in, en de waarneming is zeer juist.
De studie van de spieren bij de visschen laat toe de aanwezigheid van een oinhulsel vast te stellen, evenals bij de andere
dieren.
Dat de waainemingen van v. L. veel tijd en veel geduld hebben
geeischt is voor ons gemakkelijk te begrijpen. In zijn tijd, en
trouwens nog heden, waren er velen die aldus niet dachten; dit
blijkt uit hetgeen v. L. zelf schrijft « Aan dese geseyde waarneminge hebbe ik meer tyd besteet als veele zullen gelooven; dog ik
heb ze met genoegen gedaan, en geen agt gegeven op die geene die
tot my zeggen, waarom zoo veel moeyte gedaan, en wat nut doet
het; dog ik schryf niet voor sulke, en alleen voor de Wysgeerige ».
De zuivere voldoening van een wetenschappelijken geest I

III Brief. - Hoe kleyn de vleesfibertjens zyn. Vliesen in de
Garst en Tarwe. Opmerkingen op een Turks Boontje. Meelagtige
stofie van zoo een Boontje in vliezen opgeslooten. Het vliesje van
een Tarwetje beschouwd. De Meelbolletjes van een Tarwe niet
even groot. Aanmerkingen op de Garst, de Rogge, op de Erten,
enz. De Kastanjen bestaan ook uyt vliesjes. Vordere opmerkingen
op de Kastanje. Bemerkingen op Appelen en Peeren. Deselve zyn
zaadhuysen. Bolletjes in het zaadje van een Appel. Vaten in de
zaaden waarom weynig of zelden gezien worden. Bemerking op de
Cocos-noot. Waar uyt de vogt ontstaat die in de Cocos-noot
gevonden word. Oly, in groote menigte, uyt de Cocos-noot
gedrukt. Oogen of zagte deelen in de Schors van een Cocos-noot.
De Pit van een Cocos-noot bestaat uyt lange pypjes of vliesjes.
Klapvliesjes in de gemelde Noot : Waar toe dezelve nootzakelyk
zyn? De binnenstoffe van de zaaden bestaat doorgaans uyt vliesen
en bolletjes : eenige zaaden egter uytgezondert. Opmerkingen op
de Oranje- en Citroen-appelen. Waarom onse Appelen dunner
vliesen en schillen hebben. Vliesen in Aelbezien en Kruysbezien.
De meeste zaaden der Planten en der Boomen worden door een
streng gevoedt. Opmerkingen op de streng waar door de Pit van
een Appel gevoedt word. Alles dat in een Appelboom is, dat is
ook in de Pit of het Zaad van den Appel. Vordere opmerkingen
op de Pit van een Appel. Het kleyne Plantje van een Appelboom
in lengte doorsneden. Vaatjes in dat Plantje beslooten. De Boomen
van onse Landen hebben meer horizontaale als opgaande vaten.
Anders is 't waarschynlyk gelegen met de Boomen in Africa, Asia,
en America. Aanmerking op de Bladsgewyse deelen van de jonge
Planten : wanneer deselve haar werk volbragt hebben. Hoe de
Bladsgewyse deeltjes met de Plant vereenigt zyn. Hoe de Vaten
vereenigt zyn met de Plant. (Blzz. 23-37, Delft, 28 Febr. 1713,
aan Jan Meerman, Regerend Burgemeester der Stad Delft, 11 fig.).
- Epistola III, Quain exiles sint fibrillae carnew. Enz.; Epist.
physiol., 1719, 23-37. - Hartsoeker, op. citat., 58.
Een dik haar van de kin is wel 16 maal dikker als een cc vleesstriemtje ». De brief bevat dan aanteekeningen over de vliesjes
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die bij de planten in zaden en vruchten worden aangetroffen.
Het 2. gedeelte van den brief, met de uitleggingen over de
figuren 7 tot 11 is onder den vorm van een bijvoegsel, met dezelfde
dagteekening aan den zelfden persoon gestuurd, en heeft betrekking op zaden van appelboomen. De vaten liggen zoodanig dat zij
de plant het best kunnen voeden.
Het 1 . gedeelte is geteekend Anthoni van Leeuwenhoek.

IV Brief. - Het Oog van een Walvis onderzogt. De stoffe
om het cristallyne vogt leggende zeer hard en sterk, en waarom?
Hoe diep de Walvissen in 't water zinken. Walvis, die 14 lynen
diep in de Zee lag, opgewonden. Het Oog van een Walvis word
van het Zee-water geperst tot de zwaerte van 23100 pont. Waarom
dat men geen grond kan peylen in de Spaansche Zee. De gemelde
cristallyne vogt had een kleyne klootachtige bult. Het hoornvlies
van den Walvis bestaat uyt 16 a 18 vliesen. Onder het hoornvlies
legt eene zwarte vlies, dat niet doorschynend is als door een ovale
opening. (Blzz. 38-43, Delft, 14 Maart 1713, aan Jan Meerman,
Regerend Burgemeester der Stad Delft). - Epistola IV, Examinatur oculus Balaenx. Enz. , Epist. physiol., 1719, 38-43. - Hartsoeker, op. citat, 58.
Het onderzochte oog van den walvisch was op zip grootste as
2 7 /10 duim en op de andere as 2 1 /2 duim. Uit de drukking van
de diepte der zee, berekent v. L. waarom het zeer lastig is een
walvisch naar omhoog te halen, terwijl dit gemakkelkiker is als
het lichaam van het dier niet diep onder het watervlak drijit,
waarom het in de Spaansche Zee met mogelijk is grond op den
bodem te werpen. In een P. S. deelt v. L. mede dat de walvisch
zich op een diepte bey ond die 26 maal grooter was dan de hoogte
van de Nieuwe kerktooren die 299 voeten meet. Weder draagt
hier de handteekening Anthoni eene h.

V Brief. - Hairtjes van een Muys hoedanig van gestalte?
Schynen te bestaan uyt kringsgewyse deelen : en loopen spits toe.
Ons hair heeft zoo wel een Schors als een Tak van een Boom. Die
heeft ook plaats in andere Dieren, behalven in Elanden en in
Harten. De hairtjes van de Dieren vergeleken by de stamme van
een Abeel-boom : zy koomen voort uyt Worteltjes. Sommige van
die Worteltjes steeken in dikte uyt. De hairties van een Muys
zoo glat niet, als veele andere hairen : dezelve hebben ledekens
omtrent het lyf. Veele hairtjes aan haar einde doorschynend. Het
wassen van de hairen geschiedt niet by uytspruyting, gelyk in
de Planten, maar by voortstooting. Het hair van een Mol omtrent
van 't zelfde maaksel als dat van een Muys. De hairen van een
Ermyn, van een Kat, van een Konyn, ook omtrent van 't zelfde
maaksel als die van een Muys. Door de dikke hairen van de Beeren
loopt binnenwaarts een zwarte streep. Die hairen, in de lengte
doorsneeden, bevonden voor een gedeelte gevult te zyn met luchtbolletjes. Die Bolletjes maaken wel de helft van de dikte der hairen
uyt. Hoe de Beeren, door 't middel van die luchtbolletjes, op haar
hair als konnen dryven. Van waar die duysterheit in het Beerenhair voortkomt. Het hair in de Dieren bestaat uyt veele dunne
hairtjes.. Het hair van binnen met geen merg voorzien. Sommige
hairen, doch meest die van een Varken, hebben een scheur of
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barst. De hairen hebben een bast, en bestaan van binnen uyt veele
hairtjes. In de hairen van ons lichaam word ook een bruine streep
gezien. Sommige van onze hairtjes hebben meer, andere min
bruynigheit. Die brut' nigheit waarschynlyk veroorzaakt door een
verdroogde stoffe van het bloed. Het hairtje van een Kee of Hart
afgeteekent. Het hair van een Eland onderzocht. Hoe men de
hairen van een Kat of van een Konyn best soude onderzoeken.
(Blzz. 44-55, Delft, 25 Maart 1713, aan Admen van Assendelft,
rant ende Out-Schepen der Stad Delft, 5 fig.) - Epistola V, Quali
ligura instructs sent trines Muris. Enz., Epist. phy Biol., 1719,
44-55. - Hartsoeker, op. citat, 58
Histologische studie met een Vervolg handelende over
. Uyt een schachtsgewyze deel van een Papegay koomen 2 stammen
-voort : uyt yder van die stammen koomen weer andere takken
-voort, en uyt die takken veerachtige deelen. Die veerachtige
deelen zyn vol veeren. Die pluymachtige deelen ook in een Zwaan
beschouwt . waar in, dezelve verscliillen van de pluymachtige
deelen der Papegayen. Waar toe de menigte van die ledekens
dienstig is. Zoo is 't ook gelegen met de litachtige deeltjes van het
filet en Stroo. Het hair ofte wol van een ongebooren Lammetje
beschouwt. De veel-leedige deeltjes zyn nootzakelyk in de hairen
-Van een Muys, op dat het onderste hair het bovenste zoude konnen
dragen ».

VI Brief. - Daar is geen onderscheyt van dikte tusschen de
vleeschdeelen van een Koe, omtrent het schiltbeen, en de vleeschdeelen omtrent de laatste ribbe. Waarom de vleeschdeelen omtrent
bet schiltbeen dikker schynen. De vleeschstriemtjes van de pooten
der Muyzen wat dunder als de vleeschstriemtjes van een Walvis.
Alle de vleeschstriemtjes van de pooten der Muyzen met een
vliesje omwonden. Yder zoodaenig vleeschstriemtje bestaat weder
uyt striemtjes. In die vliesjes leggen vetdeeltjes, maar die zyn
zeer kleyn. Yder vleeschstriemtje is met geen enkele vliesje omvangen. Hoe de vleeschstileintjes in de vliezen als in een net
leggen. Het vleesch van een Jong Schaap, of Zeeuwsch Lain, onderzocht De vleeschstriemtjes van zoo een Schaap niet grooter als
van een Muys. Het vleesch van een Varken beschouwd. De vleeschstriemtjes van een Varken ook bezet met aan-een-geschakelde
vliesjes. Deze vleeschstriemtjes ook niet grooter als die van een
Muys. Dezelve vleeschstriemtjes ook zachter als die van andere
Dieren Het vleesch N an een Deenschen Os onderzocht. De vleeschstriemtjes van zoo een Os schynen dikker als die van andere viervoetige Dieren. Waar die grooter dikkigheyt van daan kan koomen.
Die vleeschstriemt j es konnen ingekrompen z y n door het opsnyden
-van den buyk. Waarom die inkrimpingen menigvuldiger zyn
omtrent den buyk 9 Het vleesch van zoo een Deenschen Os, tegen
de korte ribben aanleggende, synder als het vleesch van de muscul.
Dertig duyzend Muyzen weegen zoo zwaar niet als een Os : nochtans zyn de vleeschstriemtjes van een Os, en die van een Muys,
weynig verschillende in dikte. Hoe dun die vleeschstriemtjes zyn.
Dunheyt van de netsgewyze vliesjes. Deze dunne vliezen zyn van
't zelve t'zamengestcl gelyk de blaas van een Os. (Blzz. 56-62,
Delft, 29 Maart 1713, aan Antoni Heinsius, Itaat-Pensionans van
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siol., 1719, o6-62.
crassitudine nihil difierunt, enz., Epist.
Hartsoeker, op. citat., 58.
In nine histologische onderzoekingen weet v. L. wel een
onderscheid te maken tusschen hetgeen hid met den inicroscoop
ziet en de werkelukheid; dit kan nameluk vastgesteld worden als
hid vindt dat de vleeschvezels sums dikker zijn, onidat zip door het
opensnuden kunnen inkrimpen.
De vleeschvezels zun bid al de onderzochte dienen nagenoeg
van denzelfden aard en dezelfde afmetingen, en maken alcius als
het ware histologische eenheden. Een taardhaar is nagenoeg
9 maal dikker dan een haar van de vleeschvezeltjes.

VII Brief. - Wonderlyk maaksel van zekere Dierkens, zittende in een koker, dewelke vast is aan 't Eende-Kroost. Beschouwing van de beweegtuygen van zoodanige Dierkens. Hoe die
Dierkens hunne kokertjes vergrooten. Opmerkingen op het omloopende tantsgewyze raderwerk. Onbedenkelyke beweeging door dat
werktuyg in het water te weeg gebragt. Door die beweeging veele
deeltjes naar het Dierke gevcert, en veele weg geworpen. Lenige van
de toegevoerde deeltjes dienen tot voedzel van het Dierke. De Dierkens, me haar met konnen verplaatzen, moeten door 't middel van
zoodarlig werktuyg gevoedt worden. Hoe dat ze door het maaken
van een ronte een groote beweging maaken in het water. Met haar
staart in te trekken en uyt te rekken bekoomen zy anderwater, en
daar door ook ander voetzel. Andere Dierkens, aan de kroost
vastgehecht, en grooter als de Dierkens in een kwiertie woonende.
Die hebben ook een circulaire beweeging, oin nieuw voetzel te
bekoomen. Zoo een tantsgewys raderwerk is noodig om een groote
beweeging in 't water te maaken. Een groenachtig vliesje op een
Vyver dryvende, vol van kleyne Dierkens, daar eenige grooter
onder waren, alles vermengt met zeer veele luchtbolletjes. Hoe dat
zulke Dierkens tusschen onze tanden en in de holle kiezen konnen
koomen. De vleeschstriemtjes van een Os, van een -Walvis, van
een Muys, hoewel sestienmaal dunner als een dik hair van de_kinne,
zyn gansch omwonden met vliesjes. (Blzz. 63-69, Delft, 28 Juny
1713, aan de Koninglyke Societeit in Londen). Epistola VII,
Mirabilis textura Animalculorum, enz., Epist. physiol., 1719,
63-70. - Hartsoeker, op. citat., 58-60. - A letter from Mr. Anthony
van Leeuwenhoek, S: containing some further Microscopical
Observations on the Animalcula found upon Duckweed, etc.,
Phil. Trans. (19), 28, 1713, blzz. 160-16-1. (bedagteekend 28 Juni
1713).
v. L. herinnert aan zun brief van 4 Nov. 1704 over een dierken
(Vorticella?) dat in een kokertje geplaatst is, aan een eendekroosje
(Lemna) vastgehecht, en dat bewegingen uitvoert, die tot doel
hebben de voeding mogelijk te maken en te bevorderen.
(19) Philosophical Transactions. Giving some account of the Present
Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious, in many considerable
parts of the World. Vol 28 for the year 1713. London PriAted for D Brown
in Exeter Exchange, H. Clements, at the Halt Moon, and W. Innys at the
Princes-Arms, in St-Paul's Church-yard, MDCCX IV. (N r 337, 300 blzz.).
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Zooals in volige brieven, geeft v. L. een gedacht van de
besmetting, namelijk van de tanden door hetgeen in den mond
kan gebracht worden. In het -water van een viiver vond hij alzoo
allerlei dierkens in groot getal, en hij zegt « Als men nu bier- en
wynglazen in zoo een vyver spoelt, wie weet hoe veel Dierkens aan
zoodanige glasen blyven, waar van eenige tot in onsen mont
konnen gebragt werden, en dit zoo synde, zoo en heeft men geen
redenen om my of te vragen, hoe de kleyne Dierkens, die ik veel
Jaren geleden geseyt hebbe, dat in de stone tussen onse tanden,
ende in de holle kiesen sitten, daar konnen komen D.
Op het einde van den brief zegt v. L. dat hij aan de Society
schreef op 22 Sept. 1711 over de Myt, op 1 Maart 1712 over het
vleesch van den walvisch, op 12 April 1712 over de huid van den
olifant, op 10 Juni 1712 over de mossel. « Ende alzoo ik op die vier
verhaalde brieven geen antwoort en hebbe bekomen, zoo hebbe ik
in gedagte genomen, of de Koninglyke Societeit stil stont ». Dit
ontbreekt in den Engelschen tekst.
De brieven van 22 Sept. 1711, 1 Maart 1712 en 10 Juni 1712
verschenen in de Transactions, deel 27, 1710 /12, resp. op blzz.
398-415, — blzz. 438-446, — en blzz. 529-534, en behooren tot de
2 e Engelsche reeks. Toen v. L. dit schreef, had hij wellicht het
boekdeel nog met ontvangen.
VIII Brief. — De werking \ an de Kreeften-oogen op den
Azyn. aar die Kreeften-oogen van daan koomen. Of ze van de
huy d der l‘reelten afvallen. Een stukje van de schors van de Nyper&
gloeyend gemaakt, en in een glaasje waters gedaan, verdeelt zich
in ontelbaare zoutdeeltjes. Verdere ondervindingen omtrent dezelve
zoutdeeltjes. Ongelooffelyke menigte van de luchtbolletjes, die uyt
de gezeide schors voortquamen. van de gestremde deeltjes, die na
het uytwazemen van een groot gedeelte der waterige vocht van
den azyn, overgebleven waren. Deze gestremde deeltjes zyn naar
alien schyn de zoutdeeltjes van den Azyn, en het zout uyt de
schare van de Kreeft. De Azyn, daar de stukjes van de genoemde
schaare opgestaan hadden, had weynig zuur. Den Azyn van de
schaare algetapt zynde, bled er den onbedenkelyke menigte van,
zoutdeeltjes over. Helderheit en glans van die zoutdeeltjes. Gestalte
van de zoutdeeltjes, die uyt de Kreeften-schaar gekomen waren.
Die zoutdeeltjes scheenen als in een waterachtige vocht te smelten
doch deze vochtigheit was antlers met als de lymachtige stone,
die van den Azyn overgebleven was. Of de Kreeften alle jaaren
haare huyt verwisselen. Van de gansche huyt kan dat met gezeyt
worden. Het vlies, waarmede de schaar van de Kreeft van binnen
bedekt is, voor het Vergrootglas gebragt. Uyt dat vliesje kan de
ouderdom van een Kreeft afgenomen worden; gelyk men uyt de
bast van de Boomen den ouderdom der Boomen kan naspeuren.
De schaar, die langen tyd in den Azijn gelegen had, onderzocht.
Dezelve bestaat uyt veele circulaire kringen. De pori van het
gemelde vliesje ontdekt. De grootmaaking of aangroeying van
veelerhande zaaken geschiedt op de zelfde wyze. Uytlegging van
de werkinge, waar door de Kreetten-oogen het zuur van den Azyn
wegneemen. Kreeften-oogen op een houtskool gloeyend gemaakt :
en dus in water gelegt. Aanmerkingen op de zoutdeelen uyt zoo-
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danige Kreeften-oogen voortgekomen. Aenmerkingen op het zoogenoemde hoofd van een Kreeft. De schors van Zee-Krabben
onderzocht. De schaaren van de Zee-Krabben onderzocht. De
schaaren van de Zee-Krabben doen dezelve uytwerkingen in den
Azyn, gelyk de Kreeften. Visfibertjes uyt de schare van een Krabbe
genomen en onderzocht. Dunte van dezelve visfibertjes. Rimpelen
van de visstriemtjes. Op yder visstriemtje van de Krabben en
Kreeften ook omwonden is met vhesjes. Die vliesjes duydelyk in
de Kreeften ontdekt. Bloed in de Krabben dikwils beschouwt.
(Blzz. 70-82, Delft, 30 Juny 1713, aan Anton' Heinsius, RaatPensionaris van Holland). - Epistola VIII, De modo quo oculi
Cancri agunt in acetum. Enz.; Epist. physiol., 1719, 71-83. Hartsoeker, op. citat., 60.
Vernomen hebbende dat de Kreeftenoogen, die feitelijk geen
gezichtszintuigen zijn, van Dantzig komen, waar zij aan de zeekust
door kinderen worden opgezocht, komt v. L. tot het denkbeeld
dat zij misschien van de huid der Kreeften afvallen. Die oogen
werken op azijn om het zuurgehalte te verminderen, en vormen
zouten.

IX Brief - De Saly beschouwd. Ronde bolletjes op de Salybladen. De Saly-bladen zyn dicht bezet met hairachtige deeltjes.
Of die bladen met Spinnewebbetjes bezet zyn. Kircherus heeft de
bolletjes van de hairachtige deeltjes voor Spinnewebbetjes aangezien. Aderen van het Saly-blad loopende tusschen de verheventheden, die door de putjes veroorzaakt worden. Op die aderen
leggen veele zwarte deeltjes van uytneemende kleynheit. Die
zwarte deeltjes zyn waarschynlyk met anders als de rook der
Brouweryen. De Saly-bladen zijn bezet met een ongelooffelyke
meriigte van olydeelen. Worm in de Salle en Venkel, die de dood
kan veroorzaken. Daer is niet eene plant die een Worm of Rispe
voort en brengt. Onwaarheden door Kircherus in zyne Onderaardsche wereld te bock genet; geen levend Schepzel kan uyt een
blad, boom, of wortel voortkomen. Maar eenige kleyne Schepzelen
kunnen hun Ey of Yongen daar plaatzen, en zoo een jong Diertjet
kan in het blad en in de vrucht inbooren, enz. Kircherus gehekelt.
Aanmerkingen op de Myt. De Eyeren, uyt het lichaam van een
Myt gehaald, droogen schielyk weg : maar met de Eyeren die door
de Myt gelegt worden. Uyt het hairtje, dat op het lyf van zoo een
Myt gegroeit is, koomen wel hondert kleyne hairtjes voort. Of de
fenynige Schepsels de vruchten of bladen vergiftigen. De Padde en
de Kikvors besproeyen de ptanten met haar fenyn. Vogt van de Kikvors in het oog gespat veroorzaakt groote pyn. Aen een Hond, die
Kikvorsen en Padden dood beet, liep het schuym ten monde uyt.
De Padden en Kikvorssen schieten het fenynige vocht met, ten zy
als haar geweld word aangedaan. Zoo is 't ook gelegen met andere
fenynige Dieren. Ingeschape kracht der Dieren om 't geene tot
lmnne bescherming dient te bewaaren. Kircherus vergist zich,
zeggende dat'er geen vliegende Schepsels zyn, die vliegende Dieren
voortbrengen. Vliegjens op de bladeren van Lindeboomen, van
Kersseboomen, Aalbesseboomen, Pruymeboomen, enz. brengen
levende jongen voort. Hoedaenig de Vliegjens, die levendig uyt
haare Moeder voortkoomen, aangroeyen, wieken krygen,? enz.
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Zbodanige Vliegjens, op de Appelboomen, Peereboomen, enz.
bestaan uyt verscheyde soorten : maar koomen met uyt die Boomen
voort. Zy zyn op de Boomen geplaatst, om hun voedzel daar uyt
te haalen.
Nieuwe Bemerkingen op de Saly-bladen, twee musketschooten
buyten de Stad gelNassen, waren met bezet met die zwarte stoffe.
Ook waren de eynden van de hairachtige deeltjens veel meer gezet
met bolletjens, die de Schryver voor Oly-vaatjes aanzag. Yder
hairachtig deeltje met 3 leden voorzien. Riet en Stroo waarom
met litachtige deelen voorzien? Deze leden zyn in alle Planten,
die met een stamnietje opschieten. Alle Hout, in onze Landen
wassende, met horizontale vaten voorzien. Anders is 't gelegen
met de Kokosboomen en Palmboomen, de welke in plaats
horizontale vaten, veele leden hebben. De witachtigheit van
gedroogde Saly is niet anders als de menigte van doorschynende
hairachtige deelen. De hairachtige deeleil van de Thee-Boey hebben
geene leden. Witte 'I hee-Boey. (Blzz. 83-93, Delft, 24 October 1713,
aan Antoni Cink, professor te Lovell). Epistola IX. Salvia visa
examinata. Enz.; :pistol physiol , 1719, 84-94. - Hartsoeker,
op. citat , 60.
Antoni Cink uit Leuven had aan Gerardus van Loon geschreven over de ontdekl:ing van Kircherus (20) die met zijne vergrootglazen zou gevonden hebben dat de ongewasschene Salle bedekt is
met webben als deze der spinnekoppen en die zouden door kleine
beestjes voortgebracht worden. En Cink vraagt dat U. L. bier over
met den Heer Leeuwenhoek beraatslaagt; en dat by sig gewaardige
soodamge bladeren met syne weergadeloose vergrootglasen te
ondersoeken D.
In min antwoord komt v. L. opnieuw op zijne gedachten over
den oorsprong der levende wezens. Wat my belangt, zegt hid, het
staat by my onverbrekelyk vast, dat uyt geen blat, boom of
wortel, eenig levent schepsel, dat met een beweginge is begaaft,
is voortgekomen, ofte oyt voortkomen sal. Maar wel is waar, dat
eenig kleyn Schepsel syn eyeren of jongen kan plaatsen op 't blat
ofte de vrugt Kircherus heeft eene verwarring gedaan tusschen
het ontstaan der soorten en het woekeren van eene soort op een
andere, v. L. niet.

X Brief. - Dankzegging aan de Heeren van de Koninklyke
Societeit te Londen over hunne beleefdheit, enz. De Schryver is
verwondert dat zyne figuur, van bet vices eens Walvischs, in de
Philosoofsche Handelingen van dezelve Societeit met is gedrukt.
Het vleesch van een Os, Hoen, en Muys, voor het Vergroot-glas
geplaatst : geen onderscheyd, aangaande de dikte, in de vleeschdeelen van dezelve Dieren gesien. Voorneemen van den Auteur,
om het vleesch van Vhegen, en andere kleynder Schepzelen, noch
nauwkeuriger te be,chouwen. (Blzz. 94-96, Delft, 22 Juny 1714,
aan de Koninglyke Societeit te Londen). - Epistola X. Auctor
grates apt Regize Londinensium Societati de officiis illi exhibitis.
Enz., Epist. physiol., 1719, 95-97.
Hartsoeker, op. citat., 60.
(20) Over Kircher, zie mine 4 e bijdrage, 1922, noot (4), blz. 1096.
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Uit een brief van 25 Februari 1714 uit Londen, vernam v. L.
dat de mededeeling zijner ontdekkingen over de vleeschvezeltjes
met belangstelling door de Royal Society werd ontvangen. In
dezen korten brief worden nu de opzoekingen over de vleeschvezels voortgezet.
Ik vond geen Engelschen tekst.

XI Brief. - Een stukje vleesch van een achtjaarige Koe voor
het Vergrootglas gebragt, en onderzocht. De membraantjens, die
haare deeltjens tusschen de vleeschstriemtjens uytspreyden,
zouden veel grooter voorkoomen in een vette als in een magere
Koe, om de vetdeelen die in de membranen gemaakt worden.
Yder vleeschfibertje bestaat weder uyt kleynder deelen. De vleeschdeelen in het droogen dunder geworden : de grooter membranen
in kleyner membraantjes verdeelt. Nleeschtibertjens in haare
lengte van het ander vleesch gescheyden, en dus voor het Nergroot-glas gebragt. Een stukje van de borst van een Hoen door
het Vergroot-glas beschouwd. Daar is geen noemenswaardig onderscheyd tusschen de dikte van het Runtvleesch, en de dikte van
Hoendervleesch. Vleeschfibertjens van een Muys onderzocht. De
membraantjens, waar in yder vleeschfibertje van een Muys als
opgeslooten lest, duidelyk gezien. Het vleesch, dat uyt de Po .t
van een wilde Honingby gehaalt was, door het Vergroot-glas
onderzocht. Nette ringswyze inkrimpingen in de vleeschiibertjens
van zoo een wilde Bye ontdekt. Als die ringswyze inkrimpingen
gezien worden, is 't een teken dat de muscuien in rust leggen. Maar
als de musculs zich beweegen, dan gaan de ringswyze inkrimpingen
in de vleeschfibertjens te met. De Vliegen, die haare Eyeren op
het vleesch leggen, door den Schryver onderzocht. Als zodanige
Eyeren, 's ochtends op het vleesch geleit worden, koomen daar
's avonts al wormen uyt. Verwonderens-waerdige deelen in de
lichaamen van zulke Vliegen ontdekt. Het vleesch uyt de Pooten
Van zodanige Vliegen beschouwd. De vleeschfibertjens van zoo
een Poot hebben ook diergelyke ringswyze inkrimpingen. In de
Poot van zoo eene Vlieg maar twee trekkers ontdekt. In een
andere ontledinge van zoo eene Poot drie trekkers gezien. De
trekkers doorgaans met vleeschfibertjens bezet, en met dezelve
vereenigt. Hoe veele vleeschstriemrtjens dat zoo een vleeschfibertje uytmaaken is niet na te speuren. Een trekker, daar het
vleesch afgescheurt was, door het Vergroot-glis onderzocht. Verwondering over het maakzel van zoo een Poot. Bloetader uyt de
Poot van een wilde Honigby afgetekent. Kringsgewys maakzel
van zoo een bloetader. Pooten van de Vliegen in haare lengte
doorsneden. Bevonden dat de vleeschfibertjens van zulke Pooten
van binnen zyn vereenigt aan de hoornachtige schors der Pooten.
De Auteur heeft in zoo eene Poot maar eenen trekker gezien,
maar zekerlyk zyn er meer trekkers in als een. De harde schors,
of de hoornachtige huyt van de Vliegen-pooten, verstrekt den
Vliegen voor been. Het vleesch uyt de Pooten der Vloojen gehaalt
en onderzocht maar het lag al te zeer door malkander verward,
om afgetekent te konnen worden. Het vleesch uyt de Borst van
een Vlooy voor 't Vergroot-glas gebragt. De fibertjens van dat
vleesch ook voorzien met ringswyze deeltjes. De vleeschfibertjens
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van dc eerste Dicrtjens viermaal dikker als die van de Vlooy,
Aanmerkingen op het vleesch van een Mier. Deze vleeschfibertjens
hebben ook hunne kringswyze inkrimpingen. De Schryver heeft
in de Myt geen vleeschfibertjens konnen ontdekken : echter
moeten zy daar zekerlyk in zyn. Het Ey uyt een Myt gehaalt :
en het Eyernest in een Myt duydelyk gezien. Walvisvlees door
het Vergroot-glas onderzocht. De lange dunne deeltjes waar uyt
de trekker van een Vlieg bestaat, en de lange dunne deelen van
een trekker van een Walvis, zyn gelyk in dikte. (Blzz. 97-110,
Delft, 21 August' 1714, aan de Koninglyke Sccieteit te Londen,
13 fig.). - Epistola XI. Frustum, ex carne octennis Vacca resecturn, enz Epistol. physiol., 1719, 98-111. Hartsoeker, op.
citat., 60.
Antwoord op een brief van 8 Juli 1714 van de Royal Society
waarin v. L. tot verder onderzoek wordt aangespoord. Het is een
zuiver histologische studie. Een P. S. kondigt het ontvangen aan
van een verderen brief van 16 Juli, geluker tied met een bundel
van de Philosophical Transactions. Ik vond geen Engelschen tekst.

XII Brief. - Drie socrten van Muggen. Muggen zonder angels.
Muggen met angels, en hun maakzel. Grooter soort van Muggen,
die ook angels hebben. Het vleesch uyt de Pooten van de leste
soort onderzocht. Yder xleesehfibertje ook met ringswyze inkrimpingen voorzien. Opmerkingen op een goude Torre gedaan. De
vleeschfibertjens van een goude Torre schynen niet omwonden te
zyn met membraantjes, maar yder vleeschfibertje schynt met een
byzonder rokje bekleedt te zyn. Of de fibertjens van zoo een Poot
van binnen aan het harde hoornachtige deel van de Poot gehecht
zyn. Doorensgewys puntige deelen, op de Pooten van een goude
Torre staande IDe membranes, van binnen tegen het hoornachtige
deel van de Poot aanleggende, onderzocht : hoe dik die membraanen
op een leggen 9 Die membraantjens beschreven. Een Vlieg onderzocht : het hoornachtige deel van de Poot, en het membraantie
dat het hoornachtige deel bekleede, scheenen te bestaan uyt rondachtige bolletjes. Musculs in de Pooten van een Vlieg ontdekt.
Zeldzaame ondervindingen omtrent een vhegend Schepsel, Spekeeter genoemd. Geduurige inkrimpingen en uytrekkingen in de
vleeschliberties van de gemelde Spek-eeter. Dezelve ondervinding
in verscheyde zoo genaamde Spek-eeters waargenomen. De inkrimpingen en uytrekkingen wierden met waargenomen in de vleeschfiberties van Vliegen. Nieuwe opmerkingen omtrent de wilde
Honigby. De wilde Honigby laat haare angels in de lichaamen niet
steeken, gelyk de tamme Byen. De voorgemelde beweging, of
uytrekking en inkrimping, ook in de vleeschfibertjes van de wilde
Honigby gezocht : maar schier te vergeefs. Veele vleeschstriemtjes
leggen schuyns in de Pooten der vliegende Schepzelen. In de
vleeschdeelen van een Mugge-poot geene beweging ontdekt.
Waarneemingen omtrent het vleesch van een zeer vette Koe.
Waarom de gemelde bewegingen der vleeschfibertjes meer gezien
worden in kleyne Schepzelen, gelyk Vliegen, dan in groote Schepzelen; namentlyk omdat in de kleyne beestjes yder vleeschfibertie
met een membraantie fs omvangen, en dus voor een muscul kan
verstrekken; het welke zoo niet gelegen is in de viervoetige Dieren.
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Vordere opmerkingen op de vleeschfibertjes van de gemelde Koe.
De ringswyze inkrimpingen van de vleeschfibertjes bestaan niet
uyt eene circulaire rondte. Hoe dezelve van maakzel zyn. Men zal
bevinden dat de inkrimpingen, die de Trekkers van een Walvis
hebben, ook omwentelenderwyze of schroefgewys geschieden.
Het zelve ook bevonden in den Trekker, die uyt het achterbeen
van een Hoornbeest was genomen. Die Trekker koomt over een
met den Trekker van een Walvis. Het zelve bevonden in de Trekkers van een Hoen en van een Muys. (Blzz. 111-123, Delft, 26 October 1714, aan de Koninglyke Societeit te Londen, 7 fig.). Epistola XII. Tres Cuhcum species. Enz.; Epistol. physiol., 1719,
112-124. - Hartsoeker, op. citat., 60.
In die histologische studie over de spieren wordt opnieuw
de aandacht gebracht op een bestanddeel dat b ij al de dierensoorten wordt gevonden, namelijk den trekker.

XIII Brief. - Opmerkingen over de uytspanningen of uytrekkingen van een Treklyn. Hoe langer zoodanige Lyn is, hoe dat de
inkrimpingen van dezelve Lyn langzaamer geschieden. Zoo een
Lyn moet in 't midden, niet aan de eynden, breeken; als er groot
geweld, to breekens toe, op gedaan word. Dit word op de vleeschfibers toegepast. De vleeschfibertjens van een Hoornbeest, en
die van een Muys, zyn van eene en dezelfde dikte. Aileen is er
eenig onderscheyd in de veelheit van de omwentelende intrekkingen ofte uytrekkingen. Hoe langer de vleeschfibertjes zyn, des
te meer tyd word'er vereyscht tot de inkrimpingen derzelven.
Bygevolg konnen de Poo ten van een Muys veele maalen bewogen
worden, tegen dat de Poot van een Os eens bewogen word, enz.
(Blzz. 124-126, Delft, 4 November 1714, aan Adriaen van Assendelft, raat ende Out-Schepen der Stad Delft). - Epistola XIII.
Animadversiones in funem nauticum quo naves protrahuntur.
Enz.; Epistol. physiol., 1719, 125-127. - Hartsoeker, op. citat., 60.
Vergelijking tusschen een vleeschvezel en een trektouw : hoe
korter de lien, hoe vaardiger deze in de lengte inkrimpt. Dit wordt
nu toegepast op de snelheid der bewegingen van kleine en groote
dieren.

XIV Brief. - Een gedeelte van den Trekker, uyt het achterbeen van een Os, overdwars doorsneeden. De dunne schyfies van
zoo eenen Trekker, nat gemaakt zynde, spreyden zich uyt in
grootte. Overgroote menigte van Membraanen in de doorsneede
deeltjens van zoo eenen Trekker ontdekt. Een groot getal deelen,
in de ruimte van een grof Zand, doorsneeden. Moeite te vergeefs
gedaan om de lange deeltjens der Trekkers van de vliezen te
scheyden. Bedenking van den Auteur of in de groote membraanen,
die in zoo een Trekker zyn, ook geen bloetvaten zyn, die de Wey
van het bloed overvoeren. De Trekker van een Hoorn-beest, die
buyten op het gewricht van deszelfs achterbeen lag, doorsneeden.
In yder overdwarsche sneede veelvuldige Vaten en Membraanen
ontdekt. Onbedenkelyke menigte van Trekkers doorsneeden;
welke Trekkers zich door de Membraanen verspreydden. Yder
gedeelte van een Trekker niet grooter als een Zand, is omvangen
van een dwarsloopende Trekker. Die overdwarsloopende Trekkers
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hebben ook haare omwentelende inkrimping. Het is noodig dat de
Trekkers in haare lengte, op de gewrichten, voorzien zyn met
overdwarsloopende Trekkers. Beneden de gewrichten geene overdwarsche Trekkers gevonden. Al het gezeide even eens bevonden
in de Trekkers die op de gewrigten van een Schaap en van een
Hoen hadden gelegen. Hetzelve in den Trekker van een Muys
onderzocht, en hoe verre gelukt. Het zelfde ook ondervonden in
de Trekkers van een Haas, maar in een Haas zyn de overdwarsloopende Trekkers zoo menigvuldig met als in een Os. De omwentelende inkrimpingen ook ontdekt in kleyne Trekkers. Onbedenkelyk getal van hunne deeltjes, uyt dewelken een Trekker bestaat.
(Blzz. 127-133, Delft, 9 November 1714, aan de Koninglyke Societeit te Londen). - Epistola XIV. Portio Tendinis, ex femore
bubulo exsecti, enz., Epist. physiol., 1719, 128-134. - Hartsoeker,
op. citat., 60.
Een trekker is samengesteld uit talruke dunne haartjes; de
uitwerking daarvan wordt b ij gevolg over al deze kleine bestanddeelen verspreid.

XV Brief. - Het is altyd met waar dat de vleesdeelen in een
kleyn Diertie in dunte toeneemen en eyndigen aan den Trekker.
In tegendeel zyn de meeste vleeschfibertjes, zoo dik als ze zyn,
vereenigt met de Trekkers, Vliezen, en Bloet-vaten. De achterste
Pooten van een Muys onderzocht. In eenige deelen van de Poot,
waar aan men met het bloote oog geene vleeschdeelen konde
bekennen, twaalf Trekkers ontdekt. Die Trekkers aan weerszyde
bezet met vleeschfibertjens; die ook zeer ordentlyk geschikt lagen.
Beschryving van die ordentlyke schikkinge der vleeschfibertjes.
Het geweld, 't welke by voorb. aan de bovenste der gemelde Trekkers word aangedaan; dat word ook aangedaan aan de ses onderste : en hoedaenig? De Trekkers uyt de achtervoet van een Muys
zyn dunder dan een hair van ons hooft. Zy hadden evenwel hunne
omwentelende inkrimpingen. De vleeschliberties, aan die Trekkers
vast, zyn aan de andere kant ook gehecht aan andere Trekkers.
Gedagten van den Auteur over het vasthechten van de bovenste
Trekkers aan andere kleyndere Trekkers. De muscul van een Muys
in 't midden doorsneeden, om de eynden van den grooten Trekker
te ontdekken. By die gelegenhert een groote Membraan doorsneden, uyt dewelke veele membraantjes voortquamen. De Trekkers en de vleeschfibertjes gelyk geformeert. De vleeschfibertjes
zyn in een zekeren zin ook Trekkers. Waar dat de Trekkers hun
eynde hebben. De groote vleesch-muscul vergeleken by de stam
van eenen Boom, die zich in verscheyde takken uytspreydt : maar
daar de takken hun eynde hebben, hebben de vleeschfibertjes in
tegendeel geen eynde. Hoe dat de Trekker van een kan scheyden
zonder scheuringe. Vleesch uyt de groote muscul van 't achterbeen van een Muys voor het Vergroot-glas gebragt. Daar in
twee Trekkers ontdekt, die met dikker waren als een hair
van ons hoofd. In zoo eenen Trekker verscheyde omwentelende
inkrimpingen bespeurt : dezelve Trekkers voorzien met schuyns
nederdaalende vleeschfibertjes. Aan zoo eenen Trekker word geen
geweld aangedaan, of de andere lydt dat geweld ook; gelyk ook
alle de Trekkers en Vleeschfibertjes, die uyt een grooter Trekker
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worden gelyk bewogen. Verwonderenswaardige volmaaktheit van
't zamenstel der Musculen, Trekkers, Vleeschfibertjes, enz. De
Vleeschfibertjes schynen aan geen andere Trekkers vereenigt, als
aan de tegen overstaande Trekkers. Hoe moeyelyk het is het
gemelde 't zamenstel der Trekkers en Vleeschfibertjes te vertoonen.
Twee, ja drie Vleeschfibertjes, vereenigen zich somwylen in een
ander Vleeschfibertje. Al het geweld, dat aan de Trekkers word
aangedaan, word ook aangedaan aan de Vleeschfibertjes. Hoe een
Trekker evenwel veel grooter geweld lydt als een Vleeschfibertje.
Aanwyzing van 't zamenstel der Trekkers en Vleeschfibertjes.
Vordere aanwyzing hoedanig dat door het beweegen van den
eenen Trekker ook de andere Trekkers, met de Vleeschfibertjes,
bewogen worden. Waarom in den afgebeelden Trekker geene
omwentelende inkrimpingen bespeurt worden. Men kan de eynden
van de Trekkers beter vervolgen in kleyne vleeschmusculen. De
Trekkers zyn rontom met vleeschfibertjes bezet. Korter musculs
in een Muys nagespeurt. Vleeschfibertjes uyt andere vleeschfibertjes voortkoomende. Aangewezen hoe uyt een Trekker een
Sprank, en uyt die Sprank vleeschfibertjes, en uyt deze wederom
Spranken voortkoomen. Het vlees van een Bonsem onderzocht.
(Blzz. 134-148, Delft, 20 November 1714, aan de Koninglyke
Societeit te Londen, 4 fig.). - Epistola XV. Non semper verum
est carneas Animalculorum partes tenuescere prope Tendinem,
enz. Epist. physiol., 1719, 135-148. - Hartsoeker, op. citat., 60.
Histologische studie besprekende de betrekkingen tusschen
de vleeschvezels en de trekkers. Op het einde zegt v. L. dat hij
hoopt dat zijn brief van 26 October (XII) wel is toegekomen, en
dat hij alleen dezen brief van 20 November den 27 December
opstuurt. Ik vind geen spoor dezer brieven X, XI, XII, XIV en
XV in de Philosophical Transactions.

XVI Brief. - Vordere bewyzen dat de Vleeschfibertjes,
zoo wel als de Trekkers, ook Trekkers mogen genoemt worden.
Het vleesch uyt het achterbeen van een jonge Muys ten then eynde
onderzocht. In een welgestelde muscul word geenen Trekker eenig
geweld aangedaan, of de vleeschfibertjes moeten dat geweld ook
lyden. Uytreekening hoe veel de vleeschfibertjes, in een zekere
grootte van geweld, te lyden hebben. Twee Trekkers die van
beneden in den muscul opklimmen; en twee die van boven in den
muscul daalen : zynde met malkander niet vereenigt als door
vleeschfibertjes. Van de omwentelende inkrimpingen en uytrekkingen, dewelke in de Trekkers en Vleeschfibertjes gevonden
worden. Waarom dezelve doorgaans niet gezien worden. De
Vleeschfibertjes moeten al het geweld ook lyden dat aan de Trekkers word aangedaan. En aan de Trekkers, die van beneden komen,
word geen geweld gedaan, of de bovenste Trekkers lyden het ook.
De vliezen, of membraanen, door de musculen loopende, en zich
taksgewys door de vleeschfiberen verspreydende, maaken dat
dezelve vleeschfiberen malkanderen niet aanraaken; en aldus
beschermt zyn in tyde van quetzinge of stootinge van de vleeschfiberen. Hoe de uytrekkingen en inkrimpingen van de Trekkers
en Vleeschfiberen geschieden. Verbeelding van die uytrekkingen
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en inkrimpingen door een koperdraadje, dat om eene schryfpenne
was gewonden. De Visfibertjes van een Kabeljauw ook met
vhesjes omwonden. De Trekkers omtrent de groote vinne, dicht
by een Kabeljauws-hoofd, nagezocht; en bevonden dat de vischfibertjes aldaar ook voor Trekkers verstrekken. Het zelve doen
doorgaans alle de vischfibertjes, die met beyde haare eynden in
de vliezen van Trekkers zyn gehecht. Yder vischfibertje ook
omkleedt met een vliesje. Menigvuldige dunne fibertjes, waar uyt
een vischfibertje bestaat. Onderzoekingen omtrent de huyt van
een Kabeljauw. (Blzz. 149-155, Delft, 26 Maart 1715, aan A. Cink,
residerende to Loven, 3 fig.). - Epistola XVI. Novis argumentis
probatur Fibrillas carneas, enz. , Epistol. physiol , 1719, 149-155.
- Hartsoeker, op. citat., 60.
Histologischc studie.

XVII Brief. - Het is wel zeker dat een Muscul, zich uytrekkende, dunder word, en inkrimpende dikker moet worden; en dat
het ook zoo gelegen is met de Trekkers : maar of de beweginge
eerst van de vleeschfibertjes, of wel van de Trekkers koomt, daar
geeft de Schryver geen vonnis over. Gelykenis genomen uyt een
wassenden Boom, wrens takken altemaal bewogen worden, als'er
met de hand op den stam geslagen word. Dit word op een Muscul
toegepast. Bemerkingen omtrent het uytrekken en inkrimpen van
een Seliippers-lyn Hoe groot een geweld zoo een Lyn in 't midden
lydt, als remand op de Lyn een geweld doet van hondert ponden.
Het zelve aan de Tiekkers en Vleeschfibertjes toegepast. De lange
Trekkers en Vleeschfibertjens, in de muscul van een Koe, lyden
ook het meeste geweld in 't midden Daar moeten zy ook haare
eerste uytrekkingen en inkrimpingen hebben. In de uytrekkinge
van een Vleesmuscul worden alle de omleggende deeltjes van de
Trekkers en Vleeschfibertjes bewogen, en brengen jets tot de
uytrekkinge toe. Hoe kleynder dat de Dieren zyn, hoe dat ze haar
vaardiger konnen beweegen. Het selve aan het gevogelte toegepast. Waarom de groote Vogels zoo langzaam, en de kleyne zoo
ras konnen vliegen. Nette en ordentlyke inkrimpingen van de
kleyne vleeschfibertjes der kleynste Vogelen. Dunnigheit van de
deeltjens, die eene membrane uyt maaken De inkrimpingen en
uytrekkingen der omwentelende deelen zeer net gesien in een stuk
Walvisvleesch. De Trekkers in de foot van een Kreef 1 mogen den
naam met voeren van een Trekker, zynde naar cen beenachtig
deel, enz. Bemerkingen op dat beenachtig deel. Bemerkingen op
de Vischfibertjes, Trekkers, en bewegingen van een Krceft : met
dewelke het even eens gelegen is, gelyk met de Vleeschfibertjes
der Dieren. De fibertjes vastgehecht in de Membranen, die van
binnen tegen de schors aanleggen. De harde schors der Kreeftenpooten verstrekt voor beenen of schinkels.De gekookte visfibertjes
van Krabben hebben ook haare inkrimpingen en uytrekkingen
zoo wel als de vleeschfibertjes : ja dezelve leggen in de gemelde
vleeschfibertjes veel dichter by een. Zoo een visfibertie bestaat
uyt veele visfibertjes : en mag wel een Muscul genoemt worden.
Of'er onder de Membraanen, die de vleeschfibertjes omvangen,
ook zenuwen loopen? De Schryver kan dat niet onderscheyden.
Die Membraanen bestaan voor een gedeelte uyt lange striemtjes :
maar of die striemtjes kleyne vaten zyn, is voor 't gesigt des
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Schryvers ook verborgen. Misschien zyn het deeltjes van zenuwen.
Een zenuwe bestaat uyt verscheyde strengen. Ydere streng omwonden met eene sterke membrane • en bestaat wederom uyt
lange dunne deeltjes. In de membranen, die de gemelde strengen
bekleeden, leggen zeer veele vetdeelen Tusschen deze strengen
loopen bloetvaten. Of'er holligheden zyn in de strengen die eene
zenuwe uytmaaken : zoo ja, zyn ze in ydere streng, enz. (Blzz. 156164, Delft, 7 July 1715, aan A. Cink, residerende te Loven). —
Epistola XVII, Certum quidem est Musculos, item Tendines, duin
extenduntur tenuescere, enz.; Epistol. physiol , 1719, 156-163. —
Hartsoeker, op. citat., 60-61.
Antwoord aan een brief van Cink van Leuven van 2 Juli 1715.
Uit de inkrimpingen en de uitrekkingen der vezels zoekt v. L. de
uitlegging waarom kleine vogels vlugger vliegen als groote, zooals
hij vroeger dezelfde uitlegging gaf van de grootere snelheid van
het loopen bij mindere viervoetigen. Studie der wijze waarop de
trekkers aan de huiddeelen vastgehecht zijn.
Daarover zegt Hartsoeker dat v. L. over de beweging der
spieren een verkeerd begrip heeft, namelijk dat de trekkers die
beweging zoudcn doen ontstaan; het zijn daarentegen de vezels
die de oorzaak zijn van de bewegingen, of beter, zegt hij, de kleine
zenuwen die zich tusschen de vezels bevinden, en die door de
dierlijke geesten welke daarin in groote hoeveelheid vloeien,
opzwellen.
Hartsoeker kan wederom niet aannemen dat proeven op
kleine dieren gedaan worden, als er zooveel groote als materiaal
kunnen dienen : ,, Il dit qu'il a fait les memes observations sur les
fibres charnues des plus petits animaux; ma's a quoi bon cela?
Ne vaudrait-il pas beaucoup mieux tacher a decouvrir ces choses
dans les plus grands animaux, on tout est remarquable, que dans
les plus petits, oii on ne les voit que três confusement 9 »
« Je conviens que cela est fort curieux, ma's Tien ne l'etoit
plus que de voir un hemme, qui, a la longueur du temps, avoit
acquis l'adresse de jetter sur la pointe d'une aiguille, chaque grain
de moutarde qu'on lui donnoit, sans en manquer un seul ». —
Hartsoeker gaat stellig hier in zijne beoordeeling over het microscopisch onderzoek te ver en hij gaat met zijne spotternij wort :
e Il se presente a un grand Prince pour lui faire voir son adresse et
en tirer quelque recompense; mais ce Prince disant a quoi bon
cela, lui fit pour toute recompense present d'un grand sac plein
de ces grains, afin qu'il n'oubliat pas ce qui lui avait coilte si cher ».
Als men dit vergelijkt met de gedachten door v. L. uitgesproken
in zijn 25 en brief van 12 Juni 1716, ter gelegenheid van de ontvangst van een gedenkpenning hem door de Leuvensche Universiteit aangeboden, dan kan men over den geest van Hartsoeker
zelf een oordeel vellen.

XVIII Brief. — Van de Diertjens, die de Auteur in de zaaden
van de Dieren heeft ontdekt. Wat dat de Geleerde Heer VALLISNIERI daar tegen in te brengen heeft. Geleerde Mannen, die zich
voor dat gevoelen verklaaren. Onder anderen word het ook beweert
en verdedigt door den geleerden Professor BOERHAVEN. De zelve
Diertjens ook gevonden in 't mannelyk zaad van kleyne Vissc
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als van Baarzen. De Kuytgreynen van de kleyne Visjens zyn zoo
groot, als die van zeer groote Visschen. Misschien zyn de Diertjens
in 't mannelyk zaad van een Walvis met grooter, als de Diertjens
van 't mannelyk zaad der kleyne Visschen. Van de Pols; of die
aan de arteria, of wel aan de vena, moet toegeschreven worden?
Of het dienstig waar de jonkheit tot het slypen van glazen aante
zetten, en als eene Schole opterechten 9 Van duyzent menschen
geen een bequaam, om zoodanige studie te behertigen Hoe dat de
uytrekking en inkrimping van de Trekkers omwentelens-gewys
geschiedt. Gelykenis van een koperdraatje, dat om de schacht
van eene penne gewonden word. Hoe dat yder vleeschfibertje van
een Os, Muys, ja de Trekkers zelf, omwonden leggen in eene Membrane. Hoe alle de Vleeschfiberties aan den Trekker, of aan de
Membrane, vereenigt zyn. Op wat wyze dat ze vereenigt zyn aan
den Trekker? Daar word geen geweld aan een Boven-trekker
aangedaan, of de Beneden-trekker lydt het zelve geweld ook.
De Auteur wil de Schriften van HARTZOEKER niet langer leezen;
en waarom? Onbedenkelyke meingte van Membranen en Bloetvaten, die door de Trekkers loopen. De zenuwen ook onderzocht.
(Blzz. 165-171, Delft, 28 September 1715, aan G. C. Liebnitz). Epistola XVIII. De Animalculis in masculino semine detectis.
Enz., Epistol. physiol., 1719, 164-169. - Hartsoeker, op. citat., 61.
Uit een brief van 25 Augustus 1715 verneemt v. L. van Leibnitz dat Vallismen van Padua de rol der diertjes van het mannelyk
zaad in het ontstaan der levende wezens met kan aannemen.
Daarop zegt v. L. : « Wy hebben in ons Lant een spreekwoort,
dat eene Bonte-Kraeye geen koude winter maakt : is de Vallisnieri (21) tegen myne stellinge, daar synder wel duyzent voor my ».
Boerhaave neemt de veronderstelling van v. L. aan.
Over het aanleeren van glasslijpen denkt v. L. dat dit voor
de studenten niet belangruk is : te Leiden zijn er drie glazenslijpers
bij wie de studenten geweest zun, dock zonder goed gevolg, v. L.
heeft trouwens geen vertrouwen in de bekwaamheid en in de weetgierigheid der studenten.
Op het einde van den brief, spreekt v. L. voor de eerste maal
van Hartsoeker : « My is ter hoOren gekomen, dat Hartsoeker by
de geleerden in weinig agtinge is : ende als ik in syne schriften sag
dat by sig onwaarheden aanmatigde, en laatdunkend was, hebbe
ik hem met verder ingesien ». Stellig krijgt v. L. een antwoord
daarop : « Au reste it y a bien des choses inutiles dans cette lettre,
et beaucoup de fanfaronnades, rapportant ici comme en cent
endroits de ses Lettres les eloges que faisoient de lui ceux qui
l'alloient voir D.

XIX Brief. - Aderen in eene doorgesneede Zuyker-peer
ontdekt. Dickte van die aderen. Uyt die Aderen koomen voort
langwerpige deelen : uyt die deelen koomen wederom andere
deelen voort : waar door de peer haare groote krygt. Waarnemingen
omtrent de steel van de Zuyker-peer. Men moet vast stellen dat
(21) Anton. Vallisnieri, Carsagnana (Modena) 3 Mei 1661 t Padua
28 Jan 1730, geneeskundige.
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uyt yder deel van zoo eene peer een groote ader voortspruit, die
men wel eene Arterie mag noemen. Geene circulatie in de vruchten.
De gezeide vaten verstrekken om het zaadhuysje in de peeren te
maaken. Waar die grote vaten cyndigen. Ontelbare takken van
die vaten verspreiden zich aan alle kanten in de Peer. Wonderlyke
volmaaktheit van zoo een kleyn zaadje. Een kleyn deeltjje van een
zaadje van een Zuyker-peer in de lengte doorsneden, en voor het
vergrootglas gebragt. De vaten, en de klapvliezen der vaten, in
dat deeltje van een zaad gezien. Die klapvliezen leggen in de
vaatjes zeer dicht by malkander. Waar toe die klapvliesjes dienen?
Tweederley vaten en klapvliezen in het zaad van een Peer, de
eerste die de sappen opwaarts voeren; de andere die dezelve naar
beneden toe brengen. Verwonderens-waardig maakzel van zoo een
zaadje. Wat eene groote wysheit vereyscht is geweest om zoo
eenen Boom te maaken. Waarnemingen omtrent de Poire de
seigneur, of de Goudpeer. De plant in het zaad gezien, enz. De
zaaden worden groot door strengen, daar zy vast aan leggen,
even gelyk de dieren in de Baarmoeder. Die streng gaat niet binnewaarts in het zaadje. De buytenschors van het zaad doorzocht.
Dezelve bestaat maar uyt kleyne vaatjens. De vliesjes, die binnewaarts leggen, bestaan insgelyks uyt zeer kleyne vaatjes. Het
plantje, in zoo een zaadje leggende, doorgesneden en afgetekent.
Menigte van vaten in zoo een plantje. Bladsgewyze deelen van
het plantje. De aderen in Appelen en Peeren hoedanig ontdekt;
te weten met de bast van de Cocosnoot te beschouwen. De zoogenoemde draaden in de Cocos-noot zyn niet anders als . vaten. Uyt
die vaten worden gemaakt blaasachtige deelen enz. De aderen
wederom in eene Peer ontdekt. Die aderen met vliezen bekleedt.
Beschryving van die vliezen. De gansche Peer bestaat meerendeels
uyt Aderen en vliezen. Waar de vaten van de Peer, en de draatachtige vaten van de Cocos-noot, uyt voort koomen' De Aderen
van een Peer voor 't gezicht vertoont Die vaten leggen in groote
menigte in het opperste huytje van de Peer. Meetkundige uytrekening hoe veele vaten dat in een Peer besloten leggen. Waar toe
de opperste huyt van de Peer dienstig is? dat vliesje bestaat uyt
parkjes. Beschryving van die parkjes. De deeltjes, die de oppervlakte van de Peer uytmaaken, beloopen op veele honderden van
millioenen. Van de omwentelende inkrimpinge, en uytrekkinge
van de Trekkers en Vleesfibertjes Menige omwentelende deelen
in 't hout, bladeren van Boomen, Theebladen, enz. Die omwentelende deelen zyn zeer naakt te bekennen. Waar toe die vaten by
voorbeeld in de Theebladen dienen 9 De omwentelende gestalte
is de volmaakste tot de uytrekkingen en inkrimpingen. De membranen hebben geene holhgheden; zoo weynig als de trekkers en
fibertjes. Hoe zy dan gevoed worden? Daar word geen bloed door
de eynden der Arterien in de Vleesfibertjes gestort. (Blzz. 172-184,
Delft, 18 November 1715, aan C. G. Leibnitz, Lid van de Koninklyke Societeit te Londen, Professor in Hanover, en Bibliotekarts
te Bronswyk, 5 fig.). - Epistola XIX, Venn in Pyro dissecto
reperte. Enz., Epist. physiol , 1719, 170-182. - Hartsoeker, op.
citat., 61-62.
Histologische studie. Over den bloedsomloop denkt v. L.
dat de bloedvaten geen bloed in de vleeschvezels storten; de bloedvaten hebben feitelijk geen ander einde als in het hart zelve.
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van Hartsoeker.

XX Brief. - Eenige zwaarigheden tegen de stelling van den
Auteur, rakende de voortteelinge, opgelost Waarom dat de tweelingen in sommige dieren zoo zeldzaam zyn. Met wat eene moeite
een diertje van 't mannelyk zaad door de lymachtige stoffe doordringt. Het eene diertje, dat beter aangroeit, zou aan de andere
diertjes hun voedzel onttrekken. Gelykenis uyt het pooten van
8 a 10 zaaden genomen. Andere gelykenis genomen uyt twee
zaaden, in eene Peer leggende, waar van het eene dikwils als uitgedroogt is. Hoenderen, Patryzen, enz. brengen veele jongen voort :
't welke de vogels, die haare nesten in de Boomen maaken, doorgaans niet en doen. Dit is eene ingeschapendheit enz. De Auteur
weygert giften, om met verpligt te zyn. Waarom dat by niemand
zoekt te onderwyzen? De diertjens, in de mannelyke zaaden van
dieren en visschen, verschillen weinig van malkander in grootte.
De vleeschfibertjes van een Os zyn niet viermaal zoo dik als die
van een Vlooy. De Eyeren of Kuytgreynen zyn zoo groot in visschen van een jaar, als in visschen van 25 en meer jaaren. En de
kleyne visschen, van een jaar, brengen zulke groote jongen voort,
als de grootste visschen, te weeten yder in zyn soort Groot getal
van Everen, of Kuytgreynen, in de visschen : by voorbeeld in een
Lenge. De groote verslindende visschen, als de Bruynvisch, de
Hayen, enz. brengen maar een jongen voort. De Trekkers bestaan
niet uyt vliezen. Beschryving van de Trekkers. De verdeelde
Trekkers, dat is de takken van den grooten Trekker, zyn omwonden
met eene membrane Yder striemtle, waar uyt een Trekker bestaat,
is wel 100 maal dunner als een hair • en nochtans bchoudt het de
omwentelende inkrimping Naar alle schyn is er geen de minste
lucht in de Aderen, Zenuwen, nochte Membraanen maar wel in
de Borst en in de ingewanden Hoe de beweeginge van het Hart
geschiedt Het instorten en uytstorten van 't Bloed, in 't hert van
een Salm en Snoek, beschreven. Het zelve toegepast op het hert
van den mensch (Blzz. 185-192, Delft, den 13 Maart 1716, aan
C. G. Liebnitz) - Epitsola XX. Ad argumenta quxdam, quibus
Auctoris sententia de Animalium generatione impetebatur, enz.;
Epist. physiol., 1719, 183-190. - Hartsoeker, op. citat , 62.
De geschiktheid van de baarmoeder bij de zoogdieren maakt
dat daarin slechts een of een klein aantal jongens kunnen gevoed
worden, terwij1 bij eierleggende dieren, het getal nakomelingen
veel grooter kan zijn, hetzelfde doet zich bij de visschen voor, de
haai die geen cieren lcgt, draagt maar een jong. Bij den gewonen
haai, komt inderdaad het jong uit het ei op het oogenblik van de
geboorte.
Voor die vogels die hun nest in de boomen bouwen en daar
langen tijd hunne jongen moeten voeden, geeft v. L. deze uitlegging dat zij aldus geen zoo groot getal jongen kunnen kweeken als
de hoenders, patrilzen, enz., weer jongen zoodra geboren, loopen
en zelf hun voedsel kunnen vinden.
v. L. vindt het beleedigend vergeldingen voor kennis of
wetenschap te ontvangen, en hij we y gert de giften ten cinde geen
verplichtingen te hebben. Hij toont zich daarin zeer streng, waar
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hij schrijft : ,( Die geene die in onse Landen, om haar kennisse en
wetenschappen, vergeldinge krygen, dat syn Heeren Professoren,
Predicanten, en de Meesters in de Latynze Schoolen, die soo veel
Latyn konnen dat ze de jonge Luyden in die taal konnen onderwysen. De groote Hemelbeschouwer, wylen Christman Huygens,
heeft my verhaalt, dat seker Persoon in een andere Provintie twee
duysent guldens heeft bekomen, over syn dienst in 't maken van
tafels. Waar over deselve misnoegt was, seggende, men behoorde
hem beter uyt het lant te bannen, als dat Belt te geven; want
by heeft eerlyke luyden beledigt ».
Hartsoeker geeft de thans aangenomen theorie over de
bevruchtmg : « Chaque ceuf recoit un petit animal de la semence
du male, et se trouve ainsi fecondê terwiji v. L. van de meening
is dat het ei alleen tot de voeding der zaaddiertjes client.

XXI Brief. — Het gemeen gevoelen, dat de Maagde-palm geen
zaad voort en brengt, is de reden waarom dat ze gestrooit word
ter gelegendheit van het trouwen van eene Maagd. Dat gevoelen
word onderzocht; en onwaar bevonden. Zaadhuysjes, aan de
Maagde-palm gevonden. Beschryving van zoodaanig zaad. De
schors van dat zaad voor 't vergroot-glas gebragt : de planten in
sommige zaaden gezien. De Plant in 't geheel uyt het zaad gehaalt
en beschreven. De plant was voor het oog wel 16 maal dunner als
het zaad. De plant in het zaad van de Maagde-Palm, en de plant
in het zaad van den Wyngaard, zyn van eene gelyke figuur. Gissing
waarom dat'er doorgaans geen zaad word gevonden aan de MaagdePalm. Beschryving van de meelachtige stoffe, die de plant omvangt.
Veele Oli-deelen in de meelachtige stoffe van het gemelde zaad.
Zaaden van de Maagde-palm in nat nand geleyt, en in de zak
gedragen. (Blzz. 193-197, Delft, den 10 Mey 1716, aan den poeet
H. K. Poot). Epistola XXI, Communis opinio, Vincam Pervincam non esse feracem seminis, enz , Epist. physiol., 1719, 191-195.
- Hartsoeker, op. citat., 62.
Hier, bij uitzondering, behandelt v. L. in zijn brief slechts een
ondérwerp; hij komt door onderzoek tot het besluit dat de
maagdenpalm bloemen draagt van het zelfde maaksel als de bloemen
in 't algemeen, en dat die bloemen ook tot zaden aanleiding geven.
Hartsoeker geeft als dagteekening 10 Maart 1716.

XXII Brief. — De Luyksche Hop beeter als de onze, en,
waarom? De bladeren van de Hop door het Vergroot-glas bezigtigt. De adertjes door die bladen verspreydt. Eenige vaten van
dezelve bladen bestaan uyt omwentelende deelen. De zaaden van
de Hop ontleedt; en bevonden dat de binnenstoffe niet anders
was als de jonge plant. De blaadjes van het zaadhuysje met geele
bolletjes bezet. Wat die bolletjes eygentlyk zyn : zy behelzen een
heldere geele Olie. Wyngaart-ranken, die op veele plaatzen met
heldere kleyne bolletjes bezet waren. Die bolletjes waren naar alle
schyn veroorzaakt door de groote hitte van de Zon. Het bastje
van zoo een bolletje was niet glad, en waarom? Andere waarnemingen omtrent de Olie van de geele bolletjes, die op de Hopbladen leggen. Lange deeltjes in die Olie opgesloten. Die lange
deeltjes zyn zoutdeelen : de kleyne zoutdeelen van dezelfde figure
als de groote. Zwarigheit aan de Filosoofen opgeworpen, dewelk
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beweeren dat bitterheyt te weeg gebragt word door de kleyne
haakjes van de zoutdeelen. Een enkelt blaadje hop, op de tong
geleyt, veroorzaakt groote bitterheit. Nieuwe moeite gedaan om
eenige deelen in de Oh-achtige stoffe van de Hop-bolletjes te ontdekken. Hoe de Auteur eyndelyk daar in lange dunne deelen
gevonden heeft. Nieuwe waarneemingen ontrent het Hop-zaat,
en omtrent den bovengemelden Oly. Ongelooflyk veele zoutdeelen
in die Ohe gezien. Bogtige zouddeeltjes in den zelven Ohe. Bedenking of die bogtige zoutdeeltjes de bitterheit in den smaak met
zouden maaken. (Blzz 198-206, Delft, den 16 Mey 1716, aan den
Advocaat Gerardus Van Loon). - Epistola XXII, Cur Lupulus
Leodiensis prfestet nostrati. Enz.; Epist. physiol., 1719, 196-205.
Hartsoeker, op. citat., 62.
De reden waarom v L. min brief aan Advocaat G. Van Loon
opstuurde ligt in het felt dat de moeder van dezen advocaat een
brouwerij bezat waar Luiksche hop -werd gebruikt; die hop is
volgens v. L. beter als andere soorten, omdat zip ongeveer 1 1 /2
graad zuidelijker groeit als bid hem te lande, en dus beter ripen
kan. v. L. bescbrilft in het blizonder de lupulinekorrels die aan
de hop den bitteren smaak geven, en die olie bevatten.
Ook wordt bier, evenals in den voorgaanden brief, slechts een
,enkel onderwerp behandeld.
XXIII Brief - Van de Membranen, die in de Trekkers leggen,
,en dezelve ten deele omvangen. Dezelven hebben zees dunne
eynden. De vleeschfibertjens met gevestigt in de sterke deelen
van den Trekker, maar in de membranen die den Trekker rondom
bekleeden. Die Membranen zyn ten deele aan den Trekker vast,
ten deele aan de vleeschfibertjes. De Membranen die de Trekkers,
en die de vleesehfijes bekleeden, zyn aan malkander geschakelt, en als eene Membraan. De dieren, die veele jongen voortfirengen, hebben ook sneer tepels • een bewys dat een mensch met
geschapen is, om :Weer als een kleintje voort te brengen. Antwoord
op de Vrage, waar toe dat'er zoo veele diertjes zyn in het mannelyk
zaad. De Baar-moeder van Konynen en Honden geopent, en de
levende diertjes daar in vertoont. De Baarmoeders en de zoogenoemde Eyernesten van Scliapen onderzocht : maar noit gezien
dat zoo een verbeeld Ey van 't Eyernest met de nagels zou hebben
konnen afgetrokken worden Het is met te begrypen hoe dat de
het Ey uyt het Eyernest, en door de gezeide Tuba van Fallopius
kan gesogen worden. Antwoord op de Vrage waar toe het Ovarium
dan gemaakt zoude Vragen met tegen-vragen beantwoordt.
.(Blzz. 207-212, Delft, den 19 Mey 1716, aan G. C. Liebnitz). Epistola XXIII. De Membranes inter Tendines interjectis, enz.;
Epist., physiol , 1719, 206-211. - Hartsoeker, op. citat., 62.
Op een brief van den 31 Maart 1716 uit Londen schruft v. L.
cinder andere dat er feitelijk niet kan uitgelegd worden waarom
zooveel spermatozoiden worden voortgebracht, men zou zich ook
kunnen afvragen waarom de boomen zooveel vruchten dragen.
De bevruchting zou in de baarmoeder plaats grijpen. Over de rol
van den eierstok durft v. L. zich niet uitspreken : Hier op seyde
ik sulks niet1te weten » zegt
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De Latijnsche uitgave draagt de dagteekening 28 September
1715, Hartsoeker geeft de zelfde dagteekening 19 Mci 1716 als
Nederlandsche uitgave : bewijs dat hid met die uitgave heeft,
gewerkt.

XXIV Brief. — Aanmerkingen op de schobben van eenerf
Karper. Alle jaaren groeit'er een nieuwe schcbbe aan de visch.
Pit word zeer tegengesproken. De schobben op verscheyde manieren voor het Vergroot-glas gebragt. Als men de schobbens, door
het snyden, met van een kan scheyden, kan men den ouderdom
der vissen zeer naar weeten uyt de ommetrekken, die op de schobbens leggen. Daar is een tyd in 't jaar, als de grootmaaking der
lichaamen stil staat. Dit blykt uyt de krappen, die in de hoornen
der koeien getekent staan. Wy zien het ook in het verhairen van
de dieren, en in verwisselen der veeren in de vogelen. Bedenking
waarom dat in een Vyver, waar in veele jaaren groote Karpers zyn
geweest, geene jonge Karpers voort en koomen. Groot getal van
Kuyt-greynen in eene Lenge gevonden. Het zelve, naar proportie,
op de Karpers toegepast. Tegen yder kuytgreyntje van eenen
Kabeljauw komen wel duyzent levende diertjens voort uyt een
Kabeljauws horn. Uyt de overvloedige kuytgreynen, en mannelyke zaaden, van de visschen, waar uyt weinige jongen voortkomen, schynt te blyken dat'er visschen zyn die dezelve kuytgreynen tot voedzel gebruyken. De Aalen verslinden veel kuyt
van visschen. De groote visschen, Winden, zyn schadelyk in een
Vyver. Groot getal van Kuyt-greynen in de Garnaat. De groote
verslindende visschen hebben geen kuyt; maar draagen de jongen
levend in haar lichaam. Bedenking of de zeer groote Walvisschen,
die eerst gevangen wierden, niet wel 1000 jaaren oud waren. De
visschen sterven van geen ouderdom, en waarom? (Blzz. 213-219,
Delft, den 22 Mey 1716, aan Cornelis Spiering, Heere van Spierings-Hoek, Raat ende Out-Schepen deser Stad, 4 fig.).- Epistola
XXIV. Observationes circa squamas Cyprini, enz , Epist. physiol.i
1719, 212-218. - Hartsoeker, op. citat., 62.
Veel kuit van visch dient als voedsel voor andere visschen,
nameluk aal en wind, en is aldus voor de vermenigvuldiging
verloren. Voor v. L. is het groeien van de visschen, ook van den
walvisch, als het ware onbepaald, de dieren die op de aarde leven,
zijn aan de veranderingen van de lucht onderworpen, en daarom
worden hunne beenderen stiff, hetgeen een grens aan het groeien

brengt.
XXV Brief. — Hoe veele stroo-halmen en Gerst-airen dat
uyt een greyntje van Gerst voortkomen : vruchtelooze moeite
daar omtrent gedaan. De plant, die in een Gerst opgesloten leyt,
doorsneden • deelen van de plant,. of beginzels van die deelen,
daar in ontdekt. De beginsels der stroo-halmen in haare lengte
doorsneden. Membranen in de inwendige deelen, om dezelve te
beschermen. Pori in de Plant aangewezen : ook Klap-vliezen,
zoo wel voor de sappen die opwaart gevoert worden, als die nederwaart gestooten worden. Meel in de planten. Gras in de planten :
in yder tarwe en gerstje niet alleen eenige planten, maar ook het
beginsel van de vrucht ontdekt. Een ander deel van de plant,

— 379 ---in een gerstje, met zyne omleggende bladeren aangewezen. De
vrucht (Ate Garst-air wederom in de Gerst ontdekt. Dezelfde
ontdekking nochmaals gedaan. Verscheide waarnemingen omtrent
jonge Geist-plantjes gedaan. Sand, waar in Gerst te spruyten
gelegen had, bleef aan de uNtgeschotene worteljes hangen : reden
daar van. Waar toe de meel-achtige stoffe in de Gerst, Tarwe, enz.
opgeslooten is; te weeten om de jonge plantjens te voeden. Word
uytgelegt waarom de gerst, in vochtige aarde leggende, schiet en
wasdom krygt. Uytlegging van deze wasdom. Pypjes in de planten
klap-vliesjes in de pypjes. Hoe die klap-vliesjes gestrekt leggen.
De sappen naar boven gestooten, blyven boven : die naar beneden
gestooten worden blyven beneden. Uyt verrottinge konnen geene
planten, zoo weinig als levende schepsels, voortkoomen. De zaaden
van appelen van China ontleet. In eenige van die zaaden waren
drie byzondere planten opgesloten. (Blzz. 220-231, Delft, den
12 Juni 1716, aan de Heeren Professoren Cink, Narrez, Rega, en
verdere Heeren van het Collegie van 't Swyn, 9 Epistola XXV, Quot stipulie atque spice ex unico exoriantur
Hordeolo, frustra perquisitum. Enz. , Epist physiol , 1719, 219229. - Hartsoeker, op citat , 62-63.
v. L. heeft een gedenkpenning te zijner eer geslagen, ontvangen : Door den Heer Advocaat Gerard van Loon is my een verpligtende brief van UEd. in dato den 21 Mey, laatsleden, en een
Goud lakenze beurs behandigt, binnen welke in een Swart doosje
een Silvere gedenk-penning beruste; wiens eene zyde myn borstbeeld, ende de andere zyde een sinnebeelt, ende de Stad Delft in
't verschiet, bevatte. By het welke nog ter uytlegginge, en ter
opdragte, gevoegt was seker Latyns Lofdigt, vol van vloeyende
aardigheden, en hoe gunstig myn Lof daar in vermelt wierd, so
heeft des maakers geleertheyt, door dien selve seer aardig op te
vyselen, nog grooter Lof er client • en als ik gedenk aan de Loftuytingen, die in UEd : brief, ende in het Lofdigt, werden gemelt,
Soo werde ik niet alleen schaamroot, maar myn oogen tranen
meermalen, te meer om dat myn arbeyt, dien ik veel Caren agter
een gedaan hebbe, niet is geweest om den Lof dien ik nu geniet,
daardoor te bejagen, maar meest uyt een drift van weetgierigneNt;
die in my meer woont, gelyk ik merk, als in veel andere Menschen...
Daarmede wordt de denkwuze van v. L. wel afgeschilderd.
En dan schruft hij zijn brief verder met een aantal aanteekeningen
over de gerst, hij beschruft de wortelharen waardoor het komt
dat zand- of aardkorreltjes aan den wortel zelfs na het spoelen
bluven hangen.

XXVI Brief. - De stoffe, in de Tarwe, Gerst, enz. opgesloten,
en die wy meel noemen, bestaat uyt ronde doorschynende bolletjes : dewelke in zeer dunne vliesjes besloten leggen. Onderscheid
van dezelve bolletiens in groote. De meel-stofie van de Tarwe,
Gerst, enz. bestaat uyt geene klootsche ronte, gelyk de Schryver
voor dezen geloolt heeft. Veele zulke deelen hebben een inwendige
boght. Die boght word niet altyd door het Vergroot-glas gezien,
en waarom? Hoe die meel-deelen groeyen en aanwassen, yder
deeltje van de gezeide meel-stoffe bekoomt zyn voedsel door de
adertjes van het vlies. Verwondering over de doorschynendheit
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ruwe schets aangewezen. Of die meet-bolleties ook met een vliesje
bekleedt zyn zal de Auteur, gelooft hy, niet konnen ontdekken.
Of in de grooter bolletjes noch kleynder bolletjes besloten leggen?
Waarnemingen omtrent de meelbolletjes gedaan; en dezelve met
een droppeltje of twee water gemengt, en aldus op een schoonglas
geplaatst, dewelke dan platachtig wierden. De meet-bolletjes ook
met een huyt voorzien. Als die meel-bolletjes in de warmte koomen,
en nat worden, splyten de schorsjens derzelven van malkander.
Tot wat eynde de bogt of de naad in de Tarwe-greynen geschapen
is? De schors of bast der Tarw-greynen gaet van beide de zyden
tot in 't midden der zelve Tarw-greynen, en heeft daar twee
bogten, om te konnen uytzwellen door het water. Die schorsen
zyn aldus gecshapen, op dat de Tarw-greynen in de magen der
Hoenderen, Patryzen, Kalkoenen, enz. zonder verbryzehnge der
zelve basten, zouden ontdaan worden. Om dit netter te onderzoeken heeft de Auteur een glaze Tube gevult met Tarw en Gerst.greynen, en vorde met water; en dat alles aan 't kooken geholpen,
zonder dat de basten quamen te breeken. De voornoemde bogt,
of naat, is ook in de Rogge, Gerst, en Haver. Als de Tarw-greynen
en Gerst-greynen meer en meer opzwellen, scheyden de deelen
der schorse van malkander, zonder dat de schors koomt te breeken.
De Meel-bolletjes voor een glas, dat noch meer vergroot, geplaatst :
en aldus aangewezen dat ze zoo wel als de Tarwe-greyntjes eenen
naat hebben. De Meel-bolletjes wederom met een droppel water
op een schoon glas geplaatst, en voor 't vuur gebragt : dewelke
dan de figuur van eenen hoek aanneemen. Zelfs geschiedt'er dan
eenige verandering in de kleyne Meel-bolletjes, die tusschen de
groote verspreydt leggen. Het is onbegrypelyk hoe veele deelen
dat'er zyn in de Meel-stoffe van een zants grootte. De bondeltjes
der Meel-stoffe en de Meel-stoffe zelf, hebben ten deele een Seszydige figuur; zonder dat'er eenige ledige plaats tusschenbeyden is :
doch zoo met als ze in 't water leggen, enz. De deelen van het
blanke brood beschreven. De Boonen voor het Vergroot-glas
gebragt : de Meel-stoffe der Boonen met water gemengt, en by
warmte gebragt, krygen een andere gedaante. Andere waarneemingen omtrent de Meel-deelen van de Boonen. De Meel-deelen
der Boonen leggen in bondelkens by malkander opmerkmgen op
die bondeltjes. Die bondeltjes overdwars doorsneden; en de Meeldeeltjes daar uyt gehaalt. Haare figuur. De Meel-deeltjes in een
vlies besloten. De Meel-stoffe van een groene Ert voor 't Vergrootglas gebragt, met water gemengt, warm gemaakt, enz. Die Meeldeelen schynen ligtelyk ontdaan te worden. De Boontjes bekoomen
sommigen menschen met wel. Sommige Beesten willen die met
eeten. Het Meel der Boonen natgemaakt, en gewarmt; enz. Verscheyde gedaante, die de Boontjes, soodanig gehandelt, aanneemen.
Het Meel van de Ryst onderzocht. De Meel-bondeltjes van de
Boekweyt leggen in geen vhes opgesloten; en waarom? Het Meel
van alle koorn moet op de bovengemelde wyze ontdaan daan
worden, om tot voedzel te gedyen. De afgang der Duyven onderzocht, en Meel-deeltjens, doch die niet ontdaan waren, daar in
gevonden. In de Hoender-drek niet anders ontdekt als groote
stukken van de basten der Gerst. Hairtjes in den drek der Mos-
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schen. Waar die van daan koomen. Deeltjes van de schorsen der
Tarwe, Gerst, in den zelven afgang gevonden. Meel-achtige stoffe
in de Koffijboonen. De Turksche Tarw bestaat ook uyt Meelbolletjens. De Meel-stoffe van de Turksche Tarwe werd soo ligt
niet ontdaan als die van onze Tarwe. (Blzz. 232-253, aan J. G.
Kerkherdere, syner Keyserlyke en Koninglyke Majesteyts Historicus, Delft, den 22 Juni 1716, 14 fig.). - Epistola XXVI, Materia
Tritico, Horded, etc inclusa, quam Farinam appellamus, enz.;
Epist. physiol., 1719, 230-249. - Hartsoeker, op. citat., 63.
De brief bevat microscopische onderzoekingen over het zetmeel, de zetmeelkorrels ontstaan door eene samenstremming, met
zooals hid het aanneemt voor de gistbolletjes, maar wel door aangroeiing, hetgeen thans nog wordt aangenomen. Een figuur geeft
de vergelukende afmetingen van een zandkorreltje en de meelbolletjes; bij de tarwe onderscheidt v. L. zeer wel de groote korrels,
en ook de kleine die g waren soo kleyn, dat honderd van de selve
de groote van een groot Meel-bolletje konden uytmaken m. In het
brood worden de zetmeelkorrels min of meer onregelmatig gerirnpeld, hetgeen het gevolg is van een begin van verstijfselen. In
verscheidene figuren worden de vormen van de zetmeelkorrels bij
de tarwe, de rogge, de gerst en de haver teruggegeven; v. L. stelt
ook vast dat de rijstmeelkorrels zeer klein zun. Op het einde
worden de zetmeelkorrels bestudeerd bij de boon, de erwt en de
boekweit, die door het water worden beschadigd, stellig door het
onvolledig ontstaan van stijfsel.
Dit z merkwaardige vaststellingen, alhoewel Hartsoeker
daarover zegt : Ce qu'il dit de la farine qu'on tire du froment,
de l'orge, etc., ne vaut pas la peine qu'on y fasse la moindre atten
tion, et les figures qu'il en a fait graver ne signifient rien du tout

XXVII Brief. - De Auteur beschryft zeker overval dat by
gehad heeft. Sterke braaking door het inneemen van warm water.
Door dat braaken spyze overgegeven, die op het middagmaal daags
to voren was genuttigt. Reden daai van gegeven. Uytlegging hoe
dat de Chyl door de darmen voortgestooten word. De Auteur had
in dat overval geene behoorlyke beweginge in zyne darmen. Hoe
de maag gestelt is in een welgesteld lichaam 9 Hoe de darmen bezet
zynde de maag in haare loozinge beletten? Hoe de maag dan het
middelschot in zyne beweginge belet ? Hoe het middelschot de
Longe prangt? enz. De opgestopte gal oorzaak van de hardlyvigheyt : de gal overvloedig in de darmen gestort, oorzaak van vier
of vyf afgangen. (Blzz. 254-257, Delft, den 17 September 1716,
aan Abraham Van Bleys-wyk, medicina doctor). - Epistola
XXVII, Morbi cujusdani, qui Auctorum subito corripuit, descriptio. Enz.; Epistol. phi Biol., 1719, 250-253 - Hartsoeker, op.
citat , 63.
De brief handelt over de rol der bewegingen van den darm
bij het verteren van het voedsel, vooral aan den dunnen darm in
de nab 'plod van de maag.

XXVIII Brief. - Waarneemingen op den Cocos-boom. Het
Stroo, het Riet, enz. hebben maar opgaande vaten. Doch al ons
inlandsch Hout-gewas, voor zoo veel 't den schryver bekent is,
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heeft ook horizontale vaten. Waar toe de laatste dienen? Alle
jaren groeyt'er een nieuwe bastje aan de Boomen. Die horizontale
vaten geeven ook de styfte aan de Boomer'? Het Riet, het Stroo,
enz. met leden voorzien, in plaats van horizontale vaten. De
Cocos-boom heeft ook leden, gelyk ook eenige andere Indiaansche
Boomen. De Bambodiaassche Fiek-boom heeft geene horizontale
vaten. Waarneemingen omtrent het hout van een Cocos-boom.
Vaten in de hairachtige deelen van de schorsse. Tusschen die
deelen leggen -weer andere deelen die ook hunne vaten hebben.
Harde bast die de hairachtige deelen bekleedt. Die bast word
beschreven. De Cocos-bocin geniet zyn aanwassinge uyt de zoogenaamde schorse. Rondachtige bolleties uyt de schorsse binnewaart
gaande; waarschynlyk om de opgevoerde sappen uyt de bast binnewaart te voeren. In den stam van den Cocos-boom is geene holligheyt, gelyk de Schryver voor dezen geoordeelt had. Groote nuttigheyt die de Cocos-boom Let menschelyke geslagte verschaft. Hoe
schuyns dat de leden om de Boomen loopen, die geene horizontale
vaten hebben Die schuynsheyt geeft grooter styfte aan den
Cocos-boom. Weynige takken aan den zelven Boom. Verscheyde
opgaande vaten in den Cocos-boom aangewezen. Kleynder en
grooter vaten, die 't zamen een draadachtig deel uytmaaken. De
grootachtige vaten zyn met vliesjes omvangen. Doh die vliesies
leggen niet cp order. De draatachtige deelen, naast de bast leggende, zyn dunner dan die binnewaarts leggen. De draatjens
bestaan weder uyt draatjes, die hunne holhgheden hebben. De
blaasachtige deeltjes doorsneden. flout van een Kurassouwschen
Cocos-boom onderzocht en beschreven Ongemeene hardigheyt
van 't zelve hout aan de buitenste kant Het zelve tusschen de
bast en 't hout ook bezet met hairachtige deelen. De Cocos-boomen
schynen hunne dikte te bekoomen uyt de hasten, recht anders
als in onze boomer' geschiedt. Mt laatste hout ook doorsneden,
en voor het Vergroot-glas geplaatst. De blaasachtige deeltjes in
hunne lengte doorsneden, en op de zelfde wyze bezigtigt. De
groote Ader, ofte 't groote vat, van den Cocos-boom bestaat ook
uyt kringsgewyze deeltjes : en vervolgens uyt lange omwentelende
deelen. Die omw entelingen der gemelde vaten vorder nagespeurt
en aangewezen. Uytlegging van die omwentelinge. Het zelve
bevonden in een der grootste vaten van het Stroo. Hoe dienstig
de omwenteling is om de sappen, die in de vaten zyn, opwaart te
voeren. Waarnemingen omtrent een Cocos-noot. Lange draatachtige deelen in de schorsse van de Cocos-noot nagezocht. Die
draatachtige deelen mogen beter vaten genoemt \Norden. Een
gedeelte van de schors van de Cocos-noot vertoond. Geene andere
draatachtige deelen in de bast van de Cocos-noot, als de geenen
waar uyt de noot, en de bast zelf, gevoedt worden. Het opperste
vliesje of huydle van de bast van een Cocos-noot afgetekent. De
Cocos-noot gernet haar voedzel en Wasdom uyt de vaten die men
draaden noemt. Oogswyze deelen in de Noot. Hoe het plantje in
den Cocos-noot gevoedt word. De Cocos-noot opent haare bast
niet ten tyde van haaren wasdom : ander als het met veele andere
zaaden gaat. De binnenste deelen van de gemelde schorsse vertoont. Omwentelende deeltjes in de binnenvaatjes van dezelve
schorsse. Het binnenvlies van de bast met ontelbaare vaatj es
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bezet. Deze vlies voor het Vergroot-glas gebragt. Onuytsprekelyke
menigte van kleyne deeltjes, welker gebruyk onbekent is. Een
gedeelte van een Cocos-noot vertoont, enz. Wederom getoont dat
de zoogenoemde hairachtige deeltjes met anders zyn als eaten,
Maakzel van die vaatjes Het sap van de Cocos-noot is zeer voedzaam. Waarnemingen omtrent het zelve gedaan. Menigvuldige
vaatjens in:de pit van een Cocos-noot. Kleynte van die vaatjens.
Dezelve Pit bestaat uyt pypiens, dewelke beschreven worden. Oly
in die pypies besloten. Het deel, dat de Schryver voor de plant
aangezien had, word vertoont. Het zelve in schyfjens gesneden,
in dewelke, als ze gedroogt waren, zich een gaatle vertoonde.
Word bevonden dat het deel, 't welk voor de plant aangezien was,
de plant met en was; maar alleenlyk een omwindsel van de plant.
Verscheyde deelen in de Cocos-noot afgetekent, en den leezer
vertoond. De planten, in de lengte doorsneden, vertoonden zich
in verschevde figuuren. in eene plant, die net in 't midden doorsneden was, wierd getoont het geen de Wortel, de Boom, en de
Bladen zal uytmaken. De plant, met in 't midden van de Cocos
leggende, was een teken dat ze al aan 't groeyen was geweest.
Beschryving van de plant, in de Cocos-noot opgesloten, en aanwyzing van haare deelen. Cocos-noot is ook een zaad van een
Boom, zoo wel als een Amandel, Perzik, Pruym, enz. Doch de
harde basten van de laatste hebben naaden om zich ten tyde van
Wasdom uyt te zetten : de Cocos-noot niet : en dus moet de wasdom
in de Cocos-noot op een andere maniere geschieden. Voordeelen
die de Cocos-boom, gelyk ook de Dadel-boom, aan 't menschelyk
geslagt toebrengt. De witachtige stofle, die van binnen tegen de
bast van de Cocos-noot leyt, afgetekend. (Blzz. 258-283, Delft,
den 28 September 1716, aan Herman Boerhave. A. L. M. Philosoph : en Medec • Doctor, professor der Kruyd-kunde, en Praktyk
der Medicyne in de seer Vermaarde Academie te Leyden, 18 fig.).
— Epistola XXVIII. Observationes in Arborem, Sive Palmam
Cocciteram Enz , Epistol. physiol., 1719, 251-278. — Hartsoeker,
op. citat., 63.
Deze brief aan Boerhave geeft een zeer uitvoerige uiteen7etting over de Cocosplant. Ook zegt v. L. dat hi] het bezoek
ontving van Boerhave en van Ruysch (22).

XXIX Brief. — Of' er onderscheyd van grootte in de diertjes
van i t mannelyk zaad te bekennen is. Onbcdenkelyk getal van
zulke diertjes in 't mannelyk ,zaad gezien. Volwassene en onvolwassene diertjes in 't zelve zaad. Of dezelve diertjes in de zaadballen voortteelen. De diertjes, in 't mannelyk zaad van een Ram
gezien, zwommen altemaal eenen weg : de eene achter de anderen,.
Grootte van de horn der Kabeljaauwen en Lengen, waaruyt de
diertjen voortkomen. Een groote Kabeljauw loost wel zoo veel
zaad, in den tyd van eene maand, als'er zoude konnen gaan in de
Nolte van eenen hoed. De Membrane van de horn, als'er het zaad
uyt is, krimpt toe : doch is het naastvolgende Saar voider van
(22) Frederik Ruysch, Haag 28 Maart 1638 i- Amsterdam 22 Febr, 1731,
prnlector der anatomie en professor van plantkunde te Amsterdam.
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diertjes als het voorgaande. Waar door het geschiedt dat'er zoo
veele milioenen -van diertjes in de horn voortkoomen. Waterdiertjes, die den geheelen winter op een kemtoir gelegen hadden,
zwemmen weer door het water. Diertjes uyt het water op het land
gevoert door den wind. Diertjes, die de winterkoude met konnen
verdraagen, sterven evenwel met uyt : en waarom 9 De mannelyke
zaaden, en de Kuyt-greynen, of Eyeren, zyn zoo groot in de kleyne
vischjes, als in de grootste van dezelfde soort. Diertjes in het
regenwater gevonden. Hoe sterk dezelve vermenigvuldigden. Deze
sterke vermenigvuldiging aan de zaad-ballen toegepast. De Arterien en Venen, of de aders en slag-aders, hebben geene opening
als in het Hert. Hoe het voedzel uyt dezelve in de deelen des
lichaams gestooten word. Hoe het Bloed bolletjens, in groote
benauwtheyt, ongemeene beweginge, enz. door de rokjens geperst
worden. Het is met waar dat het bloed door de vleesfibertjens
circuleert, of ommeloopt. (Blzz. 284-291, Delft, 5 November 1716,
aan Herman Boerhave. A. L. M. Philosoph : en Medic : Doctor;
Professor der Kruyd-kunde, en Praktyk der Medicyne in de seer
Vermaarde Academie te Leyden. - Epistola XXIX. Num in
Animalculis masculini Seminis aliqua magnitudinis differentia
oculo sit observabilis? Enz. Epist. physiol , 1719, 279-286. - Hartsoeker, op. citat., 63.
v. L. was in briefwisseling met Boerhave, hij zegt hier zelf
van Boerhave den 10 October 1716 een brief ontvangen te hebben,
waar in UEd. Hoog geleerde Heere mynen arbeyt veel hooger
opvyselt als die in myn oog is ». Met de hulp van Abraham van
Bleysmyk den anatoom heeft v. L getracht aan Boerhave te antwoorden op zijn vraag of er onderscheid bestaat in de grootte der
diertjes van het mannelijk zaad. Uit de opzoekingen blijkt dat
er vepchil van grootte bestaat, hetgeen aan v. L. doet veronderstellen dat zekere diertjes nog onvolwassen zijn. Hij neemt ook
aan dat de diertjes tot voortteelen bekwaarn zijn.
De diertjes van het water leven niet Langer dan 30 tot 36 uren,
maar kunnen zeer spoedig aanleiding geven tot nieuwe, hij vond
namelijk dat ceder diertje na 36 uren aanleiding tot 8 diertjes
kan geven, hetgeen na 9 dagen 262144 diertjes geeft. Die
vaststelling moest in v. L. 's tijd buitengewoon zonderling schijnen : thans weten wij dat die vermenigvuldiging, in gunstige voorwaarden, nog veel sterker is, vermits een microbe zich in 2 splitsen
kan op 15-30 minuten.
v. L. stelt vast dat zekere diertjes zeer lang in min of meer
drogen toestand voortleven, en dat zij dan in het water weder
tot het leven worden geroepen. Het zijn dus hier de sporen; hij
zegt daarover : ende de meeste sterven, zoo blyven daar egter
eenige over, om haar geslagt voort te setten ».

XXX Brief. - Uyttreksel uyt het schrift van Heer Pauli
wederlegt. Men kan wel in de dieren onderzoeken of de ontfankenis geschiet door een Ey. Dat zal noit bevonden worden. De
diertjens in het mannelyk zaad zyn levendig. De Auteur heeft dit
menigmaal aan verscheydene Heei en getoont. Waar toe de menigte
van die diertjens dienstig is. De hom van eenen Kabeljauw stort
in een jaar meer levendige diertjes_uyt, als'er menschen_op den
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aardbodein Leven. Het eytje van een Kabeljauw wyfje vermengt
met het zaad van een Kabeljauw mannetje wat daar opgevolgt
De diertjes, in het mannelyk zaad van de Kabeljauw, syn niet
grooter als die in het mannelyk zaad van de Spiel-1 ,11g gevonden
worden. De groote menigte van de diertjens toegepast op de menigvuldige zaaden der Boomen, die ook niet alle tot Boomen opwassen.
Dit blykt nog klaarder in een Aalbesie-Boom. Ook in de Aarbeyen.
De Heer Naboth, te Leipsich, beantwoordt. De wormtjes In 't
mannelyk zaad zyn geen doode maar levende diertjes. Dezelve
zyn in de mannelyke zaaden van een maakzel, en van dezelve
grootte. Echter is er eenig onderscheid aan de staart der wormtjes,
dicht aan het lyf. Mannetjes en wyfjes in het zaad zyn onderscheyden. Loffelyke getuigenis door zeker geleerd Heer aan den
schryver gegeven. De Baarmoeder, Tuba Fallopiana, de mondekens van de Tuba Fallopiana, en het genaamde Eyer-nest warden
aangewesen, om het gemeen gevoelen te wederleggen. De zoogenaamde Eyeren ook doorzocht. Noit heeft de Auteur gesien dat
zoo een Ey zoo verre uyt het zoogenaamde Eyer-nest door de
natuur gestooten was, dat het ten halve buyten de sterke Membrane van het Eyernest uytpuylde. Waar door sommige waarschynlyk bedrogen zyn geweest, en gemeent hebben een afgesogen
Ey te zien. Het is met te begrypen hoe dat zoo een Ey in de Tuba,
en door de Tuba in de Baarmoeder, kan gevoert worden. De
beweeginge in de Tuba, om lets in de Baarmoeder te voeren, is
ook onbegrypelyk. Een ander gevoelen wederlegt; te weeten dat
het diertje, 't welk in 't mannelyke zaad gevonden word, waarlyk
het schepzel is van het , Cher, maar dat het aan'of zn een Ey word
gephatst Antwoord op de vrage, waar toe het Eyer-nest gemaakt
zoude zyn. De mannelyke dieren hebben ook wel deelen, die
onnoodig schynen. Hoe lang dat de diertjes in de zaad-bal zouden
konnen leeven. (Blzz 292-305, Delft 17 November 1716, aan
Godfried Willem van Liebnitz, 3 fig.). - Epistola XXX. Excerpturn ex scriptione Domini Pauli refellitur. Enz., Epistol. physiol.,
1719, 287-300. - Hartsoeker, op. citat., 63
Antwoord op een brief van 25 September uit Hanover van
Liebnitz, waaraan opmerkingen van Pauli (23) van Leipzig waren
toegevoegd; v. L. wijst op het belang van de proeven op de dieren
waaruit men dan gemakkelijk op toestanden op den mensch kan
besluiten. Na de koppeling komen de eieren in de Baarmoeder
niet ; de diertjes van het mannelyk zaad zijn levend; v. L. behoudt
echter zijn gedacht dat ook eene bevruchting van het ei met een
spermatozoide uitsluit. Thans wordt het aangenomen dat manneiijke en vrouwelijke cellen zich in de Fallope's hoornen vereenigen.

XXXI Brief. — Het zaad, dat uyt het afvoerende zaadvat
van een Rams-bal gedrukt was, door het Vergroot-glas gezien.
Hoe de menigvuldige diertjes in dat zaad door malkander ordentelyk zwemmen. Aanwyzing hoe dat de diertjens door de nieuwe
opening van het afdragende zaadvat gevoert worden. In het nat,
(23) J. W. Pauli, geneeskundige, Leipzig 1658 t 13 Juni 1723, als
professor te
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dat uyt de Epididymis gedrukt was, ook een ongdooffelyk getal
van levende diertjes gezien. Wydte van het afdragende zaadvat.
Die holligheyt met 100 strengen bezet. Dunte der selve strengen;
en waar toe deselven dienen. De zaadbal van een Ram door midden
gesneden; en het nat, daar uyt komende, door het Vergroot-glas
beschouwt. Geene diertjes, of iet dat naar diertjes geleek, daar in
gezien. De Epididymis aan kleyne stukjes gesneden; op dat die
deeltjes dus zouden opdroogen, en van de bedervinge bevrydt
zouden zyn. Zoo een deeltje voor het Vergroot-glas gebragt : en
bevonden dat alle de deeltjes, die in de zaadvaatjes opgesloten
leggen, diertjes vvaren. FIet zelve in meer andere deeltjes van de
Epididymis gezien. Veele van die diertjes hadden haar volkomen
wasdom niet. Onderscheyd tusschen de volwassene en onvolwassene. In een gedeelte van de Epididymis geene diertjens ontdekt.
Doch de beginsels van de diertjens wierden daar evenwel gezien.
In wat plaatse van de Epididymis de gezeyde diertjes opgesloten
hadden gelegen. kan met gezeyt worden. Waarom dat'er zoo
weynig stoffe uyt het afdiagende zaadvat voortquam : te weten,
om dat het geen groote holligheyt heeft, en gevult is met dunne
adertjes. Het zoogenoemde zaadvat is eygentlyk geen zaadvat;
maar dient om de zaadvaatjes te beschermen. Hoe gekronkelt
dat de zaatvaatjes leggen, die de Epididymis meerendeels uvtmaken. Yder zaatvaatje met een vlies overtrokken. De deelen
van de Epididymis, die men voor zaatvaatjes aanziet, zyn geene
zaatvaatjes, maar alleenlyk buyzen, waar in de zaatvaatjes opgesloten zyn. De zaatvaatjes leggen daar in op geene order, maar
gekronkelt. Even eens leggen ook de buyzen. Nieuwe bedenking
omtrent de zaad-diertjes, en omtrent haare beweging. De zaatbal
in haare dikte doorsneden. Deselve bestaat uyt gekrinkelde door
malkander leggende vaatjes (Blzz. 306-313, Delft 21 November
1716, aan Herman Boerhave A. L M. Philosoph : en Medic :
Doctor; Professor der Kruyd-kunde, en Praktyk der Aledicyne
in de seer Vermaarde Academie te Leyden). - Epistola XXXI.
Semen ex vase deferente testiculi Arietini expressum, et ope
microscopii examinatum. Enz. , Epist. physiol , 1719, 301-308. Hartsoeker, op. citat., 63-64.
Boerhave schijnt belang te stellen in het werk van v. L.;
dit vernemen wij uit dezen brief die een van Boerhave's
schrijven van 4 November vermeldt. Uit de zaadballen van een
pas geslagen ram, werden levende diertjes in overvloed gehaald;
door stukken van het epididymis met water of te spoelen, werden
ook diertjes ontdekt, de zaadvaten van het epididymis zijn
feitelijk de buizen waarin de zaadvaten zijn ingesloten.

XXXII Brief. — De zenuwen uyt het Ruggemerg van Koeyen
en Schapen gesneden en door het Vergroot-glas onderzocht.
Dezelve bestaan uyt zeer dunne vaatjes. Het gesigt van het samenstel der zenuwen kan de Auteur aan een ander niet mededeelen,
en waarom. Honderde van vaatjes, die een zenuwe uytmaken.
Holligheden in die vaatjes gezien. Hoe kleyn die holligheden zyn.
Verheventheden, op de doorgesnedene zenuwen leggende, waar
door veroorzaakt 9 Opspraak, die de Auteur by onverstandige
menschen lydt. Een zenuwe, die overdwars doorsneden was, afge-
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tekent, en aan den Leezer vertoond. De strengen, waar uyt een
zenuwe, ja zelfs de deelen waar mede de vaatjes gevult zyn, door
het Vergroot-glas beschouwt. In yder strengetje van de zenuwe,
als het overdwars doorsneden was, was een langachtige streepje
te zien; 't welk niet anders was als de toegedrukte holligheden
der vaatjes. Die holligheden door eene figuur verbeeldt. Eene
doargesnede zenuwe van vyf andere zenuwen omvangen. Zenuwtjes
met vetdeelen omzet. De zenuwen worden van malkander als
gestooten door de vet-deelen. Sommige zenuwen zonder vet-deelen.
Hoe de deelen van het Ruggemerg gestrekt leggen. De holligheden
van de vaten der Ruggemergs waren by het daglicht te bekennen.
De rok, waar mede het Ruggemerg bekleedt is, van een gescheyden.
Veele dunne zenuwtjes, dicht by den anderen, uyt het Ruggemerg
voortkomende. Groote dunte van die zenuwtjes. De zenuwen, uyt
het Ruggemerg voortkoomende, vestigen zich in de hoornachtige
rok van het Ruggemerg Uyt die rok schynen zy sterker voort te
koomen, en schynen daar een dikker rok aangenomen te hebben.
Eenige zenuwen uyt het Ruggemerg van een Koe overdwars doorsneden. En wederom bevonden dat de rokken der zelven van
binnen bestaan uyt zulke lange deelen, als boven is gezeyt. Waarschynlyk was daar een vloeybaare stoffe in geweest. De doorgesnedene deelen van zoo eene zenuwe afgetekend. In sommige
zenuwen een holligheyt gesien : in andere was de holligheyt toegedrukt. De holligheden in de zenuwen noch klaarder gezien.
(Buzz. 311-323, Delft 2 Maart 1717, aan Abraham van Bleys-wyk,
inedicina Doctor, ende Lector Anatomicus deser Stad, 5 fig ). Epistola XXXII Nervi ex Vaccarum Oviumque spinals medulla
exsecti, et ope microscopic examinati Enz. ; Epist. physiol., 1719,
309-317. - Hartsoeker, op. ,citat., 64.
Histologis'che studie waarin onder andere voorkomt dat de
zenuwen een holte hebben die door een figuur wordt verbeeld

XXXII! Brief. - Veel vuldige parken in de Trekkers, bestaande
uyt seer kleyne lange deeltjes. Die parken door vliezen afgescheyden. Een Trekker, als by in een muscul zal gevestigt worden, word
wel verdeelt in duyzent Trekkers. Trekker van beneden, en Trekker
van boven koomende, beschreven. De vleeschfibertjens zyn aan
de Trekkers vereenigt door vliezen. Waarom dat de groote
Trekkers van Ossen of Schaapen met al te wel konnen afgetekent
worden. De groote Trekker, uyt het achter-quartier van een vetten
Hamel, aan schyven gesneden. Groote menigte van vetdeelen in
de vliezen van den Trekker gevonden Mt gebeurt zeer zelden.
Reden van al dat vet. Indien dezelve Hamel dagelyks had m9eten
loopen, zouden zoo veele vetdeelen tusschen de vhezen van den
Trekker met gelegen hebben. Hoe dat men den Trekker, by voorl)eeld van een Hen, moet opsnyden, om de gemelde vereeniging
van den Trekker ende vleeschfibertjes te konnen zien. Het vlies,
't welke de Trekkers omkleedt, verdeelt zich in spranken, en deze
spranken verdeelen zich in weder kleynder spranken, waar uyt de
parken ontstaan, die zich weder in kleyne Trekkers verdeelen.
Daar de vliezen zich in den Trekker verdeelen, leggen dikwils twee
bloedvaten. Somwylen, dock zelden, loopt'er ook een vat in de
lengte van den Trekker, 't welke echter geen bloedvat schynt te
wezen. Seven of acht kleyne Trekkers, zynde de deelen van een
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omwentelende deelen van een Trekker afgebeeldt en beschreven.
Die omwentelende gedaante is ook in alle vleeschfibertjes. Dc
vleeschfibertjes lyden ook al het geweld, dat aan den Trekker
word aangedaan. De deeltjes, waar uyt een klevne Trekker bestaat,
afgebeeldt. Die omwentelende inkrimpingen zyn ook, en konnen
ook gezien worden, in de pooten van een Vlooy : ook in het vleesch
uyt de poot van een Honigby. Weynig onderscheyd in dikte tusschen de vleeschfibertjes van een Os, en die van een Honigby.
De Trekkers van een Oester opengesneden, om de omwentelende
deelen op te zoeken; doch de inkrimping een uytrekking van
deselven geschiedt door toevouwinge, dewelke beschreven word.
Zoo een Trekker afgetekent : wonderlyk maakzel van den zelven,
en van de streng daar de Oesters aan vast zyn. De Oesters alleenlyk
vast aan eene streng. Die streng moet het voedzel en den wasdom
aan de schulpen toevoeren. De streng van den Mossel zeer gelyk
aan de streng van een Oester; doch de Mossel is aan verscheyde
strengen vast. De streng van een Mossel beschreven. Hoe dat de
Mossel aan den grond vast gehecht moet worden om door onweer
Diet weg te dryven. Mossel is een verwonderens-waardig schepsel.
(Blzz. 326-334, afgesonden den 6 Maart 1717, aan de Hodg-Edele
Heeren N : N :; 3 fig.). - Epistola XXXIII. Multiplicia Tendinum
septa, particulis constantia pertenuibus et oblongis, enz.; Epist.
physiol., 1719, 318-327. - Hartsoeker, op. citat., 64.
De brief wordt gestuurd aan personen die niet genoemd
worden : het zijn de hoog-edele Heeren N. N., die vermits zij geen
hooggeleerden zijn, waarschijnlijk niet tot de intellectueele wereld
behooren. De geheele brief is aan de stUdie der vleeschvezels en
der trekkers geweld.

XXXIV Brief. - De Hersenen van een Varken doorzocht.
Hoe dezelve aan een geschakeld leggen. Hoe dat ze vereenigt zyn
aan de bloed-vaten. Die vereeniging met de bloed-vaten is . noodzakelyk : anders zouden de Hersenen bederven. Eenige deeltjens
van de Hersenen afgebeeldt. Hersen-fibertjens vierzydig; ook wel
zeszydig. Zy bestaan uyt zeer kleyne deelen, die niet te bekennen
zyn. Zyn met zeer dunne vhesjens bekleedt. 's Menschen gezigt
g al noit die deelen ontdekken. Waar uyt de Hersen-fibertjens
bestaan : en waarom? De ader van een Appel in de lengte doorsneden. Onbedenkelyk veele aderen in een Appel. Zoo een ader
bestaat uyt veele aderen. De Hersen-fibertjens koomen niet voort
uyt de bloed-vaten. Verdere opmerkingen op de Appel-deelen, en
de vliezen van die Appel-deelen. Het 't zamenstel van de vruchten
gaat byna op dezelfde wyze toe. De ader uyt de groote bast van
een Cocos-noot, om zulks te bewysen, afgetekend; en beschreven.
Hersen-fibertjes tegen het Hersen-vlies leggende; doch scheenen
eer rondachtig dan vierzydig te zyn. Gedroogde Hersen-fibertjens
overdwars doorgesneden; en waarnemingen daar over gemaakt.
De Hersen-fibertjes in de lengte doorgesneeden; en op meer andere
wyzen behandelt. De Hersen-fibertjes van een Varken wel 4 maal
dikker als de vleesch-fibertjens van een Os. Door alle die bloedvaatjes loopt het bloed geduurig om. Deselve hebben geen begin
nochte eynde dan in het hert. De Arteria en de Vena is dezelfde
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Ader; behalven dat de eene het bloed naar het hert afvoert; en
dat de andere het zelve bloed naar het hert toe voert. Hoe
het Iichaam door het Arterieel bloed gevoedt word : wordende de
dunne stoffe van het bloed, dewelke Serum genoemt word, door de
dunne rokjens van de Arteryties gestooten enz. Hoe dienstig het
is dat het bloed dun en vloeybaar zy. De zwartigheyt van het
bloed ontstaat niet uyt een verbrande gal, maar uyt het gebrek
van Wey. Men heeft het leven van menig mensch verkort, met
hem in zyne ziekte drank te weygeren. Het bloed, als het te dik is,
kan niet ras genoeg voortgedreven worden door de menigvuldige
bloed-vaatjens van de Hersenen : waar uyt dan hoofdpyn moet
ontstaan. Waarom dit minder plaats heeft in de vleesch-muscuien.
Hoe de Auteur zich gedraagt, als hy gewaar word dat zyne urine
wat roodachtig is, en hoe dat hy dan overvloediger Thee en Koffy
gebruykt. Hoe de Hersen-fibertjes zich op sommige plaatzen
vereenigen, dan weder van een scheyden, en kort daar na \seder
by malkander koomen. Het zelve ook gezien in de Hert-fibertjes
van eenig Bier. Die vereeniging is noodzakelyk, op dat ze den last,
lien ze moeten uytstaan, des te beter zouden dragen. (Blzz. 335347, afgesonden den 6 Maart 1717, aan de Hoog-Edele Heeren
N : N : , 11 fig.). — Epistola XXXIV Cerebri Porcini instituta
examinatio. Enz. , Epistol. physiol., 1719, 328-339. — Hartsoeker,
op. citat., 64.
De hersenen zijn in samenvoeging met bloedvaten; tusschen
en Venx, die alien bloedvaten zyn, bestaat slechts een
verschil in den loop van het bloed. De rol van het water in het
verdikken van het bloed is pier stellig volgens de oude theorie
uitgelegd.

Arteria

XXXV Brief. — Het vlees van het vliegend diertje Rombout
door het Vergroot-glas beschouwt. Veele bloed-vaten daar in
ontdekt. Die vaten bestaan uyt kringswyze deelen Onderzocht
of de Vleesch-striemtjes van een Rombout ook bedekt zyn met
vliezen. De gezigten of oogen van 't Hoorn-vhes beschreven Hoe
grootheyt van de klootsche bult van 't hoornvlies. Menigvuldige
gezigten in het hoornvhes ontdekt, ten minste het getal van 12544
bedraagen. Die gezigten, anders Oogen, leggen in 't verbal)", De
Oogen van eene gemeene Vlieg onderzocht. De gront van deze
Oogen scheen eerst vierzydig De jonge Vliegen konnen door geen
gezonde korst van de Kaas hene booren. Alle de oogen van die
Vliegen leggen niet vierzydig; maar sommige zeszydig. De Oogen
van de Kreeft leggen ook ten deele zeszydig : ten deele vierzydig.
Dat sommige Oogen van de gemelde vliegende diertjens zeszydig,
en andere vierzydig zyn, word wiskunstig bewezen. De gezigten
van de Rombout naaukeuriger beschouwt. In yder gezigt, ofte
Oog, en zeer helder plekje ontdekt. Door dit helder plekje schynt
de gezigt-straal door te gaan. Hoegrootheyt van dat plekje, in
vergelykinge van het Oog. Het gezeyde maakzel van de Oogen
der vliegen op de Oogen der menschen en der vordere dieren
toegepast. Hoe ordentelyk de gemelde Oogen in de vliegende
diertjens, als ook in Krabben, Kreeften, Garnaaden, geschikt
leggen. 't Samenvoeging der gemelde Oogen. Hoe een Zwaluwe
eenen Rombout vervolgde, zonder hem te konnen vangen, om
dat de Rombout geduurig slinks en rechts, en van alle kanten
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omwende. Hier uyt schynt ook te blyken dat de Rombout veele
Oogen heeft. (Blzz. 348-356, Delft den 6 Mey 1717, Aan Ewout
van Bleyswyk, Regerend Burgemeester deser Stad Delft). Epistola XXXV. Mordellx, (Belgice Rombout) Insect' volucris,
examinata taro. Enz.; Epistol. physiol , 1719, 340-317. - Hartsoeker, op. citat., '64.
Van de rombout of waterjufler zegt v. L. : dit diertje is
syn agterste lyf ontrent twee leden van een vinger lang, ende
ontrent soo dik als de schagt van een Hoender-veer, en het lighaam,
daar de pooten en wieken aan staan, soo dik als de vinger van een
kint ». Door berekening uit zijne vaststellingen besluit v. L., dat
het dier 25088 gezichtstuigen in de beide hoornvhezen bezit. De
oogen bij de vliegen vertoonen een vierzijdigen grond. Het groot
getal der oogen bij de rombout schijnt het dier voordeelig am aan
zijne vijanden te ontsnappen. Feitelijk zijn de twee oogen dicht
bij elkander, bijna op den top van de kop.
De Latijnsche tekst geeft de dagteekening 6 Maart ahhoewel
Hartsoeker 6 Mei geeft.

XXXVI Brief. - Opmerkingen op de zenuwen. Eene zenuw
in verscheyde zenuwtles verdeelt. Een zenuwtje, weynig dikker
als cen Varkens hair, bevonden uyt wel 30 kleyndere zenuwtjes
te bestaan. Yder van de kleyndere zenuwtjes legt in een vliesje
besloten. Word beschreven hoe het voedsel uyt de slag-aderen aan
't lichaam medegedeelt word . maar het sap van de zenuwen word
op eene andere wyze door het lichaam verspreydt, en op hoedanige
wyze? Bloedadertjes over en langs de zenuwen loopende. De
vaatjens, die de zenuwe uytmaken, hebben ook haare rokjens, zoo
wel als de Bloed-aderkens : doch die roklens zyn met aan malkander vereenigt, en yder zenuwtje legt iii zyn eygen vliesje.
Menigvuldige zeer kleyne openingen in eene zenuwe, doch van
tweederhande soort, grooter en kleyner enz. De deelen van den
rok, die het Ruggemerg bekleedt, loopen met langs maar rondom
het Rugge-merg. Zoo is het ook gelegen met de rokken van de
zenuwen. Op wat wyze de zenuwen uyt het Rugge-merg voortkoomen. Door de wervel-beenen gaan, aldaar met een nieuwe huyt
bekleedt worden, enz. Dezelve huyt loopt ook rondom de zenuwen.
Rok van de zenuwen, dubbel op malkander leggende. Vocht
tusschen beyde die deelen gevonden, waar toe die vocht dienstig
is. Menigte van lange dunne deeltjens, waar uyt een zenuw bestaat.
De deelen van de zenuwen hebben ook slangswyze bogjens, orn
zich in te krimpen en uyt te rekken, zoo wel als Trekkers en Vleeschfibertjens. Het maakzel van het Rugge-merg koomt eenigzins
over een met dat van de zenuwen. De Hersenen van een Narken
beschouwt : die deelen zeer onsterk, in vergelykinge van de zenuwen uyt het Rugge-merg voortkoomende. Hoe onordentelyk de
deelen van 't Rugge-merg en van de Hersenen door het Vergrootglas vertoont worden Dit schynt door het sterven veroorzaakt
te worden. De Hersenen van een Muys bezigtigt; en bevonden,
ten meeste deelen, by die van een Varken over een te komen De
openingen in de zenuwen, uyt het achterquartier van een Kaif,
gezocht en gevonden. De zenuwen van eenen Braassem onderzocht.
Die van een jaarig Lam bezigtigt : en in dezelve, aan 't eene eynde,
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niet als in een gekronkelde deelen gezien. Een zenuw deeltje, niet
dikker als drie hairen van een mans kinne, bestont wel uyt 1000
vaatjens. Reden van de gemelde kronkelinge der zenuwen. Zeer
dunne zenuwtjens, tusschen de rokken van de zenuwen leggende :
in die dunne zenuwtjens ook vaatjens ge7ien. Zeer kleyne vaatjens,
overdwars over de zenuwen loopende. In een zenuwtje, niet dikker
als een hairtie van de kinne, 16 vaatjens bespeurt. Yder draatachtig deel, waar uyt een zenuwe bestaat, met een stoffe omvangen,
dewelke naar een Membraantje gelykt. De slangswyze bogten, die
ter inkrimpingen en uytrekkingen noodig zyn, in de zenuwen
aangewezen. (Blzz. 357-368, Delft den 26 Mey 1717, vervolg
ontrent de senuwen aan den Heer Abraham van Bleys-wyk,
Medicine Doctor, ende Lector Anatomicus deser Stad, 2 fig.). Epistola XXXVI Observationes in Nervos. Enz , Epist. physiol.,
1719, 348-359. - Hartsoeker, op citat , 65
Histologische studie over de zenuwen en over de zenuwstof;
de zenuwen zelf zijn samengesteld tut zenuwtjes, door vliesjes
van elkander gescheiden, een bloedadertje dat zich in takken verspreidt, loopt door de zenuwen. Men beschruft thans de dwarse
doorsnede der zenuwen als volgt . zenuwvezeltjes en bloedvaatjes
in bindweefsel gelegen.

XXXVII Brief - Waarneemingen ontrent het vleesch van
een vetten Os. Doorgaans heeft de Schryver gezien dat de vetdeelen tusschen en in de Membranen leggen, die zich door de
vleesch-deeltjens in de vliezen opgeslooten leggen, door eene
gelykenis uytgelegt Hoe de vliezen in alle de vleesch-fibertjens
zich verdeelen in eene onbedenkelyke inenigte van vliesjens enz.
In zoo eene Membrane worden de vet-deelen voortgebragt. Op
wat wyze die vet-deelen de lichaamen in dikte uytzetten. Uyt
zekere waaineeminge bevonden dat de vleeschfibertjens geene
gemeenschap hebben met het vet, en door geen vet gevoedt
warden. Door de reden bewezen dat de vleeschfibers, gelyk ook
de Trekkers, met geene vet-deelen bezet worden. Een gedeelte uyt
het vleesch van eenen zeer vetten Os afgebeeld. Men kan beyde
de eynden van de vleeschfibertjens in een grooten muscul niet
vervolgen; en dat om hunne lengte Hoe zeer de vleeschfibertjens
door de vet-deelen van een gestooten worden, of zich in ruymte
uytzetten Beschryving van de vlams-wyze uytrekkingen, die de
Trekkers hebben. Verwonderens-waardig maakzel van een Vlooy.
Het vleesch van een Vlooy zoo wel voorzien met inkrimpende en
uytrekkende deelen, als dat van eenen Os. Gelyk de vleeschfibertjens, in eenen Os, gevest zyn in de vliezen van de Trekkers,
zoo is 't ook gelegen in een Vlooy. De vleeschfibertjens van eenen
Os met nieer dan 4 maal dikker, als die van een Vlooy. Hoe veel
tyds dat'er noodig is, op dat de Eyeren van Vlooyen voiwassene
Vlooyen worden, enz. Bevonden dat de Vlooyen een gansche
winter, zonder voedzel, in haar gespin konnen leeven. (Blzz. 369_376, Delft den 15 Juny 1717, Aan de Koninklyke Societeit to
Londen, 2 fig ). - Epistola XXXVII. Observationes in carnern
pinguioris Bovis. Enz , Epist. physiol., 1719, 360-366. -- Hartsoeker, op. citat., 65.
Voortzetting van de vroegere histologische studien over de
vleeschvezels en de trekkers.
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De vloo vermenigvuldigt zich zoodanig vlug dat op 8 maanden
4 generatien kunnen ontstaan, zij kan in het gespin een ganschen
winter zonder voedsel doorbrengen.
c XXXVIII Brief. — Sout van Salpeter door den Auteur met
goede uytslag ingenomen. Hoe het bereydt word. Dat Sout voor
het Vergroot-glas gebragt. Aan 't eene eynde hebben de soutdeeltjens de gedaante van beytels : aan het ander eynde loopen
alle de zyden schuyns toe. Verscheyde lengte en dikte van de
Salpeter-deelen. Zwavel-deelen, tusschen die Salpeter-deelen vermengt. Beyde die deelen te vooren vermengt zynde, doch in 't
water koomende, schynen weder van malkander te scheyden :
en de deelen van yder Sout vereenigen zich weder met malkander,
De gebrande Salpeter-deelen, in 't water komende, hoewel wederom
met Swavel Ni er m e n gt, hebben geen kragt meer om vuur te maaken,
Kragt van 't gemelde Salpeter-sout ter geneezinge. Of de werking
van dat Sout bestaat in de verdunninge van het bloed. Door
ondervindinge bewezen dat bet gemelde Sout de t' zamenstremming van de bloet-bolletjens belet : zoo dat het in de aderen
gevoert zynde, groot nut zoude doen aan de gezontheit. Dat Sout,
te veel ingegeven, is den zieken schadelyk. (Blzz. 377-382, Delft
den 6 July 1717, aan A. Cink, Narrez, en Rega Hooge Leeraren
in de Hooge Schoole tot Loven). - Epistola XXXVIII. Auctor
felici cum successu usus est Sale Nail. Enz.; Epistol. physiol.,
1719, 367-372. - Hartsoeker, op. citat., 65.
Als salpeter met zwavel wordt vermengd, en dan in eene
smeltkroes verwarmd, dan verbrandt de massa, v. L. onderzoekt
nu microscopisch het ontstaan product, genaamd Sal poluchrestus,
waarin hij salpeter terugvindt, alsmede een ander zout in kleine
hoeveelheid, dat hij Sout van de Swavel noemt. De physiologische
uitlegging van de werking van dit zout is stellig verouderd en met
de heerschende gedachten van dien tijd in betrekking.
Maar zijn onderzoek van scheikundige stoflen met een microscoop is belangrijk. Hartsoeker die voor het microscopisch onderzoek weinig gevoelt zegt : « mais, comme je l'ai déjà dit, it est, ce
me semble, inutile d'observer ainsi les petites particules, par
exemple, du salpetre, puisque ce sel affecte toujours, comme tout
autre sel, les memes figures, de quelque grandeur que soient les
morceaux. Il vaut done mieux observer les sels avec les yeux nuds,
que par le moyen du microscope ».

XXXIX Brief. -- Het eeten van sommig vet vleesch veroorzaakt in den Auteur aft,c angen : 't welk aan de overvloedige gal
word toegeschreven. De Chyl, die in eenen schielyken buykloop
uytgedreven was, door het Vergroot-glas onderzocht, en beschreyen. Hoog-geele kleur van de deeltjens, die in de uytgedreve stofle
gevonden wierden. In den gemelden afgang kleine stukjens van
de schorsen der tarwe gevonden. Die schorsen konden in de ingewanden niet verbryzelt worden. De afgang, die wel gevonden was,
op dezelfde vyze onderzocht : en weinig van de gemelde geele
deeltjens daar in gevonden : welke deeltjens dan, zoodanig niet
als te vooren gezeit is gestremt zynde, de darmen zoo niet konnen,
prikkelen tot een ontydigen afgang. Hoe de gal, in het lichaain
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overgaande, de gcelzucht kan y en\ ekken. De afgang, in eene
hardlyvigheit uytgedreven, even Bens beschouwt. In de geelachtige
stofle van deezen afgang waren verscheyde deeltjens die geene
scharpe hocken hadden : loch eenige hadden zoodanige heeken,
enz. Maar de meesten hadden platachtige eynden. Sout-declen
in -de Gal van verscheydene Dieren te vergeefs gezocht, 't welk
aan de kleynheit der sout-deelen word toegeschieven : want het
schynt zeker dat'er sout in de Gal moet zyn. Het is waarschynlyk
dat'er als'er geen Chyl in den darm is, ook geen Gal uyt de galblaas
in den darm word gestort. Het selve word door de reden en door
de natuurlyke gesteltenis van de darmen en van de galblaas
bewezen. (Blz7. 383-388, Delft den 13 July 1717, aan J. G. K erkherdere, Iiistori-Schry ver van syne keyserlyke en koninklyke
Majesteit). - Epistola XXXIX, Carnis pinguioris esus solet
alvum ciere Auctoris. Enz. , Epist. physiol , 1719, 373-378. Hartsocker, op. citat., 65.
Deze brief bevat physiologische uitleggingen over de vertering, wader b wonder belang, in die uitleggingen speelt de
gal een gewichtige rol

XL Brief - Bemerkingen op de Eyeren, en Eyerschalen.
Het Vlies, van binnen tegen de Ey erschalen aanleggende, bestaat
uyt lange, dunne, door malkander loopende deeltjens, enz. Het
binnen-vliesje, 't welk het wit van 't Ey omvangt, is van 't zelfde
maakzel. Zoo een Vlies bestaat ten minste uyt acht op een leggende
'vliezen. Eenige vaatjens of striemtjens van het Vlies, 't welk de
Eyerschaal van binnen bekleedt, schynen in de Eyerschaal in te
_gaan. Zoo schynt de Eyerschaal dan uyt het gemelde Vlies gemaakt
te worden . en daarom is het wonder dat die schaal zoo sterk is.
Kleine deeltjens van de Eyerschaalen in een droppel azyn geplaatst.
Op dien azyn quam een vliesje, vaar onder veele zout-deeltjens,
die hier beschreven worden, gestremt lagen. Uyt de gestalte van
die Zout-deeltjens word beslooten, dat de Eyerschalen uyt een vast
Zout, 't welk met ligt ontdaan kan worden, bestaan. Door het
gloeyend maaken van de Eyerschalen bevonden, dat ze zoo een
Zout behelzen. Eyerschaal in een smeltkroesje gebrand, en in
't water gesmeeten, heeft veele zout-deelen uytgelevert; zoo dat'er
verscheyde vliezen na inalkander op het water quamen. Byzondere
en onderscheydene inaakzels of figuuren van die zout-deelen.
Kristallyne gedaante van dezelve deelen; welke gedaante zy, uyt
bet water genomen zynde, verhezen; en waarom. Manier om die
zout-deelen haare kristallyne gedaante te doen behouden, door
middel van regenwater. Vergeetsche moeite gedaan, om de figuur
van de kleynste zout-deelen te ontdekken. Het is echter waarschynlyk dat ze de figuur van de grootere zout-deelen hebben.
Waarom de Eyerschalen uyt zoo veele zout-deelen bestaan. De
schulpen der Visschen zyn ook vol van vast zout. Of de °esters
met ongezond zyn voor graveelige menschen. (Blzz. 389-396,
Delft den 19 Augusty 1717, Aan myn Heer en Neef, Mr. Adriaan
Swalmius, Advocaat voor den Hove van Hollant). - Epistola XL,
In ova et ovorum putamina quoedam institutor observationes.
Enz. ; Epist. physiol., 1719, 379-386. - Hartsoeker„; op. citat.,

65-66.
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Het vliesje binnen aan de eierschaal is nit lange dunne deeltieg
samengesteld, het vliesje dat het IN it van het ei omvaugt vertoont
bet ?elide maaksel. Met azijnzuur geeft de schaal een ontwikkeling
van gas; door verhitten ontstaat kalk. De vaste zouten van de
schaal moeten de vogels in hun gewoon voedsel, namelijk visch,
groenten, zaden, vleesch vinden die bligevolg ook deze vaste
zouten moeten bevatten. Schr komt aldus tot het besluit dat de
eierschalen calciumcarbonaat bevatten.

XL! Brief. - Zaad-ballen van eenen Ram onderzocht. Geoordeelt dat die Ram onbequaam ter voortteelinge zoude geweest
zyn, om dat er geen Diertjens in 't atdraagende zaadvat gevonden
wierden. Andere Rams-ballen onderzocht : en ontelbaare levende
Diertjens in het zaad gevonden. De afvoerende zaad-ballen noch
verscheide maalen onderzocht. De Schryver bevindt dat by te
vooren gernist heeft, ocrdeelende dat het atdraagende zaatvat
niet anders was als een buys, de zaadvaten in zich besluytende.
Het geen by voor opgeslotene zaadvaten had aangezien, zyn maar
vouwen van het zaadvat. Naar toe die vouwen dienen. Zoo een
zaatvat afgetekend. De ommetrek, of rok, van het zaadvat aangewezen. Vv aar toe die rok dienstig is, en hoe dat*hy de voortstooting van het zaad kan bevorderen. Het zaadvat schynt zich
te konnen toenypen, om het voortzetten van het zaad te bevorderen. Vordere bemerkingen op de gestalte van het zaatvat. Hoe
de algesnedene deeltjens van het zaadvat, nat gemaakt zynde,
naar een trechter gelyken, en de reden daar van. Eenige onbekende
vaten, die waarschynlyk bloedvaten zyn. De Epididimis, en de
vaten van de7elve, beschreven. Die vaten leggen darmsgewys
geschikt : en zyn eder, zoo veel men ontdekken kan, gevult met
darmsgewyze deelen, daar de Diertiens in opgesloten leggen. Het
onderscheid tusschen het maakzel van de Zaadbal en van de
Epididimis aangewezen. In de gezeide deelen hard ingedroogt
zynde, eene opening gezien. Theft-Jens uyt het zaad van een Ram
afgebeeld. Duyzend milhoenen van zoodanige Diertiens, by den
anderen leggende, zouden de grootte met halen van een Geersje,
of Mosterdzaatje Diertjens in het water gezien, die niet grouter
waren als het uyterste van het staartje van zoo een Zaad-diertje,
De staartjens der gemelde Water-diertjens hebben zoo wet Trekkers en Musculs, als by voorbeeld die van de Ratten en Muyzen
en hebben ook zoo wet werktuygen om zich te beweegen, als
grootere Dieren. Het zelve op de Zaad-diertjens toegepast. (Blzze
397-405, Delft den 26 Augusty 1717), Aan Herman Boerhave,
A. L. M. Philosoph : en Medic : Doctor, Professor der Kruydkunde, en Practicus der Medicyne in de seer Vermaarde Academie
te Leyden. - Epistola XL1. Arietis Testiculi per microscopium
examinati. Enz ; Epist. physiol., 1719, 387-394. - Hartsoeker,
op. citat., 66.
Histologische waarnemingen over de mannelijke voortplans,
tingsorganen. v. L. zoekt hier zijne eenheid van omvang, een Nand,
te verbeteren, maar oindat er tusschen de zandkorrels verschil
bestaat, verkiest h ij thans een geerst-greyntje of mostert-saatje.
Als nu duizend milhoenen mannelijke diertjes nevens elkander
liggen, dan zou die lengte deze van gierst- of mostaard-zaadje nog
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met bereiken. v. L. bluft altijd tot nine meening over de rol der
diertjes van het manneluk zaad lk weet wel, zegt dat'er
hooge Schoolen syn, die niet en gelooven, dat'er levende schepsels
in de mannelyke zaaden syn; maar ik en stoor my sulks niet, ik
weet dat ik de waarheyt hebben ,. Hier gaat hij zeker te ver, voor
iemand die altud zoo nauwkeurig onderzoekt.

XLII Brief. - Menigte van Schelvissen, die in 't Jaar 1716
hier ter markt gebragt wierden. Reden waarom de Schelvissen
onse kusten zoo naderden. Beschryving van eenige Diertiens, die
aan de Schelvissen tot aas dienen. De Kabeljaeuw verslindt de
Schelvis. Overvloed van Garnaat in 't zelfde Jaar; cm dat'er
veele Schelvissen in Zee waren, daar de Garnaat voor vluchte.
Die Garnaat echter vergeefs in de maag van een Schelvis gezocht,
en waarom. Sant in den darm van de Schelvis; vermengt met
zeer veele dunne, kleine, en heldere deeltjens, enz. Die deeltjens
waren geen zout, zoo als de Schryver eerst meende. Dezelve
worden beschreven. In 't zelve Jaar wederom veele Schelvisschen
gevangen, oin dat de Schelvisschen \oor de Kabeljauwen vluchteden, enz. Waaroni de Schelvis, die van Maasland-sluys hier gebragt
word, smakelyker bevonden word als die van de andere Zeedorpen ter markt word gebragt . te weeten, cm dat de eerste,
gelyk ook die van Dells-haven, eenige dagen zonder te eeten in
bunnen word bewaart. Dit heeft ook plaats in de Rivier-visch.
De Visschen, die geen of weynig spys in de maag hebben, zyn de
smakelykste. Of de grootste Haringen de beste zyn. Uyt de schobben van de Haringen geoordeelt, hoe oud dat de Haringen waren.
Zoo kan de ouderdom van veele Visschen ook uyt de schobben
afgenomen worden Geen Visch zoo vet als de Haring. In de Kabeljauw en Schelvis word geen vet gevonden, de lever aan een zyde
gestelt. Van andere Visschen, die vry oud worden, (Blzz. 406-414.
Delft den 10 September 1717, Aan Frederik Adman, Baron van
Rhede, Vry-Heer van Renswoude en Emmikhuysen, Heer van
Moerkerken, Gecommitteerde wegens de Provintie van Uytregt in
het Collegie van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der
Vereenigde Nederlanden). - Epistola XL I1 Sub initiurn anni 1716
ingenti copra fuerunt Aselli minores. Enz., Epist. physiol , 1719,
395-402. - Hartsoeker, op. citat., 66.
Deze brief houdt zich bezig met de voeding Nan zekere visschen, en is vooraan volledig samengevat.

XLIII Brief. - De uytwazemingen uyt ooze lichamen door
eene gelykenis verklaart. Net-deelen, die ook uytwaassemen, en
op het aangezicht blyven zitten, door het Vergroot-glas bezien.
De huyd van het buytenste en binnenste der handen, vingeren,
armen, afgeschrapt, en door het Vergroot-glas onderzocht. Geen
spaatzie in de huyd, of daar zyn vaatjens, waar door de vocht en
het vet uytgestooten worden Die vaatjens met schobbetjens
bekleedt. 'Wydte van die vaatjens. Maar door die vaatjens, als ze
voor het Vergroot-glas staan, kan men doorgaans niet zien; omdat
ze toegevouwen leggen. Andere openingen in de huyd, veel dunder
als die vaatjens. Hoe door de beweeging en wryving de huyd,
voornamentlyk bunnen de hand, aislyt, en de vaatjens daar door
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;rooter worden. Bewezen dat de vaatjens, die de huyd uytmaaken,
zich toesluyten als ze geen vocht uytstooten : antlers zoude der
koude en vochtige lucht daar indringen. Een schoon glas van tyd
tot tyd, en minder als een vierde van een minuit gewacht hebbende,
tegen het aangezicht gedrukt : waar op een overgroot getal van
zeer kleyne vet-deelen was te zien. Een minuit, en een half uur
gewacht met het glas tegen het aangezicht te drukken : ongelooftelyke menigte van vet-deelen, die de laatste reize aan het glas
zaten. Een klein gedeelte van de huyd, met de gemelde vaatjens,
afgebeeldt. Stukjens, met de derde sneede van de huyd gesneeden,
en afgebeeldt. Andere stukjens, met de tweede en derde sneede
van de huyd gesneden; waar in de doorgesnedene vaatjens klaarlyk
te bekennen waren. Groote menigte van zweet-vaatjens in de huyd.
De putjens, binnen in de hand staande, beschouwt. Openingen
daar in gezien, en waartoe dienende? De vet-deelen aan het glas,
dat tegen het aangezicht gedrukt was, afgetekend. Aanmerking
op het groot getal der vetdeelen, en waterachlige vochten, die
uyt ons lichaam uytwaassemen. De openingen, of gaatjens, van
de huyd staan niet altyd open; maar sluyten zich toe, als ze geene
stoffe uytvoeren. Hier door word belet, dat'er geen vocht van
buyten in 't lichaam kan dringen. Stukjens van den nagel gesneden. Onbedenkelyk veele zeer kleme openingen daar in gezien.
Die openingen konnen geene vaten genoemt worden, om dat ze
geene sappen overvoeren. Waarom de vaatjens in de huyd zoo
ordentelyk niet schynen te leggen. De ongelykheit van de huyd
maakt dat we de openingen zoo wel niet konnen zien. Het getal
der vaatjens, die in eenen duym, in eenen voet, in eenen quadraatvoet, in een manslichaam staan, naar de kunst uytgerekent. Ook
uytgecyfert hoe oud een mensch moet zyn, eer dat zyn hert zoo
veele pols-slagen heeft te weeg gebragt, als'er openingen of vaatjens
zyn in zyne huyt. Hoe men zich het maakzel Nan de huyt moet
verbeelden. De huyt van twee speenen van een Koe dun afgesneden, en opgespannen • waar in de menigvuldige openingen noch
klaarder zyn gezien, en ordentelyker stonden. Het overgroot getal
der vaatjens, die in de huyt zyn, nochmaal aangetoont. Hier uyt is
lief ligt te begrypen hoe dat de kleynste Schepsels, de Luys, de
Vlooy, enz. haar voetzel uyt de huyt der Dieren haalen : als behoevende geene nieuwe gaatjens daar in te maaken, maar alleenlyk
door de gaatjens van de huyt haare angels heene te steeken; en
alzoo de kleyne bloed-vaatjens te quetzen. (Blzz. 415-429, Delft
den 17 September 1717, aan de Koninglyke Societeit te Londen,
5 - Epistola XL III. Corporum nostrorum exhalationes per
similutidineni explicatce. Enz., Epist. physiol., 1719, 403-416. Hartsoeker, op. citat., 66.
De opperhuid bevat een aantal kleine porien; zij is ook
bedekt met vet, hetgeen gemakkelijk kan vastgesteld worden,
als men op de huid een stukje zuiver glas duwt, zelfs na zuivering
van de huid, treft men nog vet ann.
Het getal dezer vaatiens van de huid is zeer groot, 12000 op
een voetlengte, en dus 144.000.000 op een kwadraatvoet. De huid
van een mensch die ca 14 quadraat voet heeft, bevat aldus
2.016.000.000 porien.
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XLIV Brief. - De wortel Pareira-Brava, die zoo in de Geneeskunde geprezen word, voor het Vergroot-glas gebragt. Door dien
wortel zyn zeer groote pori verspreit : hoe dezelve geplaatst leggen.
Kleine schyfjens daar afgesneden, en nat gemaakt. Die schyfjens,
en dat water, door het Vergroot-glas onderzocht. Heldere en kleyne
deeltjens uyt het hout in 't water getrokken, die naar zout geleeken.
Verscheide figuuren van dezelve deeltjens. Verwonderens-waardig
t' zamenstel van den zelven wortel. Een weynigte van den wortel
in regenwater gekookt; en dat regenwater onderzocht. Onbedenkelyke menigte van kleyne deeltjens in dat water ontdekt. Een
weynigje van dat water met des Schryvers bloed vermengt : waar
door de bloet-bolletjens zeer van een verspreyt wierden. Hoe de
bloet-bolletjens daar door een bogt kreegen. Vordere gestalte van
die bolletjens. Hoe de bloet-bolletjens, in dezelve waarneerninge,
t' zamengestremt zynde, als een vast lichaam maakten. 't Is niet
wel te begrypen hoe dat de bloet-bolletjens zoo zacht zynde, en in
de lucht door de minste aanraaking t' zamen stremmende, in de
aderen, daar ze malkander zoo stoo ten en wryven, met en stremmen. Meer als het derde deel van den wortel bestaat uyt vliesjens.
In die vliesjens leggen de ingebeelde zout-deelen. Hoe dat die door
het indroogen aan malkander als zyn vastgepakt, en byzondere
figuuren hebben. Hoe die deeltjens in de gemelde vliesjens opgeslooten, door de hitte van 't vuur als in eene meelachtige stofle
veranderen. De stofle, in de vliesjens van den wortel Pareira-Brava
opgeslooten, word ook in de wortelen China en Irias gevonden.
Deze stofle, in de gemelde wortelen, was ook voorzien met naaden,
gelyk de Tarwegreyntjes. Het staat ook te denken dat de deeltjens,
in de vliezen van Pareira-Brava opgeslooten, zoodanige naaden
llebben. Hoe dezelve deeltjens, ter geneezinge ingegeven, door de
warmte en de vocht van 't hchaam in onbegrypelyk kleyne deeltjens
gedeelt worden. Moeite gedaan, om de zout-deelen in de PareiraBrava te ontdekken. Waarom zulks niet wilde gelukken. Vordere
poogingen gedaan, om het vaste zout van den zelven Wortel te
ontdekken. Eyndelyk is het gelukt, met den wortel gansch wit te
branden, een overgroot getal van zout-deelen in den zelven te
ontdekken. Deze zout-deelen wierden zeer ligtelyk ontdaan in
eene vochtige stofle. Het is niet wel te begrypen hoe die zout•
deelen, die zoo vast aan 't hout vereenigt zyn, eenig nut konnen
doen aan 's menschen lichaam. Door eene langzaame stremming
van de zout-deelen heeft de Schryver der zelver figuuren ontdekt;
die ook aangewezen worden. Die figuurtjens ook gevonden in de
zeer kleyne zoutjens. Onbedenkelyke kleynheyt van die kleynste
zout-deeltjens, die ook aan de grootere rondomme vast zitten.
Word beslooten dat die zout-deelen ook geweest waren in 't water;
daar de wortel eerst in gekookt en gebrandt was, schoon daar in
niet gezien wierden. De grooter zout-deelen waren uyt kleyndere
t' zamen gestremt; en weynig in getal. De allerkleynste zoutdeeltjens van dezelfde figuur met de groote. Dezelve wortel op
een staafje fyn en gezuyvert zilver gebrandt, op dat Beene deelen
van de houtskool zich met de gebrande stofle zouden vermengen.
En evenwel dezelve zout-deelen gevonden. (Blzz. 430-445, Delft
den 8 October 1717, aan de Koninglyke Societeit te Londen,
3 fig.). -- Epistola XLIV. Radix Pareira-Brava, cup's usus in
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medicina tantopere celebratur, applicata microscopio. Enz.; Epist..
physiol., 1719, 417-431. - Hartsoeker, op. citat., 66.

v. L. bestudeert hier de minerale asch der planten, die deet
uitmaakt van de weefsels; zijne studie heeft dus betrekking op
hetgeen wij thans de physiologische asch noemen Jammer dat hij
er_niet aan gedacht heeft deze proeven kwantitaticf te doen.
XLV Brief. — Hersenen van een Kabeljauw beschreven.
Dezelve bestaan uyt lange dunne-deeltjens, enz. Die deeltjens
hebben haare holligheden. Twee soorten van zoodanige deeltjens.
Uytsteekende dunte van die deeltjens. Werd beslooten dat de
Hersenen van alle Dieren uyt zoodanige deeltjens bestaan. Overeen-komste tusschen de deelen van de Hersenen en van het Ruggemerg. Zenuwe van een Schelvis in ben zenuwen verdeelt. De
zenuwen van een Kabeljauw bestaan ook uyt vaatjens, gelyk die
van de viervoetige Dieren. Bevonden dat de allerkleynste zenuwtjens uyt zoodanige vaatjens bestaan. Het Ruggemerg van een
gekookte Schelvis onderzocht. Hoe geschikt dat de deelen in dat
merg geplaatst lagen. Die schikking word beschreven. Ander6
deelen van het ruggemerg, die de gedaante van eene gestremde
vochtigheyt vertoonden, waren niet anders als tout-deelen.
(Blzz. 446-450, Delft den 22 October 1717, Aan de Koninglyke
Societeit te Londen). - Epistola XLV. Cerebrum Aselli majoris
descriptum; enz.; Epist. physiol., 1719, 432-436. - Hartsoeker,
op. citat., 66.
De schikking b ij het merg van een gekookten Schelvisch bestaat
volgens v. L. hierin dat de deelen die het uitmaken, geplaatst zijn
alsof zij alien in zenuwen zouden veranderd zijn. Op een andere
plaats zijn de deelen verspreid, alsof zij uit een dikker deel zouden
spruiten. Dit kan niet beter vergeleken worden, zegt hij, dan
met de vochtigheid, ten tijde van vorst, die op het glas
bevriest. Die beschrijving schijnt met gestolde zenuwstof overeen
te komen.

XLVI Brief. — De Trekker van een Schaap op nieuw onderzocht; en bevonden dat yder lang deeltje van den Trekker een
vaatje was; en eene holligheyt had. Waar uyt de heldere lymachtige stoffe voortkoomt, die uyt het achter-been van eenen Os
aan den balk hangende uytzypelt. De Schryver kan geene zenuwen
in de Trekkers ontdekken, en waarom? Noyt heeft by eenige
zenuwen tusschen de Vleesch-fibers vinden leggen Eyndelyk zyn
eenige zenuwtjens gevonden, die aan den rok van . eenen Trekker
vast lagen; en die ook haare holligheden hadden. Het zelve in
noch drie andere Trekkers ontdekt : te weten zoodanig, dat de
zenuwtjens van buyten tegen den Trekker leggen; maar niet
binnen in den Trekker gaan. Ses zenuw-deelen, by den anderen
leggende, verre van het ruggemerg gevonden. De Trekkers uyt het
been van een Zuyg-lam onderzocht; en bevonden dat daar ook
verscheyde zenuwen dicht aan de Trekkers lagen. Het zelve ook
bevonden in den Trekker van een Runt. Ook in het achterbeen
van een Muys; doch daar bleek het zoo klaarlyk niet dat het
zenuwen waren. In den Trekker van dit achterbeen ook bevonden,
dat de deeltjens, waar uyt dezelve Trekker bestaat, vaatjen5.
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-waren, en hunne holligheden hadden. Hoe zoodanige vaatjens,
gelyk ook de bloedvaatjens, incest toegedrukt voorkoomen. De
gemelde deelen vertoonen zich zoo naakt en klaar in eenen Muys,
als in eenen Os. Ten zelven einde het ht van het achterbeen van
een Runt onderzocht. In dit onderzoeken een bondelke van zenuwen tusschen het Vlies van den grooten Trekker gevonden, bestaande uyt 26 kleyne zenuwen. Bloed-aders daar omtrent gevonden en beschreven. Het achterbeen van een Zuyg-lam, ook ten
dien einde, onderzocht, en ook zenuwen aan de Trekkers gevonden,
doch nimmer bevonden dat de zenuwen tot in de Trekkers ingaan.
De Auteur meende eindelyk een zenuwtje gevonden te hebben,
't welk zich door de vleesch-fibertjes verspreyde : doch beyond
dat het een Trekkertje was; 't welk wel in 96 deelen, of kleyndere
Trekkers, door de membraantjens was gescheiden. Een zenuwtje,
uyt zoo dunne zenuwtjens bestaande, dat yder geen vierde-deel
van een hairtje van een mans kinne in dikte kan uytmaken. De
Auteur bedankt de Koninklyke Maatschappye te Londen voor
de eer, die ze hem aangedaan heeft; en dewelke hier beschreven
word. (Blzz. 451-460, Delft den 20 November 1717, aan de Koninglyke Societeit te Londen). - Epistola XLVI. Tendinis Ovilli denuo
institutum examen. Enz., Epist. physiol., 1719, 437-446. - Hartsoeker, op. citat., 66.
Een nieuw onderzoek van een trekker van een Schaap laat
vaststellen dat ieder lang deeltje van den trekker een vaatje is
met toegedrukte opening; op dwarse doorsneden kan men zenuwen
onderscheiden.
Met dezen brief, eindigt v. L. zijne wetenschappeluke werkzaamheden met de woorden : u Dus verre syn myn aantekeningen;
waar in ik wil hoopen dat gets sal gevonden werden, waar in UE.
Hoog-Edele Heeren behagen suit vinden.
« Na myne gedagten sal dit myne laatste waarneminge syn,
die ik UE. Hoog-Edele Heeren sal laten toekomen; om dat myne
handen swak worden, ende een weynig bevinge onderworpen syn,
dat afhangt van myne seer hooge jaren, die nul al 85 syn verloopen.
Ende dus laat ik myne groote dankbaarheyt by desen aan UE.
Hoog-Edele Heeren toekomen : hier in bestaande, dat my in den
jare 1679 hebt gelieven zoo gunstig te wesen, ende buyten myne
kennisse tot een Lid van UE. Hoog weerdige Collegie der Koninklyke Societiet aan te nemen; ende my toe te senden een Diploma,
benevens twee Brieven van beyde de Heeren Secretarissen van de
Koninklyke Societeit, die insgelyks my kennisse hebben gegeven
van myn verkiesinge, ende dat met alle de stemmen van de Koninglyke Societeit, die alsdoen seer talryk vergadert was.
Als mede voor de Philosophical Transactions, die UE.
Hoog-Edele Heeren, my van tyd tot tyd hebt gelieven toe te
senden.
g Over alle dese geseyde eer en gifte my aangedaan, late ik
andermaal by desen myne dankbaarheyt aan UE. toekomen :
Ende sal met seer veel agtinge blyven, enz.
Antoni van Leeuwenhoek

Pe
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Hartsoeker houdt Been rekening met de brieven der 3 e Engel.
sche reeks, als hij zegt : « la 46 . et derniêre de toutes ses Lettres D.
Deze brief is van 20 November 1717; v. L. zweeg dan, dock
alleen een paar jaren; hij heeft, kort na zijne beslissing, zijn wetenschappelijk werk, op 85-jarigen leeftijd, terug opgenomen. In 1720
verscheen in de Philosophical Transactions een nieuwe brief gedagteekend 9 Januari 1720, weldra door verscheidene anderen gevolgd
tot in Augustus 1723, tied van des Schrijvers dood. De 3 . Engelsche reeks bedraagt aldus 15 brieven.

* *
Register van Woorden en Zaaken (28 blzz. ongenummerd).
-- Index rerum memorabilium, Epist. physiol., 1719, 26 blzz.

ONZE VOLKSLETTERKUNDE.
HAAR GEEST,
HARE TAAL EN HAAR TERREIN
DOOR

GUST A AF

SEGERS

Werkend Lid der Academie.

L'accent du pays oii l'on est ne, demeure
dans l'esprit et dans le cceur comme dans
le langage.
LA ROCHEFOUCAULD.
De taal is gansch het yolk.
PRUDENS VAN DUYSE.

Het y olk is gansch de taal.
NICOLAAS BEETS.

1k vraag mijne hooggeachte collega's, Philologen, Doctors,
Professors, Geleerden, verschooning hen nogmaals over Volkskunst
en Volksletterkunde to onderhouden. Ik beroep mij echter op
Dr. Snellaert, die, lang voor dat de Vlammgen in het bezit eener
Koninklijke Vlaamsche Academie waren, de meening uitsprak en
met klem verdedigde : De Koninkhjke Vlaamsche Academie, zal
zij ooit tot stand komen, moet noodzakelijk eene Volksacademie
zijn. Ik stel mij dus onder de hoede van den uitstekenden Vlaming,
wiens nagedachtenis ons als die van weinigen dierbaar is, en hoop,
dat gij met mijn populair onderwerp welwillend vrede zult hebben.
Het is eene algemeen erkende waarheid, dat de letterkundige
niet alleen op zichzelf staat. Zlin werk is zeker het echo van zijn
zieleleven, de afstraling van zijne personaliteit, maar tevens van
het zieleleven, van de personaliteit van zijn yolk. Dit is niet alleen
waar wat den letterkundige betreft; het is waar voor alle kunstenaars, welk yak zij ook beoefenen. De kunstenaar is de synthesis.
van alles wat er omgaat in het hart en het gemoed van het yolk
waartoe hij behoort, wiens stroomingen en verzuchtingen de zijne
zijn, wiens leven hij medeleeft; dit alles doorademd met de eigenaardige eigenschappen van zijn karakter en gemoedsaard.
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De kunstenaar is het ontvloeisel, de vrucht van al de levenssappen van zijn yolk, van alles wat dit yolk kenmerkt. Uit dit yolk
put hij zijne scheppingskracht, evenals de bloem hare groei- en
bloeikracht uit den grond trekt, waarop zij wast. Hij behoort tot
zijn y olk, evenals de bloem, de plant tot den grond behooren,
waarop zij alleen kunnen gedijen en hare natuurlijke ontwikkeling erlangen.
In de dagen van heuren bloei heeft onze Vlaamsche kunst
op aangrijpende wijze de karaktertrekken van het Vlaamsche yolk
ter uiting gebracht. De meesters, wier kunst in zulke ruime mate
persoonlijk was, die hunne eigen karakteristiek zoo sprekend vertolkten, waren tevens de zuiverste, de trouwste vertolkers van wat
hun y olk dacht en gevoelde, van den eigenaardigen Vlaamschen
landaard, ja, van wat het Vlaamsche yolk was. Zoo mocht dan
cook de Fransche kunsthistorikus, Eugene Fromentm, in zijn zeer
merkwaardig werk Les Maitrts- flaniands et holland ais van de Vlamingen getuigen :
« Si cette race immortelle devrait disparaitre de la face du monde,
on la retrouverait toute entiêre dans les productions de son genie.
Rijnvisch Feith legt van de Nederlanders nagenoeg hetzelfde
getuigenis af. Als dichter leed Feith, zooals iedereen weet, aan
gezwollenheid, zelfs aan ziekehjkheid , als schrijver over de theorie
der schoone kunsten en letteren is hij daarentegen op vele plaatsen door en door gezond : zijne brieven , leis over den smaak der
Nederlanderen in de poezy » bevatten tal van wenken, die nu nog
niets van hun belang verloren hebben. Daarin zegt hij :
« Als de natuur overal verloren is, kunnen wij ze op het doek van
onze Ruysdalen, van onze Van de Velden, van onze Potters terugvinden ».
Uit dit alles blijkt, dat wij de meening van een redenaar, in.
onze Statenkamer, sprekend over een dichter. niet kunnen bijtreden. Deze dichter, zegde de redenaar, verklaarde dat DIntschland
zijn geestelijk vaderland was. De redenaar kon dit echter den
dichter niet euvel duiden, daar hij Frankrijk voor zijn geestelijk
vaderland hield. Wij zeggen van nu af : Neen! en wij zeggen het
zonder de minste terughouding : Belgié, en geen ander land, is ons
vaderland, zoowel ons geestelijk vaderland als om het even welke
begrippen men aan het woord vaderland moge hechten. De letterkundige, de kunstenaar is de vertolker van het yolk, waartoe hij
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behoort; voor ons het Vlaamsche yolk; doch nooit mag hij uit het
oog verliezen, dat gansch Belgie zijn vaderland is, en hij tot plicht
heeft den band te versterken, die al de kinderen van ons land
samensnoert. Want, van nu af, kom ik er rond voor uit, dat de
letterkundige, inzonderheid de volksletterkundige, met alleen de
vertolker, maar tevens de opvoeder van zijn yolk behoort te zijn.
Wat moeten wij eigenlij k door « ons geestelijk vaderland 0,
« notre patrie intellectuelle » verstaan, gelijk de redenaar zich uitdrukte7 Voor ons is het vaderland het land, waar wij wonen, waar
onze vaderen woonden, zijne historie, zijne instellingen, zijne
.eigenaardige zeden, zijn geest, zijn karakter, en wat daar de uitdrukking, de weerspiegeling van is, wat daarmede onafscheidelijk
is verbonden : zijne taal. Dat is eigenhjk ons geestehjk vaderland,
« notre patrie intellectuelle ».
Voor ons, Vlamingen, Vlaamsche kunstenaars, is het eerst
en vooral noodzakelijk het Vlaamsche yolk grondig te leeren
kennen, ons yolk, waaruit ons werk zijn leven schept, waarvan het
de afstraling hoeft te wezen. Doch ook het ander gedeelte van
Belgie, dat met Vlaanderen eene staatseenheid uitmaakt, dat onder
dezelfde instellingen als wij leeft, waarmede wij onafscheidelijk zijn
verbonden, mag ons onbekend noch onverschillig wezen, evenmin
als zij ne taal, de tolk van zijn volkskarakter
Herhaalde malen heb ik, in mijne paedagogische verhandelingen, zoowel in de algemeene vergaderingen der Academie, als
in onze « Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch » er met nadruk op gewezen, dat het eene hersenschim is
aan gansch een yolk, naast zijne moedertaal, eene tweede taal te
willen onderwijzen, al zij het dan ook eene nationale taal van het
land. De ondervincling heeft dit ten onzent of onomstootbare wijze
bewezen. Toch is het ons aller plicht de kennis van onze twee landstalen op zoo breed mogelijken voet te verspreiden, ter bevordering
van de staatseenheid, een voornaam doel van ons aller streven ; ook
achten wij het van het grootste gewicht dat de voortbrengselen
der volksletterkunde der Vlamingen in het Zuiden en die der
Walen in het Noorden, zooveel mogelijk kunnen genoten worden;
het is stellig het krachtigste middel, om beide volksstammen elkaar
grondig te leeren kennen, en aldus liefhebben, waardoor de eenheid en de kracht van het gansche staatswezen vooral versterkt
wordt.
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Alwie op hoogere cultuur aanspraak wil maken, de wetenschappehike man, zoowel als de letterkundige man, moet vreemde volken kennen, en hij kan die niet kennen zonder de vreemde
wetenschap te bestudeeren De letterkundige mag in de wetenschap
geen oningewilde zijn, zooniet blijft hij in zijn eigen vak oppervlakkig, onbeholpen.
Duitschland, Engeland en Frankrijk zijn wetenschappelijke
centrums, en ik stel mij geen wetenschappehjken man voor, die in de
wetenschap van die volken een volslagen vreemdeling zou zijn.
Ook Nederland staat als wetenschappelijk land zeer hoog.
In mijne verhandeling over Professor DE VRIES heb ik de
woorden van VAN DER PALM aangehaald, waarin Nederlands
groote redenaar doet uitschijnen, dat het niet genoeg is, dat de
wetenschappehjke man de vreemde wetenschap in zich opneemt :
het komt er vooral op aan die te verwerken.
« Het baat ons met veel » zegt VAN DER PALM, of men uit eery
schat van belezenheid, niets meer aan het licht weet te brengen dan in
de gelezen boeken te vinden is; zou zelfs het edel vocht niet noodwendig
aan geur en kracht verhezen, wanncer het slechts uit het eene vat in
het andere, al is het van verschillenden vorm, wordt overgegoten ?
Het is de genie, die, hetgecn uit boeken wordt verzamcld, en zich, als
lichtstralen in ecn brandpunt vergadert, of in zich opneemt als beken,.
die in ecn rivierboezem samenvloeien : die, nog mccr dan dit, die het
aldus bueengebrachte zich eigen maakt, eerst samenvoegt, of kleinst,
als het ware; en versmclt geiijk het gezonde vocdsel in het dierlijk
hchaam; en dan het edel vocht door buizen en kanalen verspreidt om
overal leven en wasdom voort te brengen (I). »

De letterkundige, evenzeer, misschien meer dan de wetenschappelijke man, moet met de meesterstukken der Fransche,
Engelsche en Duitsche letterkunde vertrouwd zijn. De Italiaansche,
Spaansche, ook de Russische literatuur bevat modellen van yolksletterkunde : de verhalen van PUSCHKINE, LERMONTOFF, TOERGENEFF, Graaf TOLSTOI, worden, wat oorspronkelijkheid, scherpe
ontleding van de Russische, van de Slavische volksziel, door de
sterk gekleurde schildenng van menschen en landschappen, niet
overtroffen. Ongelukkigliik zijn wij genoodzaakt, om deze werken

(I) Redevoering ter nagedachtenis van E. A. BORGER, uitgesproken in de
Leidsche afdeeling der Hollandsche maatschappii van frame kunsten en wetenschappen, den 23 December 1828.
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te genieten, zoowel als om de Italtaansche en Spaansche yolksverhalen te lezen, waartusschen niet wemige insgehjks door bun
nationaal karakter uitblinken, tot vertalingen de toevlucht te
nemen. De man der wetenschap kan zich met vertalingen behelL
pen : de voortbrengselen der letterkunde, der volksletterkunde,
meer dan de andere, verliezen al te veel in eene andere taal dan
die welke de menschen spreken, welke worden opgevoerd, dan het
land, dat wordt geschilderd, omdat de taal deel uitmaakt van het
leven van den mensch, de kleur is van het land, dat geschilderd
wordt. Baron VAN BIELFELD ( I) schrijft daarover :
« On peut traduire des livres, qui traitent des arts, des sciences,
des opinions et des systemes de philosophic, etc. Mais des ouvrages qui
sont purement enfants de l'imagination, tels que la poesie, ne se traduisent jamais bien. Ii est comme impossible de faire passer les beautes et
les graces de detail naturelles a une langue dans une autre, quoique
les idees en gros peuvent se rendre. »

Zoo denk ik er ook over.
Duitschland is ons geestelijk vaderland t » Geene valschere
stelling kan men uitdenken. Evenals de Nederlanders, de Zweden,
de Denen, behooren de Vlamingen tot den Germaanschen stain.
Zijn al deze volkeren Duitschers ? Zijn de Italianen, de Spanjaarden, de Portugeezen Franschen, omdat zij Latijnen zijn 7 In een
letterkundig, artistiek opzicht wijken wij, Vlamingen, van de Duitschers zoozeer of als van elk ander yolk; wij stain op eigen voeten;-

wij gelijken slechts op ons zelf.
Om onze philologen na te praten, zal lk veronderstellen, dat
de gansche stam voor vele eeuwen een enkel yolk uitmaakte, uit
verschillende vertakkingen bestaande, eene zelfde taal, in tal van
dialekten onderverdeeld, sprekend. Ten gevolge van historische en
politieke gebeurtenissen werden deze vertakkingen tot staatseenheden gevormd; onder velerlei invloeden hebben deze staatseenheden eene scherp afgeteekende volkskarakteristiek gekregen,
zijn zij, om zoo te zeggen, als zoovele personaliteiten geworden,
(I) Zoo tref ik zijnen naam aan bij Feith. « Acid en prozazsche Werken
van Rijnvisch Feith, V, blz. 165. >> 1k ken van Bielfeld met. In de verhandeling eg Over den Kunstsmaak der Nederlanders » heet hij een Duitscher.
,Heeft hij zijn werk in het Fransch geschreven? Ik deel den tekst letterhjk mede
gelijk hij bij den Nederlandschen schniver voorkomt.

-406-die, wel is waar, hunne verwantschap niet verloochenden, maar
toch in den loop der Wen hunne eigenaardige personaliteit meer
en meer ontwikkelden. Hunne taal, de afspiegeling van hunne
volkskarateristiek, volgde hen in hun zeltstandig leven, onder
dezelfde wetten ; zij nam de eigenaardige kenmerkenvan elk yolk
aan. Wat onze literarische en artistieke zelfstandigheid, onze taalkundige zelfstandigheid, tegenover Duitschland betreft, werd het
bewijs deter zelfstandigheid op onweerlegbare wijze- geleverd door
de jammerhjke mislukking van Dr. HANSEN in zake Dietsche
. toe, Waarde Collegas, U aan eene episode uit
Beweging. Laat mi.)
deze Beweging te herinneren; het maakt den ouden man andermaal
jong. In het Saar 1885 had ik voor mijne leerlingen der Normaalschool te Lier eene voGrdracht gehouden, welke in het paedagogisch tudschrift. De Toekomst van Hoste te Gent verscheen. Met
jeugdigen overmoed had ik de Dietsche Beweging bestreden, en
voorzegd, dat zij zou en moest mislukken, mijn hoofdargument
was, dat de Nederlandsche taal, met hare vaste regels en wetten,
de eigenaardige, de zelfstandige taal van een eigenaardig, zelfstandig yolk, de taal van ons yolk was, en dat het onze plicht was
in het belang onzer letterkunde, van ons onderwijs, deze Dietsche
experientie krachtdadig te Leer te gaan. Dr. HANSEN en Dr. GROTH
grepen naar de plak, doch, en dit behoort tot de schoonste herinnenngen uit mien leeraarsleven, Dr. DE VRIES en Dr. BRILL
sprongen den jeugdigen leeraar bid, verklaarden dat hid het goed
eind vast had, en verdedigden zijne bewijsgronden met klem van
redenen. Aan dezen pennetwist had ik bovendien te danken, dat
Professor De Vries tot zijnen dood toe mijn warme vriend is
gebleven.
Duitschland kan aan onze volksletterkunde geen bruikbaar
artistiek matenaal schenken. Ons eigen Vlaamsch yolk, met zijne
eigen volkskarakteristiek, ons Vlaamsch yolk, ons Vlaamsch land
volstaan ons, zij bieden ons dan ook eene overvloedige, weelderige,
bruikbare, gepaste stof ter bewerking aan.
Men hoeft slechts de werken der Duitsche romanliteratuur na
te slaan, waarin het Duitsche volkskarakter, het Duitsche yolksleven trouw wordt geschilderd, om ten voile overtuigd te zijn dat
wij daar geenszins ons zelf in erkennen. Denken wij aan de uitgebreide verhalen van SPIELHAGEN en FREYTAG, van MARLITT
.en WERNER; deze laatsten schrijvers van minder talent, die echter
eene buitengewone populariteit genieten. Hunne werken vet-
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schenen eerst in het tijdschrift Die Gartenlaube, dat in de dagen
van zijn hoogsten bloei een half millioen inschrijvers telde, en
overal werd gelezen waar Duitschers wonen.
Overtalrijke herdrukken hunner verhalen volgen elkander
onophoudelijk op.
De schrijvers der laatste jaren zijn, om de waarheid te zeggen,
mij zoogoed als onbekend, doch FRIEDRICH SPIELHAGEN ' S Problematische _Araturen, Die Dolfkokette, en Stzirmfluth, GUSTAV FREYTAG ' S Die Valentine, Graf Waldemar, Soil and Haben, Die Verlorene
Handschrift, en vooral zijn blijspel Die Journalisten, evenals MARLITT ' S Goldelse, Die zweite Flail, WERNER ' S Gluck aup Um hohen
Preis zijn Duitsch, door en door Duitsch, door de stof, die er in

behandeld wordt, door den adem, die ervan uitgaat. Let wel op, dat
er in de verste verte niet aan denk aan de waarde van deze
werken te tornen; zij staan hoog, doch onze Vlaamsche geest
„meat er niet door, de menschen niet alleen Beene Vlaamsche
menschen; zij trekken daar met op, zij zijn hun vreemd.
Ook in de Fransche verhalende werken leeft een gansch ander
y olk dan het onze. Lees de -verrukkelijke dorpsnovellen La petite
Fadette, La Mare au Diable van GEORGE SAND, lees het lieve
L'14nii Fiztz van ERCKINTANN-CHATRIAN en zeg mij, of die boeren
nit Zuid-Frankrijk, die kleinsteedsche burgers uit Elzas jets met
onze landlieden, met de bevolking onzer Vlaamsche steden en
dorpen gemeen hebben. Wij zijn met van denzelfden deeg, zou
men in mijne streek zeggen.
Zelfs de Hollandsche volkskarakteristiek, de Hollandsche
geest, nauwer met de onze verwant, zijn de onze met; hun mate-.
riaal list naast het onze. Nemen wij enkele personaliteiten uit de
Hollandsche volksletterkunde, die ten voeten-uit voorgesteld,
prachtig, echt Hollansch gekleurd zijn, wier ziel, wier levensaanschouwing door en door Hollandsch zijn : Dot/line Rol uit Klaasje
Zevenster, Henriette Baeck uit Ferdinand Huyck, Mipiheer en Mevrouw Witse lift Camera Obscura. Dat zijn Hollanders, gestampte

Hollanders. Zij denken en voelen, handelen en spreken als Hollanders : Vlammgen kan men van hen niet maken. Zij danken hun
ontstaan aan iets heel anders dan aan wat wij in ons eigen hart
dragen, wat wij in onze onmiddellijke nabijheid voor het grijpen
hebben
Gansch het yolk, zooals het denkt en voelt, leeft en handelt,
klus zooals het spreekt, wordt in de letterkundige volkskunst voor-
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gesteld. Graaf De Bonald vatte deze waarheid in een gevleugeld
woord samen : « De kunst is de iiddrukking der maatschappi/ (I) ».
Gelijk het yolk is, zal de volksletterkunde zijn. Aan den anderen
kant is of wordt het yolk, gelijk zijne kunst is. Het persoonlijk karakter beinvloedt natuurlijk meest van al zijn werk
Gelijk het yolk is, doch meer nog gelijk de mensch is, is zijne
kunst. Ook is het waar, dat de mensch is gelijk zijn yolk; de kunstenaar althans hoort zoo te zijn.
Aan den anderen kant werkt de kunst, en geene zoo sterk als
de volksletterkunde, onophoudelijk op het volkskarakter in; devolksletterkunde draagt er dan ook in mime mate toe bij om het
eigenaardig, nationaal volkskarakter te louteren, te veredelen, te
verzedelijken, op voorwaarde dat zij zelf nationaal, gezond en
zedelijk zij. Zij verschaft daarnevens aan de breede volksmassa
artistiek genot. Eene gezonde volksletterkunde, die tot gansch het
yolk doordringt, daaraan genietbaar is, draagt in de ruimste mate'
bij tot de versterking van het volkskarakter, en dus tot de kracht
en de waarde van den Staat.
Eene gezonde, echt nationale volksletterkunde, die hare sappen uit den nationalen grond, uit het hart des yolks put, is dus voor
elk y olk eene nationale noodzakelijkheid. Voor ons, Vlamingen, is
deze noodzakelijkheid dringend, daar wij eeuwen lang aan vreemde
invloeden, aan vreemde overheersching waren onderworpen, en
nergens de invloed van het vreemde zoo sterk is, wat noodzakelijk
tot de verzwakking, tot de ontzenuwing van ons volkskarakter
moet bijdragen : eene degelijke, genietbare volkskunst is niet
alleen ons schild, onze borstweer, maar ook ons krachtigste op-.
voedingsmiddel. Onze Kunst, onze Volkskunst, moet terzelfdertijd
Vlaamsch en Belgisch wezen.
Zoo eng? Dus geene uitheemschen opgevoerd, den lezer nooit
of vreemden bodem overgebracht ? Niemand denkt daaraan; doch
het standpunt, waarvan wordt uitgegaan, moet een nationaal, d. i.hier te lande, een Vlaamsch, Belgisch standpunt zijn; het nationaal

(I) L'art est l'expression de la societê.
Burggraaf Louis, Gabriel, Ambroise de Bonald, geboren in i754, gestorven in 1840, is de schrijver van wijsgeerige en letterkundige werken, waarvan
The'orie du pouvoir politzque et relzgzeux en Recherches phzlosophiques SUr
les premiers objets des connaissances morales de voornaamste zijn.
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karakter van den &Inver moet zich doer gevoelen. Onbewust,
natuurlijk : zijn werk bluft altijd het ontvloeisel van zijne personaliteit. Ook verlieze men met uit het oog, dat het moeilijk is,
zelfs wat de algemeene grondbeginselen der kunst betreft, een
land, dat wij met bewonen, naar waarheid te schilderen, en
menschen, in weer omgeving wij niet 'even, in levenden hive voor te
btellen. 1k durf biina zeggen, dat het noodig 1s dat wij in dat land de
zon over onze kinderjaren hebben zien oprijzen, dat wij met de
menschen sinds onze pnlste jeugd hebben omgegaan; antlers is
het te vreezen, dat de indrukken niet krarhtig genoeg wezen, en
aldus het werk aan oppen lakkigheid mocht Wen en het gevoel
4-2r vreeind aan zou zijn.
De nationale taal, de landstaal, de taal van het land, dat men
schildert, van het y olk dat men opvoert, is de voertaal van de
nationale volksletterkunde. Voor ons, de algemeene, Nederlandsche
taal, de taal van de lage landen aan zee, de gemeenschappehjke
taal van Vlaanderen en Nederland. Voor de wetenschappelijke
werken, zonder voorbehoud. VERCOULLIE, L. WILLEMS en MANSION hebben denzelfden zmsbouw, denzelfden woordenschat
als DE VRIES en VERDAM; Dr. VAN DE VELDE en Kan. Joos
schrijven hunne werken over scheikunde en paedagogie in dezelfde
taal als hunne Noord-Nederlandsche collega's. Hunne taal is eene
wetenschappelijke taal, de taal van het redeneerend verstand.
Natuurlijk heeft elk dezer wetenschappelijke mannen ook zijn
persoonlijken still, en zelfs speelt het gevoel in hunne taal eene
mm of meer aanzienlijke rol (1 ). Deze iol zal onvermijdelijk overwegend wezen in werken welkc In ruime mate gevoelswerken zijn,
afstralingen van de personaliteit van den schrijver, de vrucht van
zijne persoonhjke verbeeldmg. De invloed van de streekspraak
kan onmogelijk geheel en al vreemd bhiven aan werken, waarin
mcnschen nit die streek optreden, welke hun zieleleven verhalen,
waarin die streek, met hare landschappen, levenswijze en eigenaardige zeden naar modellers geschilderd wordt, VERCOULLIE,
L. WILLEMS, MANSION, MAC -LEOD, VAN DE VELDE, JOOS, DE
VRIES, VERDAM, TE W1NKEL, VAN 'T HOF, VAN DER WAALS - ik

(I) Men leze de hoogstmerkwaaidige vooidracht Het gevoel in de Spraakkiinst, door Kan. Joos. Verslagen en Mededeehngen der Koninkhjke Vlaamsche Academie, jg 1923,blzz. 251-318.
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concretiseer altijd gaarne schnjven, gelijk ik hooger zegde, juist
dezelfde taal, omdat zij wetenschappelijke mannen zijn; dock zij
hebben een persoonlijken sti j l en het gevoel geeft nth met zelden,
ondanks hen zelven, in hunne taal lucht, omdat zij menschen zijn.
Zelfs de invloed van de streek, van de omgeving, waarin zij hun
leven doorbrengen, duet zich min of meer op hun denkenden,
vorschenden geest, aldus op de taal hunner wetenschappelijke
werken, gevoelen. De werken van hooger genoemde geleerden zijn
wetenschappelijke en tevens Nederlandsche werken (i). Maar De

Lotgevallen van Ferdinand Hllyck, Camera Obscura, Een Betuwschelandman met Kiln noon op refs naar de Amsterdamsche , Kermzs zijn
kunstwerken en tevens Hollandsche werken. Zij zijn het ontvloeisel
van het Hollandsche volkskarakter, schilderen Hollandsche toestanden, Hollandsche binnenhuisjes; zij werden in het le-ven
geroepen door kunstenaars, die hunne eigen Hollandsche personaliteit hebben, zij hebben den invloed ondergaan van hunne
Hollandsche afstamming, van hunnen omgang met Hollandsche
menschen, van hun verblijf in eene Hollandsche omgeving. EvenZOO zip De Lotelzng, In 't Schipperskzoartier, De Vlaschaard, Een
dure Eed, kunstwerken'en tevens Vlaamsche werken. De menschen,
die daarin optreden, handelen, hun zieleleven blootleggen, zijn
Vlaamsche menschen, de streken, waar zij hun leven shiten, zijn
Vlaamsche streken, met hare plaatselijke levenswiize en zeden;
die werken werden geschreven door Vlaamsche menschen, het
pit, het kruim van het Vlaamsche yolk. GERLOF BOL, HENRIETTE
BAECK, GERRIT, IVIijnheer en iVlevrouw WITSE zijn gekarakteriseerde Hollanders TRIEN, JAN SAVOIR, VERMEULEN, REINE zijn
even sterk gekarakteriseerde Vlamingen. De eersten leven en
werken te Amsterdam, in Gelderland, in de Betuwe, de anderen
in de Kempen, te Antwerpen, in de Vlaamsche gewesten.
Wilde men dezelfde algemeene Nederlandsche taal, de taal
onzer Vlaamsche en Hollandsche wetenschappelijke mannen, in
den mond van BOL, JAN SAVOIR en consoorten leggen, Klaasje
Zevenster en In 't Schipperskwartier in hetzelfde taaleigen schrijven,
dan zou BoL de echte B0L niet meer zijn, evenals SAVOIR een
verkapte Antwerpenaar zou wezen. De Hollandsche omgeving
zou geene Hollandsche omgeving meer zijn, ook het Vlaamsche

(i) Met andere woorden : in de Algemeene Nederlandsche taal geschrevem
werken.
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yolk ware onkennelijk. Schilderachtigheid en kleur zouden voor
het minste in ruime mate verzwakken. De Hollandsche werken
zouden zelfs totaal valscli mogen genoemd worden, indien over
hunne taal eene Vlaamsche tint lag; evenals de Vlaamsche verhalen, indien zij dialektisch Hollandsch gekleurd waren, wat sours
wel het geval is. DOCK VAN LENNEP, BEETS en GREATER, SLEECKX,
CONSCIENCE en LOVELING wachten zich daar wel voor. Allen
schrijven onze gemeenschappelijke Nederlandsche taal, doch de
Hollanders hebben eene Hollandsche, de Vlamingen eene Vlaamsche tint; genen beschikken over Hollandsche, dozen over Vlaamsche kleuren. Is dit het geval niet, dan zullen hunne werken met
natuurlijk, persoonlijk, waar of nationaal zijn. De Vlamingen,
zoowel als de Hollanders, bezitten een schat van spreekwijzen,
toespelingen, woorden, uitdrukkingen en wendingen, die slechts
te hunnent worden gehoord, omdat zij de echo zijn van gebruiken,
zeden en toestanden, die elders onbekend zijn; zij zijn het gevolg
van plaatselijke, pohtieke, historische en economische gebeurtenissen; de werken van SLEECKX en LOVELING, VAN LENNEP en
BEETS krielen er van : daarom mogen deze werken een Spiegel
van het Vlaamsche en Hollandsche volksleven genoemd worden.
Wij, die ons Vlaamsch leven schilderen, die Vlaamsche menschen in vleesch en been opvoeren, hebben onze plaatselijke uitdrukkingen zoo noodig als brood. Zeker kan daarin te ver worden
gegaan. CREMER, een weinig geevenaarde meester in het y ak der
verhalende litteratuur, schrijft sommige zijner werken in Betuwsch
dialekt, en STREUVELS wijkt in zijne eerste verhalen wellicht al te
ver van de algemeene Nederlandsche taal af. Daardoor worden die
werken binnen hun engen kring stellig intiemer, plastischer, doch
daarbuiten zijn zij, voor het yolk al te weinig genietbaar. Jan Van.
Ryswyck, terzelfder tijd een wetenschappelijk man en een kunstenaar van ongewoon talent, had een meesterlijken vorm; zijne taal
is de algemeene letterkundige taal, doch deze is zoo weelderig
Antwerpsch gekleurd. dat zij genietbaar is over heel ons taalgebied, bekoorhjk voor gansch het yolk • de meester is dan ook,
in den vollen zin des woords, een volksleeraar en een volkskunstenaar.
Indien, naar mijne meening, de vorm van het volksverhaal, om
toegang tot het yolk te hebben, zoo dicht mogelijk de taal moet
naderen, welke het yolk spreekt, wil ik daar in 't geheel niet mede
gezegd hebben, dat deze vorm de nabootsing hoeft te zijn van de
platte volkstaal. Vooreerst ware dit onmogelijk, en dan is, naar
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-mijne opvatting, de volkskunst de bondgenoote der volksschool,
zoowel in het opzicht der loutenng en uitbreiding van den taalschat,
als van de ontwikkeling van den kunstzin, als in een vaderlandsch
en zedelijk opzicht, zooals ik dit later beknoptelijk zal uiteenzetten.
FRANCIS WEY, in zijn belangrijk werk Remarques sur la langue
fi-ancalse au XIXe siècle heeft het over het natuurlijke van het
dialoog in de dramatische letterkunde. Zijne woorden zijn ook
toepasselijk op de taal der volksletterkunde :
g Jetons un coup d'ceil sur le dialogue le plus naturel de tous (i)
pensez-vous que l'on parle communement comme ses personnages ?
Non, la parole n'a ni cette recherche continuelle de la naivete comique
ni ce trait sans cesse prepare par un interlocuteur, au profit de celui qui
veut repondre, ni cette concision extreme, ni ces coupures adroitement
menagees. Moliere ne prend que la quintessence d'un entretien; 11 procede par exclusion, ses scenes sont comme un bouquet de fleurs dont on
arrache les feuilles et les branches surabondantes (a).

Onze lezers moeten in den waan verkeeren, dat hunne taal
juist dezelfde is als die van hunnen verhaler, hoewel deze daar
boven staat. Hier past het schoone woord van VAN DER PALM,
even Waar in zake van opvoeding en onderwijs als in zake van kunst
en litteratuur :
1k wil u niet vernederen, maar verheffen.
Wat ik over de geschreven taal onzer volksletterkunde zeg,
zeg ik ook over de gesproken volkstaal. Er is moed toe noodig. Een
officieel beoordeelaar schreef onlangs : « Segers is een anachronismus in onze letterkunde >. <, Een vriendelijk anachronismus »,
had hij de goedheid er bil te voegen.
Om het even. Wij streven alien naar eene beschaafde uitspraak,
naar de eenheid van uitspraak. Goed. 1k heb echter reden te vreezen, dat wil zoomin de volstrekte eenheid der gesproken als der
geschreven taal ooit zullen bekomen. « ll taut tendre a la _perfection,
sans jamals y Iretendre » zegt Malebranche. Uit mime vorige beschouwingen blukt, dat deze volstrekte eenheid of liever eenvormigheid niet alleen niet mogelijk, maar ook niet wenschelijk is.
En dan, molten wij, Wien men gedurigaan te laste legt, dat
onze uitspraak te wenschen overlaat, dat wij de eenheid van taal

(I) De. taal van MOLIERE.
(2) FRANCIS WEY, II, 465,
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missen, mogen NNij, herhaal
vragen hoe het met de uitspraak
der Fransche taal gesteld 1k heb in de Comedie francazse de
opvoenngen van Cinna en Le Malade zmagthazre bijgewoond, en ik
mag verzekeren, dat al wat hier te lande heb gehoord, zelfs van
onze beste Fransche redenaars, niet trekt op de oorstreelende taal,
waarop wij in het huis van Moliere vergast worden.
De volstrekte eenheid van uitspraak bestaat nergens. Eel-) die
het moest weten, verzekerde mtj, dat men in de Chambre des Deputes
te Parrs de afgvaardigden op mine tien wingers kan tellers, in wier
taal het dialekt hunner streek met in minder of meerder mate te
herkennen was Minister Kuyper heeft imj gezegd, dat hij op het
gehoor het distrikt kon aanduiden van waar de leden der Staten
Gene/well afkomstig waren. En dan mag men nog niet uit het oog
verliezen, dat de Fransche en Nederlandsche redenaars tot een
land behooren dat zijne eigen politiek, zi)ne eigen instellingen en
wetten heeft, waaronder al de bewoners leven, wat het geval niet
is met menschen, die niet tot hetzelfde vaderland behooren. Dat dit
op het taaleigen en de uitspraak met zonder invloed kan blijven,
hoeft geen betoog. En nochtans bliift de dialektische kleur, zelfs
bid de hoogst ontwikkelden, ook in Frankrijk en Nederland, doorschemeren. Heeft VERRIEST, die heel Holland had afgereisd, ons
met verklaard, dat lnj heel mooi Hollandsch, maar nergens algemeen Nederlandsch had hooren spreken7)
Waarom ik in mijne verhandeling over de volksletterkunde
deze aangelegenheid aanraak) Zieliier. Ik verlang, dat niet alleen
onze volksverhalen, maar ook onze volksvoordrachten voor ons
yolk bevattelijk, genietbaar zijn. Nu, dit is onmogelijk, al is de
inhoud voor de minst ontwikkelden nog zoo duidelijk, als de redenaar eene taal spreekt, gehjk wij die hier hebben gehoord. En ik
voeg er dat, als men zulke uitspraak als toonbeeld nastreeft,
van wat men hier hoopt te verkrijgen, men wellicht uitslagen mag
verhopen vanwege enkele geleerden; zulke uitspraak is te kunstmatig, de vrucht van redeneering, wijkt te veel van onze klankleer
af, en zal nooit tot het yolk doordringen.

In vjne Redevoenng, uitgesproken op het JubeNest van de
Vlaamsche Conferentie der Baize van Antwerpen trok Jan Van Ryswvck met al den gloed zijner welsprekendheid voor het beschaajd
Nederlandsch op Zia, die Antwerpens Burgemeester nooit tot het
Antwerpsche yolk, tot de Antwerpsche schoolkinderen hebben
hooren spreken, weten niet welken invloed een redenaar op zijn

-- 4t4 —
auditorium kan te weeg brengen Deze inviocd was zonder weergar
De taal was toch zulk praclitig Nederlandsch, en de Antwerpsche
kleur speelde er zoo heerlijk doorheen.
Wij hebben alien tot plicht onze uitspraak te zuiveren, de
eenheid na te streven, doch nog Bens, de uitspraak, die wij bier
hooren aanprijzen, is eerie dialektische uitspraak, die hier nergens
gehoord wordt evenmin als in Holland, door het yolk, wel te
verstaan, (lit althans is mijne overtuigmg
Tot ons yolk kan zip — daarvan ben ik overtuigd — met
doordnngen.
Ik ken de theorie van de hegemonie eener streek, en weet
wel dat ik ernstig gevaar loop door te gaan voor een d erachterde,
voor iemand, die met de taalwetenschap nets gemeens heeft.
Vooruit, jongens! Ik wil uitslagen, bhivende uitslagen verkrijgen.
Ik wil niet, dat wij twee talen hebben, eene aristokratische, geleerde
taal voor de geleerden, en eene verwaarloosde, onbeholpen taal
voor ons yolk. Neen, ons yolk moet met en door zijne taal geleidelijk ontwikkeld worden; evenals het beschaafde deel der maatschappij het yolk moet beschaven, moet ook de beschaafde taal
de volkstaal veredelen en uitbreiden; beide gaan altijd samen,
doch beide moeten mogelijk zijn, en ons yolk moet ons Vlaamsch
yolk blijven.
Dat de Fransche taal de taal der Vlaainsche volkskunst met
kan zijn, de taal, waann ons Vlaamsch land geschilderd, ons
Vlaamsch volksleven ontleed wordt, zal elkeen beseffen.
In mijne voordracht Vlaanzsche kunst in een Fransch kleed
zal ik daar in onze « Commissie voor Nieuwere Letterkunde »
over handelen. Hier bepaal ik mij slechts te vragen of men zich
kan voorstellen, dat Trien haren brief aan den Loteling in het
Fransch zou schrijven, dat de Antwerpsche zeeman in den kaaswinkel van Rozeken Pasmans met eene Fransche liefdeverklaring
voor den dag zou komen, en dat het zoo schoone, zoo roerend
gesprek tusschen Flo en Reine in het tweede hoofdstuk van Eeir
duce Eed in de Fransche taal werd gehouden"?
Daar de eenheid van Belgie een hoofddoel van ons streven,
is, is het van het hoogste belang dat ook de Waalsch-Beigische
nationaliteit door middel der volksletterkunde wordt ontwikkeld en
versterkt.
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WI.) hebben Fransch-Belgische letterkundigen van groot talent,
wij hebben in de Fransche taal geschreven wetenschappelijke werken, ook poetische gewrochten van bluvende waarde. Of echter
onze Franschschriivende collega's er in geslaagd zijn eene nationale
volksletterkunde tot stand te brengen, zooals onze voorgangers
daarin geslaagd zijn, eene volksletterkunde met Waalsch-Belgische
strekking, evenals de onze eene Vlaamsch-Belgische strekking heeft,
eene volksletterkunde, waarin het gansche yolk zich erkent, waarin
het zich in zijne nationaliteit voelt gesterkt, en tot de ontwikkeling
zijner nationale eigenschappen wordt aangespoord — is eene
andere zaak.
Professor DAVID legde er zich in eene redevoering, nagenoeg
tachtig jaar geleden, uitgesproken, op toe te bewijzen, dat het
stichten van eene nationale volksletterkunde in de Fransche taal
in Belgie tot de onmogelijkheden behoort. Ik weet wel, dat niet
weinigen de schouders ophalen als over Professor David gesproken
wordt. Hij is niet meer van onzen tijd, indien hij ooit van zijnen
tijd geweest is Welnu, ik heb voor dezen uitstekenden taalgeleerde,
voor dezen gezonden, kruimigen, sappigen, door en door Vlaamschen stylist, den grootsten eerbied. Ik houd het er voor, dat wij van
hem veel kunnen leeren, en er goed bij zullen varen zijne lessen
ter harte te nemen, zijne werken vhitig te bestudeeren, wij zullen
er vooral in leeren hoe wij moeten schrijven om toegang tot het
Vlaamsche yolk te vinden Professor De Vries brengt hem dan
ook in de Inleiding van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
eene treffende hulde :
<, Zinn naam zal in eere blijven, zoolang de Nedcrlanders van Noord
en Zuid hunne taal en hunne geschiedenis liefhebben, » schruft de
Leidsche professor. « Mu bluft zune nagedachtenis dierbaar als die van
den trouwen bondgenoot, aan wrens ruke kennis en schrander oordeel
ook de zaak van het Woordenboek veel te danken heeft (1) ».
In zijne redevoering De Taalkunde en de hoedanigheden van
den Nederdurtschen Stijl, den 'Oen Februari 1844 op de « Algemeene
Vergadering der Belgische maatsc lzappiyen van Vlaamsche Letteroefening te Brussel uitgesproken, handelt David over de FranschBelgische letterkunde.
Eerst spreekt hij over het groot belang van de beoefening der
letterkunde in een nationaal opzicht. Zijne woorden verdienen nu
nog diep overwogen te worden.

(I)

Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inlelding, XXV.
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« In deze talrijke vergadering is het mu aangenaam te mogen
spreken van taalstudie en rationale letteren, tot mime landgenootcn,
liefhebbers van de spraak onzer vaderen, alien bezield met denzelfden
'ever om de vaderlandsche letteren te doen hcrbloeien, alleys bereid om
het hunne bil te dragen tot den roem van Belgic : van Belgie, zeg ik,
dat gezegend land, onzer al de landen van Europa, dat vv ij in zekeren
zin gesticht hebben, en dat wij vrij, onafhankelijk, ja, verheerlukt aan
onze nakomelingen willen overmaken (x).
Zoo dachten en spraken de doorluchtige grondleggers der
Vlaamsche Beweging, en zoo denken en spreken ook ‘sii.

De

redenaar gaat voort :

0 Nu, dat zullen wig door de vlijtige beoefening der vaderlandsche
letteren : geen roem is zoo zuiver, zoo duurzaam, zoo onvergankeluk
als de roem der letteren. Vat zun voor ons Trojanen en Carthagers.
Zip hebben ons gecne gedenkstukken van hunnen geest of van hunne
beschaving nagelaten, en wij zouden met eens hunne namen kennen,
indien deze ons met waren overgeleverd door hunne eigene vijanden.
Integendeel, met hoeveel luister schittert door alle eeuwen heen de
naam van Athene en Rome ! En waar straalt die glans uit voort ? Uit de
weergalooze meesterstukken die Grieken en Romeinen in het y ak der
letterkunde hebben voortgebracht. uit de onsterfeluke schriften die zij
ons hebben nagelaten, en die, zoolang de weteld zal staan, bij alle
beschaafde volkeren als onnavolgbare modellen van vernuft en van
smaak zullen bewonderd worden. De voornaamste grondslag zelfs van
Frankrijks grootheid, is dat met die ruke litteratuur, die sedert de
zeventiende eeuw op Frankrijks bodem is ontsproten, die de aandacht
aller volkeren heeft opgewekt, en die over gehecl Europa de kennis
heeft verspreid van eene taal, welke, in haar zelve beschouwd, ik zeg
niet bij de oude talen oneindig veel verliest, maar zelfs voor de mecste
nieuwere talen, en zeker voor de onze in meer dan een opzicht moot
onderdoen (2). »
Studenten, overweegt deze woorden : Cal en profiler pre de
savon- S 'y plane.
De redenaar heeft het vervolgens over de Fransch-Belgische
letterkunde
k Mu zal geen woord ontvallen dat tegen de meesterstukken der
Fransche letterkunde gericht zij. 1k schat ze hoog, ik beschouw er de
kennis van als noodzakelijk, ten minste in de hoogere ranges der meat-

(I) Verzamelde prozaschriften van JAN-BAPTIST DAVID, met inleiding en
aanteekeningen, hermtgegeven door Kanunmk Dr J MITYLDERMANS, blz 36.
(2) Id.
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schafitz:i maar ik zeg en beweer, dat, willen wij, Belgen, letterroem
verwcrven, VFij then allecn te zoeken hebben in het veld der Ncderduitschc letteren De Vlaamsche lateratuur alleen kan bij ons nationaat
zip!. Verre van mu, verdiensten te betwisten aan onze Fransche
schrijvers; ik doe hun recht, ik juich toe aan hunne edele pogingen, ik
ontvang met dank de schoone vruchten van hunnen arbeid; maar
behalve dat die vruchten, onder ons zelfs, door de voortbrengsels van
Franschen bodern zullen overstelpt worden, is het nog waar, van den
eenen kant, dat Frankrijk ze nowt in zunen oogst zal willen opgaderen,
la, eerder met minachting er op neerzien, ze verstooten als uitschot, ze
afwven als miswas, en van den anderen kant, dat zit nzmmer de Belgische
nationaliteit waarlijk en volkonzenlzik zullen ultdrukken.
« De geest der Belgen is gcen Fransche geest, zelfs met in de provincien, waar Fransch gesproken wordt, doch vooral met in de overige
gewestcn van ons vaderland. Opvoeding, zeden, gewoonten, gevoelens,
smack, godsdienstige stemming zelve, zoowel als volkstaal, zijn onderscheiden, ja, zeer verschillig; — en al deze eigenaardigheden, die het
natzonaal karakter uttmaken, zullen zieh nzmmer vertoonen in eene literatuur, die wz) met onze naburen gemeen zouden hebben, en die, onder
vreemden invloed zich ontwikkelend, altijd gets vreemds, Jets valsch zou
voorstellen.
1k herhaal het dus, de Belgische letterkunde, zal zip waarlijk
Belgisch wezen, zal zip 't vaderlandsch karakter dragen, moet Nederduitsch ziJn, moet door Vlamingen, of laat ik zeggen, moet door
ons, Nederduitschsprekenden, claargesteld worden. Dat erkennen wij
alien, en het is uit die overtuiging, dat wu den lever hebbea opgcvat, om
ons aan de Vlaamsche letterkunde met hert en ziel toe te wijdcn (x).

Onze vaderlandsche phcht wordt ons in deze hoogst merkwaardige redevoering op voortreffehike wijze voorgehouden Daary
waar de professor de oninogelijkheid van het bestaan eener
nationals Fransch-Belgische letterkunde wil betoogen, gaat ziine
redeneenng m aan overdrijving of ten minste aan eenzijdigheid
mank Dat de werken onzer Fransch-Belgische schnivers grootendeels in den stroom der Fransche wereldliteratuur verloren gaan,
kan bezwaarlijk geloochend worden. Ook dringt die Belgische
letterkunde niet genoeg tot haar eigen y olk; ik spreek van de
arbeidende volksmassa, door. Doch, mid komt het voor, dat dit
met toe te schrijven is aan den aard der zaak zelf, maar wel aan
de -wiize, waarop onze Franschschrijvende collega's hunne taak

(I) Redevoeringen van JAN-BAPTIST D vvm, met inleiding en aanteekeningen, henntgegeven door Kaniinnik Dr J. MIT VLDERMANS, blz. 36.
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opvatten. Ik vrees, dat, in tegenoverstelling met hun yolk, hun geest
bij sommigen meer Fransch dan Waalsch is, en dat zij willen
schrijven zooals men aan de oevers der Seine schrijft. Zij kunnen
hun yolk zoomin raken, als de Vlaamsche schrijvers, die de
Amsterdamsche letterkundigen willen navolgen.
dat onze Fransch-Belgische
Herhaalde malen vernemen
letterkunde al te weinig lezers vindt. Hier slaan wij, denk ik, den
nagel op den kop. Onze Fransch-Belgische letterkunde heb
het oog op de volksletterkunde — houdt met genoeg rekening met
den geest en met de taal van ons Franschsprekend yolk. Geen
Waalsch dialekt; ik zeg het van nu af, om geen oogenblik twijfel te
later bestaan, zoomin als een Vlaamsch dialekt voor de Vlaamsche
schrijvers
Mij zal niemand het uit het hoofd praten, dat onze zuidelijke
proviricien een geschikt terrein min voor eene nationale Waalsch13elgische volksletterkunde
Mijn beroemde vriend, Peter Benoit ontwikkclde voor vele
Jaren dezelfde gedachte, met het oog op de toonkunst.
« De geest der Belgen is geen Fransche geest, zelfs waar
Fransch gesproken wordt zegt Professor David, en dat is zoo.
Naar mijne innige overtuiging, hebben ook onze Zuidelijke landgenooten, evenals eene eigenaardige volkskarakteristiek, en de
overgroote meerderheid, om niet te zeggen de algemeenheid der
Belgen, welke taal zij ook spreken, aanziet ons gemeenschappelijk
vaderland als haar ideaal , en, er kan niet genoeg op gedrukt
worden, het is ons aller plicht die eigenaardigheid, die persoonlijkheid van elken stam te ontwikkelen, en terzelfder tijd, ja, daardoor, de kracht en de eenheid van het geineenschappelijk vaderland te versterken. Ik ga er niet your om er op terug te komen :
ook Zuidelijk Belgie heeft eene ccherp afgeteekende volkskarakteristiek, en het kan niet anders of het zwarte land met zijne werkzame bevolking, zijne reusachtige niiverheid, zijne schilderachtige
landschappen, schoone steden en dorpen moet gunstig zijn voor
het bestaan eener nationale volksletterkunde. De geest, welke haar
bezielt, moet een Waalsch-Belgische zijn, de menschen, die worden
opgevoerd, moeten Waalsche Belgen zijn, en het terrein der handeling zal de plaats wezen, waar zij wonen. Ook met hun taaleigen
moet rekening gehouden worden. Daarover later.
Ik vrees dat onze Fransch-Belgische schrijvers te veel over
onze vaderlandsche grenzen kiiken. Zij willen Fransche menschen
opvoeren, Fransche landschappen beschrijven, den Franschen
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geest weeigeven. Zoo staan zij op een ander standpunt dan dat,
vaarop hun materiaal, hun personeel zich bevindt. Dat is erg. Is
ons vaderlandsch terrein voor hen te beperkt ? Staat het, in hunne
oogen, achter bij hetgeen, waaraan zij de voorkeur geven? Richten
zij zich tot de groote Fransche lezerswereld2 Hopen z]j daar toegang te vinden? Ik kan mid bedriegen, maar ik denk, dat onze
collega's op een dwaalspoor zijn, en dat zij zoomin de groote
Fransche volksmassa, als hunne eigen Franschsprekende landgenooten zullen « raken ». En de lezerskring van een schniver
moge uitgebreid of beperkt zijn : overal en altijd staat hij eerst en
vooral in den dienst van zijn y olk, van zijn land.
Professor David beweerde dat eene Fransch-Belgische letteikunde niet nationaal kan zijn. Ik noemde deze stelling « overdreven en eenzijdig ». Zij kan slechts waar zijn, indien zij verkeerd
begrepen wordt, gelijk dit, al te veel het geval is. Zij kan en zal
nationaal zijn, indien met den geest en met het taaleigen der
bevolking rekening wordt gehouden.
Eerst een woord over het taaleigen.
« L'accent du pays oil Pon est ne demeure dans l'esprit, et dans le
,cceur comme dans le langage, » zegt La Rochefoucauld (i).
Juist. Wat ik van MAC-LEOD en van VERCOULLIE zegde; past
ook op BORDET en PIRENNE. Hunne wetenschappehjke werken
pakken overal, waar Nederlandsch of Fransch gesproken wordt.
Maar, evenzeer als CONSCIENCE, SLEECKX en LOVELING door het
Vlaamsche y olk gesmaakt worden, zou een Waalsche CONSCIENCE,
'SLEECKX of LOVELING bij de Waalsche bevolking bijval vinden.
Het luag herhaald worden : onze Fransch-Belgische schrijyers
kunnen niet populair worden, indien zij schriiven zooals BALZAC,
GEORGE SAND of PIERRE LOTI schreven, evenmin als CONSCIENCE,
'SLEECKX en LOVELING te onzent populair zouden geweest zijn,
hadden zij geschreven zooals VAN LENNEP, BEETS en CREMER.
Vergeten wij niet, dat zoowel de werken onzer Vlaamsche als
Waalsche schrijvers in alle Belgische harten echo moeten vinden.
Met de kennis der algemeene letterkundige Fransehe taal
schunt het in Zuidelijk Belgic niet gunstig gesteld.
De heer Volbsvertegenwoordiger COLLEAUX verklaarde in

(I) 1613-1680.
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onze Statenkamer, dat de Waalsche landbouzvers de Pransche taal
niet kennen » (I)
De cijfers, door den heer Senator REMOUCHAMPS medegedeeld, laten een fielder licht op dezen toestand schunen (2).
De maatschappij Assemblee wallonne had zich tot 1444 Waalsche gemeentebesturen gewend, en hun gevraagd : T o) « In welke
verhouding gebruikt de bevolkmg uwer gemeente het Waalsch
in hare mondelinge betrekkingen met het bestuur ? >>
« Uit de antwoorden blijkt, dat in 73 op 100 Waalsche
gemeenten 90 tot 100 t. h. der bevolking Waalsch gebruikt bij de
mondelinge betrekkingen met het bestuur; dat in i8 deze verhouding so tot 89 t h. bedraagt, in I deze verhouding 25 tot 49
t. h. en slechts in 7 deze verhouding beneden 25 t. h. bhift.
De tweede vraag luidde : « Oordeelt gij het in uwe gemeente
mogelijk een bestuursambt te bekleeden, waarbij men in mondelinge betrekkingen komt met het publiek zonder Waalsch te
kennen? ».
Van 8 8 8 gemeenten kwam een antwoord in : 6 9 0 antwoordden : neen, 39 antwoordden dat dit veel moeilijkheden zou
opleveren, en slechts 159 gemeenten, meestal Tangs de Fransche
grens gelegen, antwoordden . ja!
De derde vraag luidde : « In welke taal worden de beraadslagingen in uwen gemeenteraad gevoerd ? »
Velen hebben gedacht, dat wij onder het woord « beraadslaging » het proces-verbaal verstonden Dus zijn de cijfers beneden de werkelijkheid.
Van 826 raden kwam een antwoord in. Slechts 391 gebruiken
het Fransch. Meer dan de helft, en wel 505, voeren de bespreking
in het Waalsch, en op de 505 zip er 209, die uitsluitend het
Waalsch gebruiken (3).
Ik laat tot daartoe, of al deze cijfers volstrekt vertrouwbaar
zijn, of het onderzoek overal met de noodige zorg is geschied;
loch dat de voertaal der volksletterkunde, zonder op te houden
de letterkundige Fransche taal te zijn, in Wallonie ook, wat de tint
betreft, met het taaleigen der streek rekening dient te houden,
(I) Zitting van 9 Maart 1923.
(2)

»

» 3 Mei 1921.

(3) Zie Verslagen en Afededeehngen der Koninklzjke Vlaamsche Academze. Jaargang 1921; blzz. 675-684. De Taal van het Volk en van de School.
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schipit nit deze statistiek te blijken Zij leert ons daarenboven, dat,
wat het onderncht der moedertaal betreft, zoowel in het Franschals in het Vlaamschsprekend gedeelte van Belgie, nog veel te doen
is De taal moet gelouterd, veredeld, de woordenschat uitgebreid.
Doch, zonder de tint der streek zal men het y olk niet « rakers
en in de school is de streekspraak de basis, waarop moet worden
voortgebouwd Het kan niet luid genoeg herhaald : de taal die in
de school moet geleerd worden is de algemeene Nederlandsche
taal, evenals de taal der volksletterkunde een letterkundige vorm
moet zijn. Zal iemand beweren, dat de taal van Conscience, Sleeckx
en Loveling, van Van Lennep, Beets en Cremer, Dickens en Herman Schmid geene letterkundige taal is, al heeft zij de kleur der
streek, al wemelt zij van idiotismen 7 Zij heeft nog dit dubbel
voordeel . zij is een wezenhike kunstvorm, en tevens de taal van
den mensch, van zijn hart, van geheel zijn ziels- en gemoedsleven;
in een woord, van zijne personaliteit, waarmede zij kan samenvloeien, gemakkelijk samenvloeit, terwijl zij als eene immer wellende
bron de algemeene taal in ruime mate verfrischt en verrijkt. Met
voile recht zegt Beets dan ook in zijne redevoering : Over de

beteekenis der Ongeleiterden voor de Leiterkunde (1).
« De taal is ganscli het yolk ›) is eene schoone, ware spreuk, die, om
tot de rechte kennis van een Yolk te doen komen, tot de studie zijner
taal uitnoodigt. Maar ook kan men met vrucht zeggen : Het yolk (d. i.
niet dan het geheele yolk) is gansch de taal. De letterkundc van een yolk
heett er slechts een deel van, dat grooter zal zijn, naarmate ziine
schnivers en dichters het geheele yolk meer hebben gekend, meet met
alle standcn des y olks in aanraking zijn geweest, en ruim zooveel hebben
geconverseerd en hoorcn spreken als gelezen.
TATNE zegt dat de Italianen van al de Latijnsche volkeren het
grootste kunstvolk zijn en dat de Vlamingen en Hollanders boven
al de andere Germaansche volken uitblinken, wat de beeldende
kunsten betreft.
De Vlaamsche schilderkunst is, wereldberoemd, hoewel zij
voor een aanzienlijk gedeelte plaatselijk, huiselijk, bid uitstek persooniljk en specifiek Vlaamsch is, in zulke mate dat van hare
meesterwerken de VIaamsche taal u duidelijk toeklinkt Bij voorkeur beweegt de Vlaamsche Schilderschool zich in een beperkten

(I) Uitgesproken op het negende Nedeilandsch Taal- en Letterkundig
Congres te Gent, den 19 Augustus 1867.
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kring, den kring van het Vlaamsche volksleven, en toch bekleedt
zij in de galerijen van Londen en Parrs, Madrid en Munchen zulke
plaats, dat een voornaam kunstrechter getuigt, dat zonder haar
eene kunstgalerij niet denkbaar is.
Onze groote meesters zijn wereldberoemd, omdat de beeldende kunsten zich bij de volken van alle talen kunnen doen gelden.
Hun eigen yolk zal hun werk echter beter begrijpen, smaken en
voelen dan vreemden. De Engelsche, Duitsche, Fransche talen zijn
wereldtalen. Ook in zekeren zin de Itahaansche en Spaansche talen.
Zij bezitten eene wereldliteratuur.
Het Nederlandsch, het Deensch, het Hongaarsch zijn nationale
talen ; zij worden slechts binn en de grenzen van hun land gesproken. Daarin bestaan zeker meesterstukken, die tegen de heerlijkste
voortbrengsels van Welke wereldliteratuur ook opwegen; ik noem
slechts Lucifer Hadde Vondel in eene wereldtaal geschreven, dan
ware hij even beroemd als Rubens, wiens eigen broeder hij is, nu
is hij, behoudens van enkele geleerden, slechts binnen de betrekkelijk enke grenzen van de streek bekend, waar de taal gesproken
wordt, waarin hij zijne onsterfelijke meesterstukken schreef (I).

_ (r) Elkeen weet dat in de Encyclopedze van Larousse onze Vlaamsche
letterkunde nagenoeg doodgezwegen wordt. Ook komen er bijdragen in vooi,
die ons een pond goed bloed zetten om de verregaande onwetendheid der
medewerkers
BROCKHAUS ' Conversations-Lexzkon laat in dit opzicht ook veel to
wenschen over. VONDELS biographie bestaat 16 regels. De Fransche hteratuur wordt met veel meer sympathie en ook zakenkennis behandeld dan de
Nederlandsche Aan schrijvers van middelmatig talent worden met zelden
uitvoerige artikels gewijd.
SCHLOSSER geeft in mine TVelkeschzchte, een werk in negentien hjvige
boekdeelen, een overzicht van den bloei der letterkunde in de verschillende
tijdperken der geschiedenis Over onze taal wordt met gesproken
In SCHERR'S Bildersaal der Weltlzteratztr treft men in vertaling poetische meesterstukken aan van alle volken, zoowel van de oude Indiers,
Hebreeuwen, Perzen, Arabieren, Gneken, Rornemen, als van de hedendaagsche kultuurvolken. Ik geloof met dat de weerga van dit bock bestaat.
Welnu, behalve 10 Nzederlandzsche Volkslzeder, treffen wij uit Flandern
aan gedichten van CAPELLE (?), VAN DUYSE, LEDEGANCK, DAUTZENBERG, VAN RYSINYCK, BOUCQUILLON, VAN KERCKHOVEN, VAN BEERS,
BEERNAERT, PEETERS, SNIFDERS en GrEZELLE. Van LEDEGANCK krugen wij
De Bedelaar. Al de Vlaamsche vertalmgen zijn van de hand van IDA VON
een gansch leger dichters, waaronder allergrootsten :
,DuRINGSFELD,
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De invloed eener wereldtaal is onvermijdelijk in het buitenland
machtiger dan die van eene nationale taal, evenals de politieke
invloed eener wereldmacht grooter is dan die van een klein land.
Dit is nu eenmaal zoo, en niemand vermag daar iets aan te veranderen Hoeden wig ons de rol van den kikvorsch uit de fabel te
spelen, of liever te willen spelen. Wig werken niet voor den uitvoer,
wig werken Nina uitsluitend voor ons eigen yolk. De nationale
talen zijn nationaler dan de wereldtalen . zij hebben in hoogeren
graad de karaktenstieke eigenschappen van hun yolk, zij zijn
inniger, intiemer, de polsslag van het volksleven klopt er duidehiker, meer voelbaar in, grootendeels omdat hun gebied beperkter
is C. COURRIERE, haalt dan ook in zijn voortreffelijk werk Ihstoire
de la htterature contemporaine chez les Slaves (I) als motto onze
vaderlandsclie spreuk aan De Taal is gansch het yolk
De zelfstandigheid der kleine volken met een beperkt taalgebied, is altijd meer bedreigd dan die der machtige Staten, die
.over eene wereldtaal beschikken; daarom is eene door en door
nationale letterkunde voor kleine volken eene nationale behoefte,
op onze dagen vooral. In onze dagbladpers, die, naar verzekerd
wordt, zoo krachtdadig in vaderlandschen zin optreedt, tref ik
zelden letterkundige bijdragen uit ons vaderlandsch volksleven
aan. In onze in het Fransch geschreven bladen, is het ons nagenoeg
nooit gegund een volksverhaal van een vaderlandschen schriiver
te lezen, dat op vaderlandschen bodem speelt. Vreemde voortbrengselen, dag in, dag uit, is voor een groot getal Belgische burgers dagelijksche kost; en ik blijf bij mijne reeds vroeger uitgedrukte meening, dat aan ons nationaal karakter, en zelfs aan onze
nationale volksontwikkeling, daardoor meer afbreuk wordt gedaan
dan de hevigste aanvallen tegen onze taal en onzen landaard dit
vermogen.

noem slechts RuCKERT BODENSTEDT, FRELIGRATH zich met de vei taling
van gedichten uit -wereldtalen. belastten Hunne keu7e verdient ook doorgaans
alien lof.
(I) Histoire de la Litterature contemporame dans les differents etats de
1'Europe — Histoue de la litterature contemporame chez les Slaves, par
-C COURRIERE, membie du comae de Kief La langue est toute la nation.
(Devise flamande ) Pares, 1879 In dit werk wordt een over7icht gegeven van
de letterkunde bij de Boelgaren, de Serviers, de Kroaten, de Sloweenen, de
Tsjekken, de Serbolouitschen, de Klein- Russen, de Slowakken en de
Polen. Histoire de la litte'rature contemporaine en Russze, door denzelfden
schniver, vormt een boekdeel op zich zelf.
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0 Convenance of betamelukheid, zegt VAN DEYSSEL, is een bcgripf
dat aan de kunst gehcel vreemd is, er niets mee heeft tc maken. Men
zegt van een tafel dat zij rond of vierkant is, van amandelen dat zij zoet
of bitter zijn, van een raadgcving, dat zij zedclijk of onzedelijk is, van
jets, dat zich als kunst aanmeldt, dat het kunst, dus mom, of gccn kunst,
dus leelijk is. Evenmin als een tafel, of cen raadgeving vierkant kan
zijn, kan cen kunstwerk zedelijk wezen. >, (1)

« Goesting is goesting », zei de boer, en hij at een mol op zip
brood », is eene spreuk, die in mune streek veel gehoord wordt
Volgens mij kan niet alleen de kunst zedelijk of onzedelijk
zijn. : ik durf bijna zeggen, dat zij onvermijdelijk het een of het
ander is. Ook kan het, volgens mij, kwahjk betwist worden, dat
eene zedehjke kunst oneindig veel goed, eene onzedehike kunst
onbeschrijfehik veel kwaad te weeg brengt aan de opvoeding van
het yolk; en hoezeer wij ook dwepen met de kunst, staat in onze
oogen de gezondheid van ons yolk hooger, te meer daar beide
kunnen en moeten samengaan, daar het immoreele niet schoon
kan zijn, en dat, de uitdrukking van Frederik van Eeden, « die het
immoreele schoon vindt, is ziek » juist is.
Ons onvergetelnk medelid, de heer Coopman, vestigde in zijn
merkwaardig Verslag van den Keurraad over den Viifjaarlijkschen
prijskamp (2) van Nederlandsche Letterkunde aan den heer
Minister van Binnenlandsche 'taken, de aandacht op deze aangelegenheid, welke voor ons van kapitaal, ik durf zeggen, van
nationaal belang is
Coopman schrijft :
« Het is ooze plicht de veclbelovende i ongcren te IN aarschuwen
tegen de modderltteratuur, welke, overigens, zelfs hij onze Zuiderburenr
veel van hare populariteit heeft verloren ; omdat die literatuur noch met
onze zeden strookt; noch zedelijk, noch nationaal, noch Vlaamsch is;
hare schilderingen — hoeft het gezegd — overdreven, valsch, onwaar

zijn, en, omdat het laster en logen is ons yolk als bedorven
en beestachtig uit te stallen. — Wel ja, ook ten onzent, in stad en
dorp, in elken stand in hoogeren en lageren kring, loosen of krutpen er
dierligke wezens order den hoop in of door — zedelijke monsters treft men

(1) Modeine Bloemlezing uit de hedendaagsche Zuid- en Noordnederlandsche Schrijvers, met levensschetsen en beooideelingen, dienende tot
aanhangsel bij het derde deel van Zuzd en Nord, door P. EVARIST BAITWENS, S. J., biz. 17.
(2) Tijdvak 1889-1894.
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overal in het beschaafdste land, in de gezegendste luchtstreek aan, maar

ons yolk? — Neen, duizendmaal peen ! Zoo is ons yolk niet,
Goddank !
Dit slag van letterkunde wekt ernstige bekommering, en om haren
norm en om hare strekking. Zij is in strijd met de heiligste belan.gen van den Vlaming. Dezes vijanden — die niets anders beoogen
dan de verfransching van de Vlaamsche vrouw en de verbastering van
het Vlaamsche kind, — durven nog immer beweren, dat zijne taal eene
onbeschaafde en onfatsoenhike taal is, die met te hues behoort in een
deftig gezelschap! » De straattaal, welke spreekt In ziln boek — voedt
en sterkt dat venijnig vooroordeel Zoodat, met de aantrekkelijkheid
van het slechte en den arglist van den alles uitbuitenden tegenstrever,
langzamerhand — want op dien weg valt met te denken aan stilstaan of
terugwijken, — de levenwekkende pogingen van de besten, die hoofivol het
inoede hoofd te ruste leg deli, als van hen die nog sloven en slaver your tacit
en volk, ten slotte zouden schtfibreuk linden tegen de roekeloosheid of de
verzvaandhetd van eene letterbende, die met Bens tot hare verontschuldiging
zou kunnen iltroepen dat zzj de taal verrukt, it jets nieuws, jets oorspronkelijks geschapen, of zelfs ten offer gebracht heeft op het altaar der kunst.
— Of zou, misschien, de ware roeping der kunst daarin bestaan, dat zij
ontzenuwt of ncderslaat wat dicnt opgebeuid en gesterkt; haat zaait,
waar deernis en liefde kunnen gedijen; levensgeesten dooft, in stede
van ze op te wekken ; dat zij niet vrij optreden mag in het voile Licht,
maar zich verschuilen moet, als de jongeling voorbij gaat met zijne
verloofde of de moeder met Naar kind ?
Er is eenc kunst, die, hoogverheven, de baatzucht straft, den zwakke
verdedigt, de heerschzucht geeselt. — Er is eene kunst, die, ernstig of
vroolijk, met scherp vernuft of geestige scherts eene vonk van wijsheid
sparkcicn doet uit den keisteen der dwaasheid; die uit het onzuivere
,erts der menschelijke zwakheid en ondeugd, ovcral begecrde gedenkpalen slaat, en tevens i ozen strooit op het distelveld des 'evens. Maar
welke kunst de roman- of novellendichter kicze naar eigen geaardheid
of lust, beoefene naar eigen mannelijke ziens- of denkwijze, die gcen
schipperen gedoogt met zip geweten; hi] vergete nowt, dat cr geene
kunst bestaat, die jets ermag tot de verfijning van den smaak, tot de
loutermg van den kunstzin en het schoonheidsgevoel van ons y olk, met
het uitstallen van monsterachtige paddestoelen, zorgvuldig gekweekt
in den muffigen kelder van het onreine realisme (1).

(I) ViAaarbiksche \Vedstiijd vooi Nederlandsche Letteikunde IX.
Tijdvak (1889-1894) Veislag van den Keurraad aan den beer Minister
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs. De Keurraad : Ledett
.der Koninkhike Vlaamsche Academie . De Voorzztter, C. HANSEN. De
Secretarzs, F DE POTTFR De Leden . P. WILLEMS S DAEMS. BOLS.
A. JANSSENS. De Verslagg-ever . TH. COOPMAN.
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de schrijvcrs, COOPMAN en ScHARPP., met klem van -redenen op
den heiligen phcht, welken de Vlaamsche vulksschrijvers in dit
opzicht te vervullen hebben.
4( De ouderen gingen uit om tc zaaien, terwiil de hemel nog bewolkt
was. Onvermengde vreugde hebben ze met gekend. Hun werk was
moeilijk.
De jongeren, thans, oogsten in de Nude zon der bluheid.
Zu zetten het werk Voort in gerecdgemaakte voren, In vruchtbare
velden.
werken mec voor dc Kunst van Vlaandercn, voor zun Taal,
voor zijn Geest, voor zun Hart; zij luisteren zijn bestaan als Volk op
Vergeten zij het woord nict van hun erkenden aanleider Als tk de
vtiftig eerste Jaren on:,er lterleving doorbltk, dan kan tk ntet de Vlaamsche
Letteren van de Vlaamsche Bewegeng afscheiden. ›) (Aug. Vermeylen )
Zoo diene het te blip/en. Hare beoefenaars, zip wezen grads of blond,.
hechten met gouden schakels vast de Toekomst aan het Verleden. En
hun Volk zal hun dankbaar zip, met alleen om het schoonc, dat zij
wegschonken, ook om het Nuttige, het Goedc dat zij gaven, het Duurzame dat zip hielpen stevigen en bekroonden. . (1)
Peter Benoit, wellicht de grootste en tevens de meest nationale
kunstenaar, waarop ons land sands zijne nationale onafhankelijkheid
trotsch is, die de grout- en schoonheid van den Vlaamschen geest,
van de Vlaamsche wereld als Been ander heeft vertolkt, was ongenadig voor de onzedelijkheid in de toonkunst, doch zijne scherpe
pijlen treffen evenzeer de onzedelijke kunst in al hare uitingen.
« De hardnekkigste en gevaarlijkste vijand van de toonkunst
is het gemeene »; schreef wellicht als hennnering aan zijne
Panjzer jaren. De hoogere sfeeren ontvliedend, verlaagt zich
dan de kunst tot de platheden van paradespel en markttooneel, en
tracht, door de voorbedachte verachtelijkheden, de toejuichingen
te erlangen, welke de menschelijke grofheid altoos veil heeft voor
die dingen en menschen, welke tot op zekere laagte zijn gevallen.
Alsdan drukt de kunst niet meer het hooge krachtvennogen der
ziel, maar de ongezonde lichtzinnigheid, ofwel de laagste dierlukheid uit. Al de middelen, waardoor zij de ontaarding van den
volkssmaak kan voldoen, zijn haar goed, en wanneer zij daalt, dan

(I) COOPMAN en SCHARPE, Geschzedenzs der Vlaamsche Letterkunde,

blz. 178.
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mag men van haar zeggen, wat een schrijver van den ondeugenden
mensch zei . « Niets zal haar nog in haren val tegenhouden ›). Zij
AN, ordt eene soort van wanluidende uitdrukking van een losbandig
publiek, bij hetwelk de dierlijke natuurdriften zich vrijen loop
geven. In plaats van door eene doelmatige oefening het verbasterd
publiek, waartoe het zich richt, tot zich te verheffen, verlaagt zij
zich tot de aanmoediging dier verbastering, en maakt aldus het
zedenbeberf nog grooter. Want, in dit geval is zij niets meer dan
eene zinlijke uiting, die de zenuwen aanprikkelt — feest- en tafelkunst — en waark, an de verpestende mvloed de publieke wonde
verkankert. Laat ons zonder genade eene dergehjke kunst veroordeelen : want voor het geweten van een yolk is zij overtuigd van
zielendiefstal, roof- en manslag. Het is, zedelijk gesproken, eene
doodende kunst (i). »
Eene zaak kan ik kwalijk begrijpen. Het heeft den schijn
alsof in veler oogen, slcchts booze, lage menschen eene plaats in
de letterkunde verdienen; sommigen geven zelfs de voorkeur aan
afzichtelijke, domme menschen boven aantrekkelijke, beschaafde
personen. Let wel op, dat brave Hendriken onuitstaanbaar zijn,
dat de boozen, dat verdorven helden, dat allerhande karakters
noodig zijn, zonder welke geene conflikten kunnen ontstaan, en
zonder conflikten geene kunst Wat hinderlijk is, ik herhaal het,
is de hebbelijkheid van niet weinige kunstenaars, en daartusschen
met een machtig talent, uit Wier opvatting zou blijken, dat zedelijke
schoonheid in de kunst met bestaat, wat eene pessimistische opvatting doet ontstaan, die op onzen tijd oneindig veel kwaad te weeg
brengt.
Mr. DUMORET, advokaat biz het Beroepshof en secretaris der
Conferentie te Parijs, gaf den 23 Maart, 1 1. in de Assisenzaal van
Antwerpen aan de leden der Jonge Babe eene merkwaardige voordracht, waarin hij het had over Le Grime et la Litterature.
4( Maitre Dumoret, » schrii ft het Antwerpsch dagblad Le illatin
(nummer van 2 4 Maart) passant a l'etude de la place du crime dans la
litterature pure attribue a Anatole France la phrase celêbre de WEISS :
C'est beau, un beau crime. » (2)

(I) Over de Nationale Toonkunde. De Vlaanzsche Kunstbode, 1874,
blz. 132.
(2) De redenaar sprak insgelijks over de misdadigers, the zich met
letterkunde bezig luelden. < Il y en eut beaucoup. La plupart se rêveleient
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Wie ziet niet in, dat eene letterkunde, die zulke kunstprinciepen
huldigt, verderfelijk moet wezen voor de zedelijke opvoeding van
het yolk? Moet zij geenen mvloed uitoefenen op het toenemen
van de criminahteit
Aan den anderen pant is het goed dat eene gezonde volksletterkunde sticht, bezwaarluk te overschatten.
Te recht heeft men gezegd, » schrij ft Smiles, « dat goede boeken
die zijn, welke hct nicest op goede daden gehjken. Zij oefenen cen
reinigenden, verheffenden en bezielenden invloed uit. Zij maken het
gemoed ruimer en milder. Zij bewaren het tegen laagheid, tegen alle-daagschheid en zinnelijkheid. Zij kwceken eene edele blijmoedigheid
en gelijkmoedigheid aan. Zij buigen, vormen en veredelen het gemoed. (1)

des ecrivains inechocres dotes d'un orgueil incommensurable. C'etaient surtout

des poetes Parmi eux l'on trouve pas mal d'anarchistes. L'un d'eux est meme
l'auteur d'un projet de reforme de la magistrature. II ecrivit ce Nolume en
prison, ce fut le boui eau qui ecrivit le mot traditionnel Fin » l'encre
rouge
Alms, parmi ces poetes iimailleurs, un, pourtant, nierite d'etre cite par son
talent.
Lacenaire ecrivit des ballades remarquables par leur forme aussi bien que
par leur fond. (Euvres cyniques ou it ne cachait ni son amoralite ni sa culpabilite Chose curieuse a constater, sa verse s'exei4a surtout tandis qu'il attendait
dans son cachot le moment de la guillotine. L'appioche de la snort avast
decuple ses facultes »
Meester Bernolet noemde Lacenaire e le prince des criminels
De redenaar gaf lezing van romantische verzen A une Sylphzde en van een
geestig lied . Pitztion d'un voleur a un roz », door dezen zonderlingen
muzenzoon gedicht.
(I) Karakter, door SAMUEL SMILES, biz. 301,
Bijzonder streng is deze mtstekende auteur tegenover Burns. e Burns
wist zijne lusten met te bedwingen, maar vierde er vrijen teugel aan. Evenmin
kon hij nalaten gedichten uit te geven, die oorspronkelijk bestemd waren voor
de kroeg, maar die nog heden het zaad der gemeenheid rijkelijk uitstromen m
jeugdige gemoederen. Groot is het aantal keurige gedichten die vcij aan dezen
schrijver te danken hebben; maar toch kunnen wij veilig beweren, dat zijne
gedichten van onzedelijke strekking veel meer kwaad hebben csresticht dan de
andere goed gedaan, zoodat het beter zou zijn indien al zijne verzen vetmetigd
en vergeten waren, als men daardoor tegelijk zijne vuile hederen spoorloos
kon doen verdwijnen. » Karakter, 178.
Ili ken de zedelooze gedichten van Robert Burns (1759-1796) met, en
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• Hoe dikwijls heb ik den wensch geslaakt : c Hadden wij toch
eenen Consciensce, eenen Conscience voor ons Vlaamsch y olk van
onzen tijd ! »
1k ben er ver van of te willen staande houden, dat een schrijver,
eene volksschriper, of om het even welk letterkundige, opzettehjk
moet willen moraliseeren of leeren. Neen ; zijne moraal, zijne
didaktiek moet van zelf uit zijn kunstwerk voortvloeien.
Toch zou het mij geenszins moeilijk vallen te bewijzen, dat de
hoogste kunst in moraliseerende en leerende werken te vinden is,
in werken, waarvan het hoofddoel der schrijvers was te moraliseeren en te leeren, en die, gedeeltelijk althans, verheven kunstwerken mogen heeten
TAINE houdt LA FONTAINE voor den grootsten dichter van
Frankrijk. Elkeen weet nochtans, dat hij zijne fabels tot onderricht
van den dolfijn schreef
« Je ne doute point, Monseigneur, » zegt hij in zijne opdracht, v que
vows ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble
si agreables; car que peut-on souhaiter da vantage que ces deux points 2
Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Esope a
trouve un art singulier de les joindre l'un avec l'autre; la lecture de son

mag in alle oprechtheid verzekeren, dat het lezen van de strenge beoordeeling van Smiles mij veel verdiiet heeft gedaan. Burns is een der lieflijkste, en
tevens een der grootste dichtets van alle tuden en volken Om hunne innigheid,
frisch- en waarheid worden zijne hederen met overtioffen. Hoezeer zij ingang
vinden bij het Engelsche yolk be-mjst, dat in 1858 reeds 115 uitgaven verschenen. Zij werden in alle Europeesche talen vertaald, enkele Schotsche
zangen in het Nederlandsch door Frans De Cort, en in het Duitsch door
Freligrath, op meesterhike wijze.
Een Duitsch sal-liver getuigt N an Burns c Bid weinig dichters had het
mterlijk leven zulken beslissenden in y loed op het innerlijk leven. Bijna al zijne
gedichten, zip ontyloeisels van het oogenblik , de medesleepende kracht der
poezie hgt in de oprechtheid der gevoelens, waaraan hij uiting geeft, en de
waarheid, die zij ademen, in de fiischheid, die hunnen oorsprong uit de bron
des levees verraadt Een klaar, mannehjk gevoel spreekt uit al de werken van
Burns, vooral uit zijne hederen, die een der levensteekens van den echten
poetischen geest waren, die bij de Mitten na langen slaap wakker werd. »
Br ockhaus, IV, 133.
Is het geene zonde, dat een dichtei als Robert Burns, zip talent, men mag
bijna zeggen zijn genie, zoozcer misbruikte, dat een zoo hoogstaande man als
Samuel Smiles over hem de stiiemende wooiden kon schnj y en, die ik hooger
mededeel?
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ouvrage repand insensiblement dans une Arne les semences de la vertu,
et lui apprend a, se connaitre; sans qu'elle s'apercoive de cette etude, et
tandis qu'elle croit faire tout autre chose » (I).
-

En in ‹< Preface de La Fontaine » :

(:( Ce n'est pas tant par la forme querai donnee a cet ouvrage qu'on
en doit mesurer le prix, que par son utilite et sa matiêre. >,,
Behoort RuCKERT niet tot de grootste dichters van Duitschland ? Wat zijne heerschappij over de taal betreft, wordt hij niet
overtroffen. Hij is echter even beroemd om zijne Weisheit des
Brahmanen als om zijn Liebesfruang. Zijn leergedicht is evenzeer
een poCtisch meesterstuk als eene goudmijn voor de pedagogic.
VERGILIUS, de grootste dichter der Romeinen, is vooral als
didaktische dichter beroemd. Hij vervaardigde de Georgika, op
verzoek van zijnen beschermer Mecenas. Deze Latijnsche Ridder
verzocht den dichter aan zijne medeburgers eenige eenvoudige,
juiste begrippen over den landbouw mede te deelen, daar deze,
ten gevolge der burgeroorlogen veel geleden had, en de soldaten,
niet alleen hun vorig bedrijf hadden verleerd, maar er zelfs eenen
afkeer van hadden verkregen.
De Georgika kan op meer dan eene plaats als een cursus van
landbouwkunde gelden.
Nochtans verklaart Lubker in zip Reallexikon des Klassischen
Altertunis : « De poetische roem van Vergilius berust vooral op de
Eneas, hoewel dit epos het in kunstige volmaaktheid bij de Georpka
niet kan halen ».
Volgens VAN LENNEP

was het tooneel voor Vondel slechts een
middel om zijne medeburgers te stichten. Lucifer, het verhevenste
meesterstuk onzer taal, en wat de poetische vlucht betreft, een der
heerhjkste gewrochten der wereldlitteratuur, heeft een dubbel
doel. De dichter verklaarde het op de duidelijkste wijze. In zip
Benicia aan alle Kunstgetzooten en Begunstzgeis der tooneelspelers heet
het : c Hier wordt u, om uwen kunstijver te ontsteken, en uwen geest
tevens te stichten en te verkwikken, het heilig treurtooneel, dat den
Hemel afbeeldt, opgeschoven. »
Niemand zal, denk ik, betwisten, dat Vondel, in den rechten zin
van het woord, een kunstenaar, een weergaloos kunstenaar was. —
Dit belette hem niet, dat hid door zijn werk wilde verzedelijken en
leeren.
(I) A Monseigneur le Dauphin.
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« Laat ons het nut en den ooibaar van stichtelijke en vermakehjke spelen niet te licht wegwerpen », zegt hij in hetzelfde Bericht.
« Heilige en eerlijke voorbeelden dienen ten spiegel om deugd
en godvruchtigheid t'omhelzen, gebreken en d'ellenden, daaraan
gehecht, te schuwen, Het wit en oogmerk der wettige treurspelen
is de menschen te vermurwen door schrik en mededoogen. Scholieren en opluikende jonkheid worden door spelen in talen, welsprekendheid, wijsheid, tucht en goede zeden en manieren geoefend, en dit zet in de teedere gemoederen en zinnen een plooi
van voeglijkheid en geschiktheid, die hun, tot in den ouderdom
bijblijven en aanhangen; ja, het gebeurt bijwijlen, dat overvhegende
vernuften, bij geene gemeene middelen te buigen noch te verzetten,
door spitsvondigheden en edelen tooneefstijl geraakt, en, buiten hun
eigen vermoeden,getrokken worden, gehjk een edele luitsnaar geluid
geeft en antwoordt, zoodra heur wederzijde van dezelfde nature en
aard en op eenen gehiken toon en andere luit gespannen en
getokkeld wordt van een geestige hand. (I) »
Mijne heeren, ik heb in het begin dezer maand een bezoek
gebracht aan de hutten van Jan en Trien uit De Loteling van
Hendrik Conscience, en zal in de Augustusvergadering onzer Commissie voor Nieuwere letterkunde verslag over dit bezoek uitbrengen. Ook zal ik dan over de toponymie van deze bekoorhjke
idylle handelen.
Geen schrijver heeft hier te lande in zulke mate de liefde van
zijn yolk genoten als Hendnk Conscience. Er zijn vreemde letterkundigen geweest, die zich insgelijks in eene buitengewone populariteit mochten verheugen : de aftrok hunner werken bewijst dit.
Sommigen genoten ook in hooge mate de liefde van hun yolk : ik
noem slechts WALTER SCOTT. Of hij nog zoo populair is als tijdens
zijn Leven, durf ik niet verzekeren.
In mijne streek neemt de Conscience-cultus — want een cultus
is het — eer toe dan af. Geen enkele schrijver wordt in onze provinciale volksbibliotheken zooveel gevraagd. Vergelijkingen zijn

(I) Op tall-like plaatsen spreekt VONDEL over de tooneelletterkunde in
denzelfden zin. Zoo o. a. in Tooneelschzld of Pleztrede voor het Tooneelrecht.
c Het oogmerk der treurspelen is den verwilderden aard in te toomen en zeden
in te scherpen; het blijspel verhcht zwaarmoedige geesten en geneest de
hartewonden der staatsheeren en ambtenaren, door gedurige bekommeringen en
beidommeringen tot Neil der gemeente afgeslaafU. »
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niet mogelijk. Ik denk dat zune werken ook elders voortdurend
evenzeer in den smaak van het yolk vallen. Van het yolk, men
versta mij goed. Dat is niet alles. Ons yolk, ik spreek van ons
Kempische yolk, heeft Conscience persoonlijk lief.
De heide tusschen Westmalle en het klooster der Trappisten
heet de heide van Conscience. Eene oude vrouw van Schilde
zegde mij met tranen in de oogen : « Ja, Mijnheer, in dezelfde kamer
waar wij nu zijn, is ook Conscience geweest. » Is dat niet treffend?
Is zulke naieve vereering geen sprekend bewijs, dat de schrijver aan
ons yolk het zuiverste kunstgenot heeft verschaft? Is de Vlaamsche
kunstenaar niet benijdbaar, die zoozeer als Conscience, in de breede
lagen van ons Vlaamsch vo4k weet door te dringen, tot die nederigen, aan wie wij het behoud onzer taal te danken hebben, in wier
boezem zip zoo onverbasterd, zoo frisch, zoo jolig spelend voortleeft ?
Is hij met benijdbaar, ik herhaal het, die door dit yolk, dat wij
zoo hefhebben, zoo innig wordt bemind, wien dit yolk zoo dankbaar is, jegens hetwelk wij tot de duurste dankbaarheid zijn verplicht.
Ons yolk heeft Conscience lief en is hem dankbaar, omdat hij
het yolk liefhad en terzelfder tied eerbiedigde. Zijne macht was een
uitvloeisel van zijne personaliteit. Hadde hij ons yolk, hadde ons
yolk hem niet persoonlijk lief gehad, dan hadde hij nooit de populaire, artistieke macht bezeten, waarm hij zich tharis verheugt.
Als volksverhaler blijft hij ongeevenaard. Hid heeft de kunst
en tevens de macht, aan onze menschen, die zwaren handenarbeid
verrichten, die geene letterkundige opleiding hebben genoten,
letterkundig, artistiek genot te verschaffen, en daartoe wordt groote
kunst en groote macht vereischt. Conscience verschaft aan menschen — ik denk vooral aan mijne streekgenooten, — die meer dan
anderen van artistiek leven verstoken blijven, waarvan velen in
afgelegen huizen en hoeven wonen, verpoozing in hunne afzondering, in hun zwaar werk, in hun afmattend leven, verpoozing
door kunstgenot. Het werk, dat hij hun aanbiedt, is kunstwerk, het
is volkskunst, bevatteluke geneesbare volkskunst; het spreekt tot
den volksgeest, tot het volksgemoed ; het yolk erkent zich daarin,
voelt zich daarin gevleid, en dat gaat gepaard met zedelijke en
rationale verheffing. Beide zijn saamgevloeid, het eene werkt
onbewust door het andere.
Stellig kan er groote kunst bestaan — en bestaat die ook,
welke strekking de kunstenaar huldigen moge; doch niemand zal
loochenen, — hoop ik, dat een volksschrijver, een volksverhaler,
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wiens werk, wiens kunstwerk door het yolk gesmaakt en genoten
wordt, en terzelfdertijd dit yolk verheft en veredelt, een zegen
voor zijn yolk is Hu is dit vooral op onzen tijd (i). Hij streelt de
volksfantasie, en houdt het yolk zijne plichten voor, boezemt
stamtrots eerbied in jegens het gezag, tevredenheid met zijn lot,
liefde voor den arbeid, voor huiselijkheid en eigen taal, voor alles
wat good en schoon is.
Eene genietbare, gezonde, nationale volksletterkunde is meer
dan ooit eene dringende noodzakelijkheid.
(I) Het zal wel met noodig zijn to verklaren dat de Conscience der
twmtigste eeuw de Conscience van het midden der negentiende eeuw met kan
zijn. Een schnjver staat in zijnen tijd, leeft in zijnen tijd. Toch, men moge het
loochenen, men moge het betreuren, leeft Conscience meer dan ooit in zijn yolk
voort; de overtuiging wordt bid mij dan ook met den dag vaster • wij min de
opvolgers van hen, die eene eeuw geleden eene nationale volksletterkunde in het
levee riepen . wij mogen of kunnen hunne navolgeis met zijn, doch wij zijn
hunne rechtmatige erfgenamen.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het Joel van (nt Fonds is s de Nederlandsehe Taal
en Tetenschap te bevorderen, door het nitgeven, in het
Nederlandsch, can niemce werken 07,TY Natunr- of Geneeskundige Tetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het
rak can den Ingenieur.
Derhalve worden hi] de IConinklijk_e Vlaamsche Academie werken op het gebied dozer verschillende vakken
ter uitgave ingewacht. Ingezonclen vernandclingen
worden in harden gesteld. van (Trio bcoordeelaars,
leden van de Restendige Commissie coor Nieuzcere Taal en
Letteren. Na kennisneming van de uitgehrachte vet-slagen, hush st (le Academic over het al of niet laten
drukken van de aandchoden werken.

•

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het (loci
'Llamsche Liederen wilder het voile te verspreiden. To
(lien einde, schriji t de Koninkiliike Vlaamsche _Academic
prijskampen nit voor Vlaamsche di chters en toondichters
l

Pater J. SALSMANS-FONDS.
an nail
lirachtens het Noninklij k Bosluit van
houdende gc)edkeuring van het Reglement door do
lioninlclijice Vlaamsche Academic voor het J. SalsmansFonds astgesteld, zal do jaarlijkische inn-est van cult
Fonds door haar gebruikt vv orden naar eider inzicht en
naar den eisch der omstandigheden :
i

c

hetzij cc het nitsehrijven van prhh:vragen, hetzij tot het nitgeven
can ingezonden women op het gebied der :\baleriamkche Liailcurle;

hetzij tut het unigeven van Middeincaleulandsche Hinton op het
gebied der -1:omih:ch-Katholieke bijhaavert:ding, bijbelverklaring,
geesu-lijke liederen
zedeleet-, cateehe),,e, homiletinh, hagh ■graphie,
en gedichten, (ftdonsiJgelen.
c) hetzij tit hot bukotigcn van ‘JaaLdHchappelijke zendingen of van
stmliereizen welke tot het voorb(deiden van aitgaven als de order littera it
■ :. 11 b genoeinde, noodzakelijk warden bevonden.
hetzij tot }vat bekostigen \am de ilh.p:tratie van reeds door de
_Academiconduffunon uitgavon in den acrd van tie onduu littera a en
genoeindc.

Aug. l3eernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe to kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZESDE TIJDVAK :

1922°1923.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijci is beperkt tot do werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
"We rde

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Regleinent van het

Aug. Beernaert-Fonds,

in de Verslagen

en Mededeelingen der Academie, jg. 1 9 12, blzz. 884-8S5.

Belanghebbenden worden vemocht,

twee exemplaren

van hun werk of u'orken, bij den 13.stendigen Secre,taris, ter
Academe, Koningstraat, 11, to Gent (met vermelding up
het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs), in to zendeti,
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Te 10 1 /2 uur vergaderen de heeren Leden in het

cm-salon der Academie.
Zijn aanwezig de heeren Prof. J. VERCOULLIE, bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendi secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
DE CEULENEER, G. SEGERS, Kan. AM. Joos, Is. TEIRLINCK,
0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PLT YVELDE, Prof. Dr. L.
SCHARPE, Mr. L. \VILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Dr. M. SABBE en
HERMAN TEIRLINCK, werkende leden;
de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, F.-V. TOUSSAINT
VAN BOELAERE en Mr. J. MULS, briefwisselende leden.
Z. D. II. Mgr. ROTTEN, bisschop van Luik en Kan. Dr.
J. Mu-s-L p rnmANs, werkende leden; Mej. V. LOVELING en
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, briefwisselende leden; en
Dr. II.-J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid, listen zich verontschuldigen.
Zijn verder aldaar aanwezig : Z. D. H. Mgr. SEGHERS,
bisschop van Gent, Z. E. H. Kan. M. DE BAETS, vicarisgeneraal, aartspriester van het Bisdom, A. HUYSHAUWER,
J. MAENHAUT en A. SIFFER, olksvertegenwoordigers, en
Dr. J.-F.-M. STERCK, buitenlandsch eerelid der Academie,
to Haarlem.
Te 11 uur worden genoemde heeren, samen met het
Bestuur en de Leden der Academie, door den pedel naar
de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel : Prof. J. VERCOULI.IE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris en Dr. J.-F.-M. STERCK,
feestredenaar.

— 436 -Verder zijn nog aanw ezig : Alej.
BOONANTS, gemeenteraadslid; — Dr. L. BROLNTS, leeraar; — AL. CALLANT,
Je tterkunclige ;
A. CAAIPEBS, rustencl leeraar;
W.-H.
CLAES, 1100fdonderwijzer; — V. COREMANS, student,
Aerschot ; — P.-S. CRIJNEN, leeraar: -- A. CRIEL, bijzonV. DL BIEVRE, leeraar; – - E. DE BONT, beambte;
dere;
— A. DE BOOSERE, leeraar; — CAM. DE BRUYNE, hoogIeeraar, oud-schepen; — Pater A. DECHAMPS S. J., leeraar;
H. DE CLERCQ-EVRARD, hoofdschoolopziener en Mel.
E. DE CLERCQ, regentes; — E. H. F. DE MoL, bestuurder;
— Kan. G. DE MUNCK, leeraar aan het Seminarie;
Osw.
DE SCHAMPHELAERE, voorzitter van het Willemsfonds
(Gentsche tak); -- H. DE TRACY, provincieraadslid;
-U.DHAENS,
rekenplichtige aan de Landbouwhoogeschool; — J. EECKHOUT, letterkundige;
R. GoETHALS,
onderpastoor;
Pater Jos. JACOBS S. J., rector van het
St.-Barbaracollege ; — NACHTERGAELE, doct. Jur.;
bestuurder van den K. VI. Schouwburg -JANPO0T, te
Brussel; -- 0. PUTMAN, bestuurder der Middelbare School;
- Osc. ROELS, leeraar aan het Kon. Conservatorium; —
Pater E. SCHEPENS S. J. ;
R. SCHOORMAN, eere-archivaris
van den Staat; — Comm. C. SEVENS, der Artillerie; —
R. SICHIEN, leeraar; — L. SMEESTERS, hoofdondcrwijzer;
ODIEL SOENEN, bibliotheekbesluurder; Kan. A.
STANDAERT, professor aan het Seminarie; — GUST. THIRY,
leeraar; — ANT. THOMAS, student te Poperinghe; VAN BROECKHOVEN, student, te Gheel; — LEO VAN DER
HAEGEN, leeraar aan het Conservatorium; -- Pater VAN
DER REYDT, leeraar aan het St.-Barbaracollege; — Eerw.
H. J. VAN DE VELDE, leeraar; — J.-E. VAN DE VELDE,
apotheker;
JEF VAN DE WIELE, student; — F. VAN
GELUWE, inspecteur der posterijen; 0. VAN HAUWAERT,
opziener van het Middelbaar Onderwijs; — FRANS VAN
HOLLE, beambte; — H. VAN LAETEM, ingenieur; — Pater
J. VAN MIERLO jun. ; -- Pater J. VAN NIEUWENHUYSE,
leeraar aan het St.-Barbaracollege ; — F. VAN NUFFEL,
student te Lebbeke; — G. VAN OUYTSEL, eere-leeraar;
H.-J. VEREECKE, beambte; -- B. VERHAEGHE, drukkeruitgever; — JOS. VERMEULEN, student; -- W. VERNIERS,
beambte; — V. WArrEz, postbeambte; — MARY-L. WILLEMS, kunststudente; — E. WINSEL, gemeenteraadslid;
alsook de heeren reporters van De Standaard en Het Volk.
- Verder nog een groot getal dames en heeren, belang-
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stcllenden in het werk der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur der
Academie schriftelijk bericht ontvangen, dat het hun ten
zeerste spijt deze plechtige vergadering niet te kunnen
bijwonen. Het zijn de HH. Nolf, Minister van Wetenschappen en Kunsten; — Mgr. A. de Bock, huisprelaat van
Z. H. den Paus, vicaris generaal; — Luitenant-Generaal
Van Acker; -- Senator C. de Bast; — van Ackere en Passemier, volksvertegenwoordigers; — de Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen; — de Burgemeester van Gent; —
de Rector der Gentsche Hoogeschool; — Dr. Karel Barbier,
van Veurne, stichter van den Barbierprijs; — Mevr. de
Douairiêre Merghelynck, weduwe van Jhr. Arthur Merghelynck, die aan de Academie het Beauvoorde-kasteel met
zijn kunstschatten vermaakte;
G. van den Bossche en
R. de Saegher, schepenen der stad Gent; — G. d'Hondt,
J. Gheysens, schoolopziener, te Drongen;
stadsontvanger;
— Kan. CI. Ledegen, secretaris van Z. H. den Bisschop; —
Mel. C. van de Wiele, te Kortrijk en 0. van Malleghern,
gepensionneerd advocaat-generaal.
*
* *
De heer Bestuurder beet de aanwezigen welkom en
leesi vervolgens een verhandeling over « Het Stainland drr

Indo- Germanen ».
Daarna verleent hij het woord aan Dr. J.-F. STERCE,
buitenlandsch eerelid der Academie, inspecteur van het
Lager Onderwijs te Haarlem, die spreekt over « De Onl-

wikkeling van Vondels karakter ».
De twee lezingen werden door de aanwezigen zeer
gesmaakt en warm toegejuicht. — Aan den heer en Mevrouw
Sterck (die insgelijks de vergadering bijwoont) wordt am
hartelijke ()vatic gebracht, als de heer Bestuurder Vercoullie er in zijn dankwoord tot den spreker aan herinnert,
dat beiden vanwege de Belgische Regeering een hooge
onderscheiding bekwamen, voor de groote diensten door
hen, tijdens den oorlog, aan ooze vluchtelingen bewezen.
Ten slotte doet Dr. LEO GOEMANS, bestendig secretaris, de hieronder volgende mededeelingen aan de vergadering :
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In Naar vergadering van 20 Juni jl. werd door ons
genootschap overgegaan tot de verkiezing van drie briefwisselende leden. De plaatsen waren opengevallen door
het afsterven van Baron NAP. DE PAUW, EDW. GAILLIABD
en Dr. HUGO VERRIEST, en de benoeming van Dr. MAURITS
SABBE, Mejuffer M.-E. BELPAIRE en den H. HERMAN TEIRL1NCK, tot werkende leden.
Werden verkozen : Dr. Jos. CUVELIER, algemeen
rijksarchivaris te Brussel, Prof. Dr. A. CARNOY, senator te
Leuven en E. H. AL. WALGRAVE, letterkundige, pastoor
te Vollezeele.
Ik wensch die heeren welkom in ons midden.
*
*
*
Van de prifsvragen door de Academie voor 1923
uitgeschreven, werden er twee beantwoord :
1. Er werd gevraagd
t-, : Een onderzoek naar het ontstaan
en de ontwikkeling van het gebruik van het voegwoord OF, ter
inleiding van eon afhankelijken zin met woordschikking van
den hoo/dzin aehter eon ontkennenden :In.
Twee antwoorden werden ingezonden.
De drie verslaggevers zijn het echter eens om te verklaren, dat geen van beide voor bekroning in aanmerking
komen kan. Zij stollen voor de prijsvraag voor cen ander
jaar aan te houden.
2. Voor de Letterkunde werd er gevraagd : Eerie Geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden tot en
met 1900.
Deze prijsvraag, eerst uitgeschreven voor 1909 en dan
aangehouden voor 1912, werd telkens beantwoord, doch
de ingezonden opstellen werden niet bekroond. De uitspraak
der jury luidt thans eveneens ongunstig.
Dc prijsvraag zal echter nogmaals worden aangehouden,
doch mtgebreid tot 1920, daar in de laatste 20 Jaren veel
belangrijk werk op het gebied der Kinderliteratuur is geleverd geworden.
*
*
*
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In den loop van het academisch jaar zijn ons genootschap drie leder), ontvallen : een buitenlandsch eerelid en
twee werkende leden.
Het buitenlandsch eerelid is de Engelsche geleerde
Dr. Henri] Bradley die sedert 1921 deel uitmaakte van de
Vlaamsche Academie.
Hij was in 1845 te Manchester geboren, werd tot
driemaal toe voorzitter van de Philological Society en was
sedert 1889, met Dr. Murray, hoofdredacteur van The

Oxford English Dictionary.
Hij leverde zeer verdienstelijke bijdragen op het gebied
van de Engelsche taal en de geschiedenis; noemen wij
The making of English, The story of the Goths en zijn uitgaven van oude Engelsche teksten.
Hij maakte zich vooral verdienstelijk door zijne medewerking aan het even genoemd groot Engelsch woordenboek.
*

*

Den 29 Juli 1922, overleed te Brugge, op 81-jarigen.
-ouderdom, de H. Edward Gailliard, bestendig secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academic. Hij was de laatste
overlevende van de leden. der Academie die, in 1886, bij
dezer stichting, rechtstreeks door Koninklijk besluit aangesteld werden.
Den 1 Januari 1905 volgde hij Frans de Potter als
bestendig secretaris op.
De leden onzer instelling weten wat al diensten de
H. Gailliard in zijn ambt bewezen heeft : gedurende ruim
17 Garen leefde hij voor de Academie en zijn wetenschappelijk werk. Hij legde zijn ambt dan alleen neder toen
de ouderdom hem tot volkomen rust noopte. Hij koesterde
nochtans de hoop zijn laatste Jaren te wijden aan het voltooien en ter pers brengen van zekere belangrijke bijdragen
tot de kennis van het Middelnederlandsch. FIelaas ! die
hoop werd Met verwezenlijkt.
Het scheiden van de hem zoo dierbare Academie had
hem diep gctroffen, en slechts drie maanden nadat hij zijn
verblijf te Brugge, zijn gehoortestad, had overgebracht,
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wend hij schier plotseling aan zijne familie en zijn vriendea
ontrukt.
De Academie zal steeds den man gedenken die met
onvermoeiden ijver hare belangen behartigde en die zich
met haar, om zoo te zeggen, vereenzelvigd had.
Een ander afsterven was even pijnlijk voor de Academie.
Den 28 October 1922, ontviel ons te Ingoyghem, in
den gezegenden ouderdom van 82 jaar, ons meest bedaagd
lid, de Zeer Eerw. Heer Dr. Hugo Verriest.
Ik zal het niet wagen hier de lofrede uit te spreken
van den alombetreurden « pastor van te lande » zooals hij
zich zelf noemde. Heel het Vlaamsche land — en NoordNederland niet minder — kende en beminde den edelen
man, dweepte met den gemoedelijken, zoetgevooisden
spreker, wiens geestdriftige liefde voor zijn yolk en zijn
taal zooveel jeugdige harten heeft gewonnen voor de
Vlaamsche zaak.
Want juist de studentenwereld voelde zich het meest
nog aangetrokken tot den goeden, lieven grijsaard wiens
geest jong was gebleven en die met alleen in zijn uiterlijk,
maar ook in zijn gemoed jets van de eerste frischheid en
bekoorlijkheid der jeugd had bewaard.
Waar vond men ooit onder de sneeuw der jaren zulk
een kinderlijke dichterziel opborrelend van jongelingsgloed
en van Vlaamsch ideaal, waarop de tijd, de ontgoocheling
nooit jets vermocht.
Hij was, in den vollen zin des woords, een levenwekker,
een bezieler.
Pastor Verriest heeft zich in het hart van het Vlaamsche
y olk een onvergankelijk recht op erkentenis verworven, en
hier, in de Vlaamsche Academie, waar zijn beminnelijke
stem zoo dikwijls weerklonk, wordt zijn naam met liefde
en eerbied herdacht.,

11El STAMLAND DER INDO-CEIIIIANEN
RED S uitgesproken op de plechtige vergadering
der Koninklifke Vlaamsche Academie,
den 1, full 1922,
door J. VERCOULLIE, BESTUURDER

Een Academie is in de eerste plaats een genootschap
dat tot doel heeft de wetenschap te bevorderen.
Dat kan ze doen door de -werkzaamheden van haar
lcden die volgens art. 13 van haar reglement verplicht zijn,
ten minste om de Brie jaar een oorspronkelijke verhandeling
aan de Academie voor te leggen,
en dat is, voor wie de
beteekenis van dat voorschrift beseft, stellig niet te weinig
gevraagd.
Dat kan ze nog doen door de bedrijvigheid van de
geleerde werkers op te -wekken met wedstrijden uit te
schrijven en geleerde verhandelingen ander haar hoede te
laten verschijnen.
Maar er is voor haar leden nog een ander middel om
voor haar doel werkzaam te zijn, nl. met de uitkomsten der
wetenschap die door den aard der zaak eerst slechts in een.
beperkten kring bekend zijn, in den breeder kring der
belangstellenden bekend to makers.
In dezen tijd van overspecialiseering zijn studiemenschen rneestal specialisten die in een beperkt hokje der
wetenschap werkzaam zijn en maar zelden een blik kunnen
werpen in de hokjes der anderen; ze verrichten dus wederkeerig dienstbetoon wanneer ze aan de anderen komen
vertellen wat er op hun gebied omgaat.
\roar zoo iets is juist onze jaarlijksche openbare vergadering een geschikte gelegenheid: Zij legt als van zelf
aan den Bestuurder die dan het woord moet voeren, de
verplichting om een onderwerp te behandelen waaraan ook
de buitenstaanders wat hebben.

Zoo een onderwcrp is de vraag naar bet stamlan d der
Indo-Germanen, die men wegens nieuw bekend geworden
feiten weer verplicht is onder het oog te nemen.
\Vat er echter over mee te deelen is, zou voor al wie
den ontwikkelingsgang van de vergelijkende Indo-Germaansche taalkunde niet van dichtbij gevolgd heeft, eenigszins in de lucht hangen, indien ik niet eerst, wegens den
samenhang, eenige meer algemeen bekende feiten en stellingen herinnerde.
Bij het einde der achttiende eeuw is men tot de erkenning gekomen dat bijna al de talen van Europa en twee
voorname taalgroepen in Azie onderling verwant zijn. Die
erkenning had zich sedert de 16 e eeuw allengskens en met
brokies en stukjes gevormd. De aldus als verwant erkende
talen noemt men met Klaproth sedert 1823 de Indo-Germaansche naar de twee volken die zich aan het oostelijk en
westelijk uiteinde bevinden. De Franschen en de Engelschen spreken liever van Indo-Europeesche talen, een
minder gelukkige benaming, daar het eerste lid te weinig
en het tweede te veel zegt. De erkenning van den
samenhang van sommige talen en de stipte rangschikking
gebeurde ook geleidelijk. Sedert een veertigtal wren neemt
deze klasseering aan : tien Indo-Germ. taalfamilies, waarvan
twee Aziatische : de Indische en de Iranische, en acht
Europeesche : de Armenische, de Albaneesche, de Grieksche,
de Italische, de Keltische, de Germaansche, de Baltische
en de Slavische.
Het begrip van verwantschap werd afgeleid van
erkende overeenkomsten in woorden en vormen, die men
slechts door oorspronggemeenschap kon uitleggen. Daaruit
volgde dat men het bestaan aannam van een taal die de
stammoeder zou zijn van al de talen van de groep, Welke
men dan of als haar dochters of als haar kleindochters of
als haar achterkleindochters zou kunnen beschouwen.
Voor Schlegel en eenige weinige taalkundigen tot verre
in de 19e eeuw was die stamtaal het Sanskrit, dus de oudst
bekende taal van de Indische familie. Voor W. Jones en
voor bijna al de taalkundigen tot heden toe is de stamtaal
een verloren voorhistonsche taal, die men het Indo-Germaansch noemt,_ ..
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Daaruit volgt dat er vOcir de afzonderlijke talen
een ecnig Idg. yolk moet bestaan hebben met de Idg.
stamtaal tot moedertaal. En daaruit dan noodzakelijk
twee vragen :
I. `Naar woonde dat Idg. yolk, en 2. Hoe heeft zich
zijn taal in zoo veel afwijkende vormen over een zoo uitgestrekt gebied verspreid ?
Over de tweede vraag is men het al spoedig eens
geworden en gebleven.
Daar moet zich een ontwikkeling voOrgedaan hebben
in den acrd van hetgeen we bij de vorming van de Romaansche talen opmerken.
Van Rome uit hebben de Romeinsche soldaten, ambtenaars en kolonisten. hun Volkslatijn overgebracht naar het
overige Italie, naar Iberie, Gallie en Dacie en het aan de
verschillende daar gevestigde volken opgedrongen; deze
hebben het ieder op zijn manier gewijzigd en alzoo is het
bijna eenvormige Volkslatijn tot de acht zoo genoemde
Romaansche talen geworden. Die zijn dan eigenlijk geen
talen van Romaansche volken maar van geromaniseerde
volken, en de dragers van de « culture latine » zijn dusj in
overgroote meerderheid alzoo vreemd aan het Latijnen.dom als de Zweden of de Hongaren : « it y a des langues
n6o-latines, it n'y a pas de peuples neo-latins », zegt de
groote Fransche taalkundige A. Meillet (Introd. A l'etude
comparative des langues indo-europêennes, blz. 59)
Dit verloop kunnen we historisch nagaan. We mogen
dan in overeenkomst daarmee aannemen dat het Idg.
stamvolk zijn taal binnengevoerd heeft bij en opgedrongen
aan zeer verschillende volken die ieder het Idg. op zijn
manier gewijzigd hebben. Alzoo is het Idg. tot de tien Idg.
taalfamilies geworden met talrijke onderverdeelingen. Die
zijn dus eigenlijk geen talen van Idg. volken, maar talen
van geindo-germaniseerde volken.
I)eze feiten bewijzen ons dat om taalverandering te
bewerkstelligen, de veroveraar zich met al zijn stoffelijke,
staatkundige en zedelijke macht te midden van de veroverden moet komen vestigen en dan nog gaat dat zeer
traag : er waren in Frankrijk nog Gallische taaleilandjes
in de 6 e ecuw.
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Toepassingen op onze taaltoestanden, die nog altijd
het gevolg zijn van de Fransche overweldiging van 1794,
kan ieder voor zich zelf maken; maar iedereen zal er bijerkennen dat, pier spreken van een vreedzame indringing
zonder dwang of geweld, boerenbedrog is.
Deze feiten bewijzen ons ook wat een vat van tegenstrijdigheden de mensch is. De ontdekking van het graf
van Toe-Tankh-Amon heeft ons bewezen hoe groat de
algemeene belangstelling is voor de minste sporen van
verloren talen en beschavingen en tevens zien we heel de
geschiedenis door hoe veroveraars en groote centralistische
Staten alles in het werk stellen, om de talen en de beschavingen uit te roeien van de ethnische groepen die hun iii
den weg staan.
Niet een taal is doodgegaan voor haar genoegen :
zoolang een y olk vrij zijn eigen leven kan uitleven, leeft
zijn taal voort met hem.
Het is een loonende, maar zeer kiesche taak om bij
ieder van die geromaniseerde of geindogermaniseerde talen
uit te maken wat op rekening van de veroverende taal en
van de overwonnen taal komt. Dat werk kan slechts volgens
een negatieve methode verricht warden. Van de overwonnen
taal kennen we doorgaans weinig of niets en moeten dus
aannemen dat aan haar te wijten is, al wat we niet als echt
Latijn of echt lndo-Germaansch kunnen erkennen.
Als het Fransch de e van petram tot ie maakt in pierce,
of de P, van habere tot of in avoir, of de c van capram, cabalbun tot ch in chbre, cheval, of soixante-dix, quatre-vingts,
quatre-vingt-dix zegt p. v. septante, uitante, nonante, of
als wij twee, vader, traan zeggen p. v. duo-7, pater, d(r)alcru,
clan is dat de weerwraak van de mummie van den verwonneling op den schendenden aanslag van den verwinnaar.
Bij de ligging van de tien Idg. taalfamilies zooals die
41,a de splitsing en de verspreiding van het Idg. bepaald
werd, treft ons een zeer merkwaardig feit. Men ontwaart
sours taaleigenaardigheden die zich in twee of in eenige
taalfamilies, dock niet alle voordoen. Men noemde die eerst
taalbaren; Meillet heeft daarvoor den zeer gelukkigen
naam van isoglossen gevonden.

Welnu de talen die door een zelfdc isoglosse getroffen
worden, zijn geburen, hangen geographisch samen. De
isoglossen maker geen sprongen. Laten we een paar voorbeelden nemen, waarvan het belang 11 zooeven zal blijken.
Wij moeten voor het Idg. zes kliikers aannemen
d.
lnu d is in de twee Aziatische families
a, e, 0, i,
steeds i, in de. acht Europeesche steeds a; a e o zijn in de
twee ,.A.ziatische families alle dri p tot a samengesmolten,
in de acht Europeesche daarentegen blijven ze drie zelfstandige kianken, behalve dat a en o in drie Europeesche
families ook samengevallen zijn : Germaansch en Baltisch
tot a, Slavisch tot o.
Wij moeten voor het Idg. drie reeksen gutturalen aannemen; palatale h), velare (g, k, gh) en labio-velare
(2, q, 210. De vier westelijke taalfainilies (Gr., Ital., Kelt.,
Germ ) maken de eerste, en de tweede reeks tot zuivere
guauralen, de derde reeks tot gutt. iv of tot labialen.
De zes ander taalfamilies daarentezcn maker' de tweede
en de derde reeks tot zuivere gutturalen, de eerste reeks
of 7 enz.).
echter tot sisklanken (z,
Het augment der verleden tijden vindt men alleen in het
Indisch, Iranisch en Grieksch; het -r-suffix van het mediopassief verloont zich alleen in het Italisch en het Keltisch.
Meer gevallen. waren nog te vermelden, maar dit volstaat
om U te toonen dat een isoglosse geen sprongen maakt.
Daarmee kunnen we nu tot de eerste vraag, nl. naar
het stamland der Indo-Germanen overgaan. Die is echter
minder gemakkelijk. -We staan hier zonder gids voor de
nevelen der voorgeschiedenis.
Anthropologic, palwontologie, geologic kunnen ons
weinig helpen. Bijna uitsluitend in de Idg. talen zelf en
in het heropgebouwde Idg. moeten we middel tot antwoord
vinden. Het, spreekt van zelf dat het antwoord verschillend
zal zijn, naarmate de wetenschappelijke kennis van de Idg.
talen bepaalder en de heropbouw van het Idg. nauwkeuriger wordt of dat men middelen buiten de taalkunde
ter hulp roept.
Door het stamland verstaan we hier alleen het land
waar de Indo-Germanen woonden onmiddellijk voor hun
scheiding en waar hun taal en beschaving hun bepaald
karakter gekregen hebben.
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Steunende op de toenmalige opvatting dat Indisch en
Iranisch het zuiverst de oorspronkelijke taalvormen vertoonden en zich dus het dichtst bij het uitgangspunt moesten
bevinden, en aannemende dat Azie de wieg van het menschdom was, plaatste men eerst het stamland bij of op het
Aziatisch Hoogland bij Oxus en Jaxartes : zoo Pictet in
1859. Maar reeds Latham in 1862 en Benfey in 1869 namen
het op voor Europa. Geiger in 1868-69 plaatste het in_
Duitschland, terwijl Cuno geheel Middel- en Oost-Europa
van den Atlantischen Oceaan tot den Oeral opeischte.
In 1875 plaatste Benfey het bepaald tusschen de
Donaumonding en de Kaspische Zee. Dan zoekt Posche
(1878) het in de Rokitnomoerassen (Minsk), Fick en Hofer
weer in Azie, Penka (1883 en '86) in Skandinavie, Tomaschek (1883) en Taylor (1888) in Oost-Europa, von Loher
(1883) weer in Duitschland, Much en Kossinna bepaaldelijk
in Noord-Duitschland.
Het is de voorstelling van Benfey, vooral sedert haar toelichting en verdediging door 0. Schrader, die sedert bijna
veertig jaar de algemeene instemming geniet. Het stamland
ware dan gelegen tusschen de Karpathen en de Kaspische
Zee, dus in het S::ythenland der oude Grieken. De Scythen
zelf waren een gemengde riomadenbevolking bestaande
uit Tataarsche en Iranische stammen. Het is niet mogelijk
hier op bijzonderheden in te gaan, ook niet op het feit dat
de vraag naar het stamland der Indo-Germanen in verband
zou te brengen zijn met de vraag naar het stamland der
Semieten en FIamieten, vooral bij hen die meenen dat de
drie Indo-Germaansche, Semitische en Hamitisehe grondtalen ontstaan zijn uit een eenige inflecteerende grondtaal.
Maar niet alle Idg. talon die eens bestonden, zijn
bewaard gebleven. Sommige zijn spoorloos verdwenen; van
andere zijn zulke schaarsche brokken over dat ze tot taalkundige stellingen niet bruikbaar zijn; van andere nog zijn
de overblijfselen in een geheimzinnigen vorm gehuld,
waaruit nets te ontwarren is. Het kan nu gebeuren dat
door een gelukkig toeval zoo een onbekende taal te voorschijn komt of op duistere teksten een onverwacht licht valt.
\Velnu zoo een toeval heef t zich in de laatste jaren
tweemaal voorgedaan.
Grdnwedel in 1902-03, Von Le Coq en Grunwedel in
1901-06, Stein en Pelliot in 1907-98 deden opzoekings-
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van daar fresco's, beeldhouwwerken en handschriftcn in tien
verschillende talen mee. Onder de door Stein meegebrachte
handschriften waren er in een onbekende taal, die men
als Iranisch erkend heeft en die bij het Sogdisch behoort;
,er waren er ook in een ander onbekende, doch zelfstandige
taal, die men Tocharisch genoemd heeft en als Indo-Germaansch erkend heeft; onder de hss. door Von Le Coq en
Pelliot mecgebracht waren er ook in ditzelfde Tocharisch.
Zij dagteekenen van de 5 e tot de l e eeuw.
Die taal staat met haar klinkers op Europeesch standpunt, met haar gutturalen op Grwco-Italo-Celto-Germaansch
standpunt, met haar werkwoordelijke -r-suffixen op CeltoItalisch standpunt; zij maakt de b-p-bh tot p, de g-k-gh
tot k, de d-t-dh tot /, iets wat aan de Germaansche klankverschuiving herinnert. Daar verrijst dus opeens aan het
oostelijk uiteinde van het Idg. gebied een Idg. taal met al
de kenteekenen van de Idg. talen van het westelijk uiteinde.
Een dergelijke verrassing bracht ons het Hettitisch,
een taal waarvvn men tot nog toe de overblijfselen niet
kon ontcijferen.
De Hettieten, Fr. Hittites of Heteens, door de Egyptenaren Chati of Chela, door Babyloniers en Assyriers Chattu
geheeten, worden weer dan vijftigmaal in den Bijbel
genoemd, doorgaans als Heiwi, van Gen. 10 af, doch negenmaal, en dit alleen Gen. 23, 25 en 27, als filii Heth. Heth
was een zoon van Chana1m en een kleinzoon van Cham.
Tot voor een dertig Saar waren ze al niet veel anders dan
bij name bekend.
Sedert de vondsten to Tell-el-Amarna in Middel-Egypte
in 1887-88 werd dat anders. Nu weet men dat ze uit een
reeks volken bestonden, als Kariers, Lydiers, Mysiers,
Lydiers, Pisidiers, Lycaoniers, Ciliciers, Cappodociers. Hun
rijk was het machtigste in Voor-Azie na dat der Babyloniers en voor dat dcr Assyriers; van begin 16 e tot einde
14e eeuw v. Chr. hebben ze veel oorlogen gevoerd met de
Egyptenaren, van Tocthmosis III tot Ramses II. Zij hebben
geheerscht van Lydie tot aan den Euphraat en tot aan
Hebron. Zij werden in 712 door de Assyriers ten onderen
gebracht.

In anthropologisch opzicht verLoonen ze drie ixpen
een Monguloide type ten Oosten, een proto-Griekscli type
ten Westen, en elders een Armenisch type met Joodschen
neus. Zij droegen snavelschoenen, `rat op hun herkomst
nit sneetiwbergsLreken wijst. Van hen komt het gevleugeld
paard, voorlooper van den Griekschen Pegasus ; van hen
komt de tweehoofdige adelaar, voorlooper van den Oostenrijkschen dubbelen arend. Hun opperste godheid was een
godin-moeder, gediend door gewapende priesteressen, de
prototypen der Ainazonen. Benevens Babylonische en
Chaldeeuwsche goden, hadden ze er ook Indo-Germaansche
als Varuna, Indra, Nasatya en Mitra.
Die inlichtingen komen niet alleen uit de bouwvallen
van Tell-el-Amarna, maar ook uit die van Boghaz-Kui
(of -Kheui, of -Khoi, of -Khoi), een van de hoofdsteden der
Hettieten, op een honderd vijitig kilometer ten Oosten van
Angora, reeds vroeger bekend. Wellicht waren de Hettieten
reeds omstreeks 3000 v. Chr. daar gevestigd.
Te Tell-el-Amarna vond men ongeveer drie honderd
icemen tegels in Babylonisch spijkerschrift. Zij dagteekenen
nit het einde der 15 e eeuw v. Chr. en bevatten de correspondentie van vorsten ult Voor-Azie met de Egyptische.
Men kon die alle verstaan behalve de tegels uitgaande van
Tharkundaraba, een Hettitischen vorst van Arzawa. De
tegels van Boghaz-Kui, ook iii spijkerschrift en gaande van
den ll e tot de 7 e eeuw v. Chr. kon men ook niet verstaan,
Maar Winckler en Puchstein stelden in 1905-07 een wetenschap onderzoek over deze bouwvallen in, en men erkende
dat de Arzawategels ook in dezelfde taal gesteld waren.
Men is dan, bepaaldelijk sedert een achttal Laren dapper
aan de studie van die oorkonden gegaan, een werk waarin
vooral Hrozny, Garstang, Jensen, Figula, Weidner, Marstrander, Sommer zich verdienstelijk gemaakt hebben.
Men is nog niet met alles klaar, maar reeds kan men
zeggen dat het Hettitisch een Indo-Germaansche taal is,
en dan nog wel met een veel jonger uitzicht dan de ander
ldg. tales van dien tijd die er veel archaistischer
De woordenschat is voor het grootste gedeelte on-Idg.,
uit onbekende bron of bronnen. Maar de bouw is Idg.,
staande op het standpunt van de westelijke, en bepaaldelijk
van de Celto-Italische groep.

We bevinden ons dus sedert een acht a vijftien jaar
voor twee nieuwe zelfstandige Idg. talon, die een elfde en
een twaalfde familie vertegen' oorchgen nevens de lien
bekende Idg. taalfamilies. Hun afgezonderde plaats is in
tegenspraak met het tot nog toe erkende feit van den
geographischen samenhang der isoglossen. I)aarmee wordt
dus de thans geldende opvattrng van het stamland der
Indo-Germanen, van de wijze waarop ze zich gesplitst
hebben en van de wegen waarlangs de verspreiding gebeurd
is, weer op losse schroeven gezet.
Zullen de nieuwe feiten in verband kunnen gebracht
worden met die thans geldende opvattingen of zullen die
opvattingen zich moeten wijzigen Haar de nieuwe feiten of
zal men zilil onkunde moeten bekennen.
Zal hei, woorcl van De Genestet hier gelden :
\Vat ons cle «ipdn als v,aarheid
Ikon den,
Sti ak Lona een
i:zer die 't v,egredeneert,
0

of zal het een aliqua ncscire wezen, zooals Aristoteles zei
in het Grieksch?
Antwoord daarop brengen, zal het werk zijn der
komende dagen. Voor alsnog hebben we er geen.
Dat is van mijn lange rede de korte zin.
Ik dank U voor de geduldige welwillendheid waarmee
.het U beliefcl heat ze aan to hooren.

De Ontwikkeling van Vondels karakter
DOOR

Dr. J. F. M. STERCK,
Buttenlandsch Eereltd der Aeademte.

Het komt mij voor, dat ik geen beteren Patroon had
kunnen kiezen, om mij bij U in te leiden, dan Vondel i
Vondel behoort tot de uwen, evengoed als hij onder mijn
landgenooten wordt geteld. Hij verbindt Noord en Zuid
met elkander; zijn taal is ons beiden gemeenzaam. Zijn
invlocd op de vorming van onze sprake gaat zeer diep.
Vondel is het Zuiden steeds blijvcn liefhebben, al was hij
in merg en been Noord-Nederlander geworden.
Toen ik dan ook van uwen bestendigen Secretaris de
vereerende uitnoodiging ontving, om op de jaarlijksche
samenkomst van uw hooggeschatte Ikon. Vlaamsche Academie de feestrede te komen houden, nam ik haar volgaarne
aan, overtuigd uw belangstelling te mogen winnen, door 110
onderwerp van mijn rede te ontleenen aan mijn meer bijzondere studie van onzen « Puickpoeet ».
Vondel immers vormt het middelpunt van al wat goed,
waar, en schoon, en edel is in mijn vaderland in de 17 do eeuw.
Weinig dichters worden nog met zooveel belangstelling door
jong en oud gelezen en bestudeerd als Vondel. Zijn treurspelen worden nog steeds door onze eerste tooneelspelers
jaar op jaar opgevoerd voor gevulde schouwburgen. De
verschillende uitgaven van Vondels werken zijn uitverkocht ; zij zijn in den nieuwen boekhandel niet meer verkrijgbaar.
Is het noodig u nog te verklaren, dat het voor mij een
bijzondere aantrekkelijkheid heeft de karakterontwikkeling
van dezen Taalreus te bestudeeren, en dat ik mij daarmede
reeds eenige jaren bezig houd, zooals ik reeds meermalen
heb doen blijken.
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Vondels levee is ons z66 nauwkeurig in allerlei omstandigheden bekend, dat wij het slechts behoeven te volgen
om ook zijn karakter in zijn voile ontwikkeling te zien
uitblinken. Zelden kunnen wij zoo innig met een dichter
uit lang -vervlogea eeuwen medeleven, als met Vondel.
De tijd waarin het karakter wordt gevormd, waarin
het zijn eerste plooi ten goede of ten kwade opneemt, de
jeugd, is voor Vondel blijde en gelukkig geweest.
De kruick houdt allerlangst den geur van 't eerste sap,

heeft hij later zoo pittig gedicht; en tot in zijn ouderdom
komt steeds in zijn verzen de herinnering bij hem op van
die onbezorgde Keulsche kinderjaren. Als Vondel in 1629,
op zijn 52stc jaar, dat echt Keulsche treurspel van Sinte
Ursula en haar Jonkvrouwen, de « Maechden » opdraagt :
Aan Agrippine », aan de stall Keulen, voelt hij in zijn
dankbaar hart de oude lief de weer herleven.
D'inboorling is in zyne wieg gehouden,
En bakermat. Floe kan ik die voorby?
Al wordt de melk der Moeder niet vergouden
Van 't kind, dit strekt ten allerminste dy
Een klein bewys van myn genegentheden,
En groote zucht tot myn geboorteplaats,
Daer ick nu, styf een halleve eeuw geleden,
Eerst r yzen zag den glans des dageraads.

Maar reeds vroeger had de Rijnstroom bij hem die
jeugdherinneringen weer opgewekt, toen hij zong :
Doorluchte
myn zoete droom,
Vanwaar zal ik u lof toe zingen,
Myn trekkende geboortestroom —

en vender :
Hetzy ik zing op 't ruischen van uw baren
Of huppel, op myn Keulsche kaey.

wij zien het vroolijke kind de Grosze Witschgasse,
waar zijn ouders woonden, vlak bij de rivier uitdartelen
en langs de kaai spelen en zijn eerste zielsindrukken opnemen, die nooit meer uitgewischt zouden worden, en altijd
weer sterker voor hem zouden herleven in heerlijke poezie.
En als in 1632 zijn dierbare geboortestad bedreigd wordt
door de wapenen van Gustaaf Adolf treedt de dichter den
oorlogsheld met een Olijftak tegemoet, en beroept zich op
zijn blijde jeugdherinneringen om Agrippine te verdedigen.

59,
't Wild vogelkyn, dat ?ingt daar 't ouLeknipt is
Al d' ape lucht is myn
Nog steent het am te z3n
By 't lieve nestle, daar bet uitgekipt is.
lk 'need': hoewel it n blade geest vaart speuien
Daar draaiboom sluit nocht hek
Een heimelike trek
Verleidt het hart naar myn geboortstad Keulen.
Daar heb ik eerst om honig uitgevlogen,
Omtrent den blonden Rhijn
Replant met Rinschen wyn
En als een bie violendauw gezogen.

Toch leefden in het Vondelgezin, in de stifle Keulsche
straat, geheel andere herinneringen voort; en N-v ij moeten
den takt en de opvoedkundige wijsheid der ouders bewonderen, die de onbezorgde kinderjaren blijkbaar met bezwaarden en verdonkerden door het verhaal van hurt bitter droeve
ervaringen. Toch zullen dikwijls de verhalen van de meedoogenlooze vervolgingen, die de weerlooze doopsgezinden
te Antwerpen onder Alva verduurd hadden, nog het onderwerp der gesprekken hebben uitgemaakt.
Was met de grootmoeder van den kleinen Joost, toen
haar man, de wederdooper Peter Cranen, gevlucht was, op
het Steen gevangen gezet? Het geheele gezin Cranen was
daarop naar Keulen vertrokken evenals de oude Vondel
en daar werd ook het huwelijk gesloten tusschen beider
kinderen Sara Cranen en Joost van den Vondel den Ouden.
De kmderen uit dit huwelijk : Joost en zijn zusje Clemensken
telden slechts een en twee Laren, toen ook in Keulen de
Wederdoopers in 1588 werden bemoeilijkt, en in 1595 met
zoo ernstige vervolging be'dreigd werden, dat de oude
Vondel met zijn gezm Keulen verlaten moest en, met een
omweg over Frankfort en Bremen, over Utrecht naar
Amsterdam kwam om zich daar in 1596 voor goed te
vestigen. Slechts tot zijn zevende daar heeft Joost dus
mogen huppelen langs zijn s Keulsche kaey », slechts in
zijn prilste jeugd heeft hij omtrent den s blonden Rhijn
beplant met Rinschen wijn, als een bij violendauw gezogen ».
Zoo moet die vlucht uit Keulen op hem een onuitwischbaren indruk hebben gemaakt. Dat plotseling verstoorde
jeugdgeluk moet een plow. in zijn karakter gelegd hebben,
die nog na vele jaren merkbaar zou worden in zijn hartgrondigen afkeer van elke vervolging om den geloove, in
zijn sclierpe berisping en hekehng van predikanten en
andere roervmken in kerk en godsdienst.

Zijn vroeg ontwikkeld kinderversiand stolid voor het
raacisA, dat zijii vrome, brave ouders die niets liever
wenschten clan rustig hun eenvoudig beroep uit Ic oefenen,
juist oin hun yroomneid en godsclienstzin werden vervolgd
en uitgedreven. Maar nog een andere karaktertrek van
Voadel valt nit die dagen van vervolging en vhichten te
verklaren, het is die zekere bedeesdheid en bescheldenheid,
die we la zijn later leven nog meermalen kunnen opmerken.
INiaar, onclanks het gemis van zijn zonnigen Keulschen
Rijn, vond de ciichter in de AmsLclsiad, in de smalle Warmoesstraat Loch weer een knng , van tevredene e.) gelukkige
geloofs- en lotgenootui, Wier vroolijke en opgewekte omgang
een gunstigen indru...c op zijn karaKter moet hebben gehad
in den tijcl Coen het nog gevormd lion worden. Zijn verzen
bewijzen het overvloedig. FIoort n hijv. dit « Schriftuurlijk
bruiloftsrefrein » van den 17-jarige voor een buurmeisje
Claartje van Tongerloo, 't is al zonnige vreugd, die ons er
uit tegeiilacht in den zomer van 1605 :
Verheugt, o Phoe;A. jeugd ^ doer dezen zoeten tvd
De zomer, door ,zyn deugd vcrtoont zyn gr)ene blaren,
vervreat, 't p,ecnet t in t bowl' verblydt,
't c;evogelt
e erjeu&t,
't
(Ad lacht c1:,
Iwo t. \\ e!,; (tile bez\Naren.

En hoe veelzeggeiid is chi, zijn eerste bekertde gedicht
onderteekend met de spreuk . « Liefde veminnet Al ».
Een godsdienstig Nieuwjaarslied, in 1607 gedicht, toont
ons den jongen Vonuel your net eers,, in zip omgang met
anderen clan zip eeny ouaige geloutsgenooLen, meL de reaerijkers van de iirauandscne h_amer un, ievender Joust ».
En dat hij daar spoeuig op den vourgrolid craw, een
Nieuwjaarslied, dat te aicnten In den reL2,21 voor pen vri
'der
of poeet van de Kamer een eervoile opuraent was. In netzelide Saar trok met de Kamensten nit naar- een groot
reueriiKersteest te naarlem : « tier consanowlenue ,J Lt WCei ».
Hoe Vondels gemoed zich onder rederijkers-stadgenooten ontwikkelde, blijkt uit de oiiderwerpen, die nu
bezong zoo geheel iii overeenstemming met zip spreux :
« Liefde verwinnet, Al », zij heeten toot . « De pent van
Cupido DedicaLie aan de Jonkvrouwen van \fnesland en
Overyssel, » waarschijnlijk op een rein door die ianasunappen
gezongen, en eindelijk een « Oorloflied » waarin hid atscrieid
neemt van zijn geliefde voor zijn vertrek up een zakenreis.
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Doch hoewel wy scheiden, Met droefheid en pyn,
Ja met tranig schreiden, Zal uw zoet aanschyn
d' Welk my heeft verwonnen Door Cupidos schichten fel
My verheugen konnen En myn hart verhchten wel.
Stort dyne gebeden Als ik ben op reis
Opdat ik met vreden Keer in dyn palm,
Trouw als Penelope, My Ulysses wacht,
Ik stel al myn hope op u dag en nacht,
Als Oceaan woedig Het gansche schip dyzen doet
Door golven onspoedig Zal ik aan dy peizen vroed.
Oorlof myn Princesse, Waardig om bespien,
Voor de laatste lesse. Tot een wederzien,
Als myn kwaal zal blussen TTw bywezen vreugdig hier;
Met een treurig kussen, Oorlof, p. y schoon jeugdig dier.

Met een frissche, jonge liefde in het hart toog zoo de
jeugdige dichter op reis voor den zijdehandel van zijn vader
in De Trou, het hues waar in 1607 het huwelijk werd gevierd
van Vondels zuster Clemensken met den weduwflaar Hans
de Wolf, ook ecn zydecramer. Voor het 21-j-arige zusje van
de Wolf, Maeiken, moet het « Oorloflied » geklonken hebben,
dat den 20-jarigen Joost aan het hart ontwelde; maar de
« Oceaan woedig », waarmede hij Naar hart trachtte te verteederen, zal wel niets racer geweest zijn dan onze Zuiderzee,
die hij moest oversteken om naar Friesland te komen.
Maar ernstige jaren breken nu voor den dichter aan.
In 1608 stierf zijn vader, en Joost was aangewezen om zijn
moeder een steun te zijn en, kort nadat in 1610 zijn wenschen uit het « Oorloflied » vervuld waren geworden door
zijn huwelijk met Maeiken, neemt zijn moeder hem op als
compagnon in den zijdehandel, om zich in 1613 daaruit terug
te trekken, zoodat de zorg voor dit bedrijf geheel aan hem
werd overgedragen.
Hartelijk en eensgezind blijkt het familieverkeer der
Vondels en de Wolf en, lotgenooten eens in bittere vervolgingen en zwerftochten, thans buurtgenooten verwanten,
oplevende door de rust en de vrijheid die de bloeiende
handelsstad Amsterdam aan deze onvermoeide kooplieden
verleende. Echt Vlaamsch doet ons hun opgewekt vroolijk
gezinsleven aan, maar ook hoe echt Vlaamsch klinkt
Vondels teal ons tegemoet. Ilier voelt ge nog den harteklop
van den Antwerpenaar van afkomst. Zijn warme smeuige
sprake heeft nog geen Franschen draai aangenomen en is
evenmin door Duitsche omslachtigheid vervormd. Zuiver
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invloed van de Noordsche tongen, maar spoedig vervormt
zich onze taal naar hem en onder zijn nieuwe stadgenooten
vond hij steun door hun krachtig streven om het Nederlandsch te zuiverea, om zooals CoornherL in 1570 al gedicht
had, te weren
De bedelwyn uit vreemde, ontleende vaten getapt,
De Lazarusmantel geflict, gebrodt, gelapt,
De stamertong, die onduitsch clapt.

Juist die Vlaamsche kleur in Vondels taal vond waardeering in de Brabantsche rederijkerskamer van Amsterdam
« 't Wit Lavendel », waarin tal van gevluchte zuiderlingen
zich vereenigd hadden. Het was ook deze kamer, die reeds
in 1610 een treurspel van Vondel « Het Pascha » op het
tooneel gesteld had.
Maar reeds dan komt de Fransche invloed om den hoek
kijken, want dit treurspel wordt met een vloeiend Fransch
gedicht door Vondel opgedragen aan : « Son Mêcene .Jean
Michiels van Vaerlaer ». Met blijkbare voldoening wijst
Vondel daarin op den Franschen invloed en noemt zelfs
« Le Gascon du Bartas renommê » als zijn voorbeeld; en
de uitgever van « Vondels Gulden Winckel » weet gees betere
aanbeveling van diens verzen voor zijn troopers, dan dat
hij ze na de wijze van de Fransche dichtmaat, namelijk in
de pas uit Frankrijk nagevolgde zesvoetige alexandrijnen
heeft doen maken, en in 1616 geeft Vondel in « De Vaderen
de vertaling van een bijzonder langademing gedicht van
dien toen hooggeschatten « Gascon ».
Het gemoed van den jongen dichter blijft zacht en
lieflijk gestemd en in deze opdracht ontleent hij zijn beelden
bij voorkeur aan bloemen en lente.
idle fois heureux qui volt tousjours Nature
Fleurir parmy les champs en eternel verdure;
Le maniement joyeux d'un vert scion entê
Le lustre passe d'un royal sceptre emper16.
Les feuilles ombrageux d'un florissant boscage,
Les doux tirehrants Rossignols en ramage
Surpassent l'orgueilleux couronnement royal,
Et le chant mesurê des Chantres musical.

Het is ook vooral het herdersieven, dat hem in zijn
verzen aantrekt, en « Het Pascha » begint met een toespraak
van Moses aan de kudden :
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Weydt hier myn Beestiaal, weydt hier myn tierge Vee
Golft hier om dit gebergt myn witgewolde zee;
Scheert hier 't groenhairge loof, spaert kruydt noch bloemkens
't Lacht hier doch altemaal, zoet-rokig en couleurig.
[geurig,

Ook zijn eigen huwelijksgeluk weet hij in 1618 zoo
boeiend te bezingen in een « Huwelycks-lof-liedt », slat het
werd opgenomen in een volksliederenboek, genaamd : « Der
Minnaers Harten Jacht. » Het bevat o. a. deze strofe :
Wat waert, met d'arme mensche,
Indien hy u gesellicheyt sou derven9
Al hadde hy 's herten wensche
In eensaemheyt hy quynende moest sterven :
De goude torts
Des daegs sou korts
Vergeefs bp onse daken
Soo helder lichten
Noch menschen aengesichten
Meer vermaeken.

Uit al deze gegevens blijkt toch wel overtuigend, hoe
geheel onjuist Vondel als jongeling en jonge man door
sommige levensbeschrijvers wordt voorgesteld.
Haspels bijv. geeft hem « Geen lachende, maar een
lijdencle jeugd » en Leendertz schildert hem aldus :
« Zwaartillend van card, met aanleg voor melancholie, zag
hij altijd erg tegen de moeilijkheden op ». Neen, de jonge
Joost was inderdaad blijmoedig en tevreden, dankbaar voor
zijn huiselijk geluk, gevoelig voor al het schoone van Gods
rijke natuur, mede opgaande in het godsdienstig leven van
zijn doopsgezinde brooders en zusters, vol belangstelling
voor den bloei van zijn nieuwe vaderstad en getroffen door
elke fgroote gebeurtenis in stall en land. Groot was bijy . zijn
bewondering voor de vaderlandsche ontdekkingsreizigers,
die op soms zoo klcine s'1ieepjes uittrokken om een nieuwe
wereld en onbekende handclswegen op te sporen, en in
schoone klinkdichten bezong hun moed, en wijdde een
lange hymne aan de « Wijd beroemde scheepvaart der
Vereenigde Neclerlanden. »
Bij zooveel welvaart en opgewekt geestesleven komen
de vroeger doorgestane ellenden uit zijn jeugd hem wel
soms nog helder voor den geest; hiervan getuigt de opdracht
van zijn nieuw treurspel « Hierusalem Verwoest aan den
oud-burgemeester Cornelis Pietersz Hooft, « dien Raadsheer
wijs en simpel; het hoofd vol kreuken, een geweten zonder
rimpel. » In hem huldigt hij het wijs beleid der vrome
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regeerders, die « zoovoel duyzende verjaechde menschen
gastvry geherbergd en liefelyck gekoestert hebben, zoodat
zy gezeten in veylige schaduwe, niet meer hoeven te vreezen
het Spaansche geweld; » en hij erkent dan : « Indien wy
ernsthaftigh overwegen, de als in het hemde ontvloden
wreedheid, en wederom de genoten ruste en veyligheyd,
gewisselyck, wy moeten geperst zyn van een dankbaer
gemoed ». Onwillekeurig komt bij deze woorden van Vondel
u en mij de vlucht van 1914 opnieuw in de gedachte. De
geschiedenis herhaalt zich steeds.
Vondel was innig vroom en godsdienstig van acrd en
onder zijn doopsgezinde broederen in hoog aanzien, zoodat
zij hem in 1616 verkozen tot Diaken. Blijkbaar heeft deze
-waardigheid zijn gemoed ernstig gesternd en hij vermengt
zijn frisch opgewekte jeugdverzen met sombere, zwaar
vrome poezie over « Het Urterste Oordeel », de « Vier
Uitersten », een « Zedig gedicht van de Ydelheld der menschen », een « Houwelyks-zang tusschen God en de geloovige
ziele p.
Maar reeds na vier jaar, in 1620, treedt de Doopsge-.
zinde diaken af, omdat « by claeghde van groote ongelegentheyt syner melancoleusheitshalve ». \Vat stemde hem zoo
zwaarmoedig? De Doopsgezmden stonden vijandig tegenover het tooneel en hebben hem wellicht zijn treurspelschrijven verweten.
Een andere trek in Vondels karakter was zijn vurig
verlangen naar Vrede, dien het 12-jarig bestand voor korten
tijd weer deed opbloeien; toen zag de dichter :
\redemakend y olk genaken onze palen,
Na onderling gesprek, opschorsing en lang dralen,
Vergunt men haar 't Bestand voor Caren teen en twee.

Zoo had hij gezongen in 1609. Maar al werd de oorlog
tijdelijk onderbroken, de binnenlandsche twisten en verdeeldheden laaiden des te heviger op, en 's dichters zwaarmoedigheid werd vergroot door een kwijnende ziekte.
Ornstreeks dozen tijd zoekt Vondel buiten zijn Doopsgezinden kring het gezelschap van minder vrome, maar
hoog ontwikkelde mannen, en des te krachtiger voelde hij
zich nu aangetrokken tot den kring van ruimere geesten,
als Roemer, Visscher en Hoof L. In 1619 verschenen de
« Zinnepoppen » met een lofdicht van Vondel « Op de
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gheboorte van onse Hollandsche Sappho Anna Roemers »,
die de uitgave had verciert met « Rymen en sommighe met
Proza », en zijn vereering voor den iongen Hooft uit Vondel
aan den vader, als hij hem zijn tweede treurspel opdraagt,
aldus : « Die groote Apollo, die onse nederduytsche tale
den dagh en zyn treffelyck geslacht schoonde p luyster
geeft ». Dit treurspel is ook merkwaardig door een klinkert
van Vondels 19-jarigen broeder Willem, voor de rechtsgeleerdheid bestemd, en ijverig met zijn broeder Joost studeerende in de klassieken. Dat beide broers, die elkander z(56
lief hadden, zich samen op de taalstudie hebben toegelegd,
kan op goede gronden worden aangenomen. Uit « Hierusalem Verwoest » blijkt dat Joost toen. het Latijn had
bestudeerd en de « Klinckert » van Willem pronkt zoo
duidelijk met zijn klassieke kennis, alsof zij hun vrienden
willen laten zien, dat zij ook in de studie eensgezind waren.
Joost had ook het Italiaansch beoefend; want de opdrachtsbrief van de Heiden Godes geeft aanhalingen uit Tomas
Garzon en de vertaling van een strofe van Tasso. Waar
beider samenstudie van het Latijn blijkt, zou het vreemd
genoemd moeten worden, als zij het Italiaansch terzelfder
tijd ieder afzonderlijk beoefend zouden hebben.
Maar de « geduerige kwynende sieckte » bleef het
gestel van den 31-jarigen ondermijnen en sterk schokten
hem de gebeurtenissen in staat en godsdienst. Tot in het
diepst van zijn gemoed werd de eerlijke, vrede- en vrijheidlievende dichter getroffen toen Oldenbarneveldt, « 's lands
advocaat », de schrandere en voorzichtige staatsman, in.
1619 onderaLdeninvloed van Prins Maurits werd terechtgesteld.
Het bracht Vondel de droeve vervolgingen van zijn
grootouders en ouders weer levendig voor den geest.
Zoo zien we den lieflijken zanger van lente, en bloemen,
en vroomheid veranderen in den scherpen hekeldichter.
Hoogst merkwaardig is die omkeer in zijn karakter;
de zwartgallige, kwijnende man verandert opeens in een
heftig voorvechter van zijn meening, en in een overmoedig
bestrijder van Maurits en de Gomaristen, zooals er hem
slechts enkelen ter zijde stonden; want Vondels « Palamedes », dat meesterstuk van tragische hekelende kunst, is
wel eerst in 1625 verschenen, maar dat de dichter, van 1619
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tot 1625 gewacht zou hebben, cer hij zijn overkropt gemoed
in zijn treurspel lucht gaf, is ondenkbaar, als men het
karakter van Vondel goed doorschouwt. Het zou te uitvoerig worden om u verder hrervoor de door mij verzamelde
bewijzen te geven.
Het is, alsof zijn karakter, door de hevige schokkende
gebeurtenissen, die hem van alle kanten beroerden, opeens
ontpopt is geworden, nadat het tot nu toe in vrome,
bijbelsche poezie, in rederijkersverzen en -dichtstof, als het
ware had voortgedommeld.
Tusschen 1619 en 1624 ontvlamt zijn hart ook in
teergevoelige, zinnelijke liedjes op de jonge dochters van
den rijken koopman Baeck, zooals hij er nog nooit had
laten hooren. In die Jaren schrijft hij zijn eerste klassieke
tooneelspel « Hecuba », geheel afwijkend van zijn oude
treurspelen, en wel onder den invloed van zijn studie van
Seneca, die hij met Reaal, Hooft en de Hubert ijverig
bestudeerd had. Dan volgt « Palamedes » dat treurspel van
nobelen wraak en verheven satire; dan laat de vroeger zoo
gemoedelijke en kalme Doopsgezinde broeder, de « Rommelpot van 't Hanekot » weerkhnken, in 1627 gevolgd door
de scherpste en striemendste Spot- en hekeldichten, zooals
er nog nimmer na de Geuzenliedjes in Holland geklonken
hadden.
Deze geheel nieuwe uiting van Vondels karakter en
gemoedsleven vond haar duidelijken oorsprong in de veranderde richting van zijn studie, in zijn kennismaking met
de klassieken van Latium, in de humanistische sfeer,
waarin hij zich was gaan bewegen. Want inderdaad Vondels
minnedichtjes op de meisjes Baeck zijn verwant aan de
erotica van Joannes Secundus, en de hekeldichten staan
onder den invloed van Persius en Juvenalis, evenals zijn
dramas geschoeid waren op de leest van Seneca.
Nog eenmaal zullen wij in Vondels poezie de afspiegeling kunnen waarnemen van zijn veranderenden gemoedsaard, als hij opnieuw onder den invloed komt van Rome;
maar nu niet van het heidensche, loch van het christelijke.
Dan zullen echter de ootmoedigheid en de nederigheid zijn
leidsvrouwen zijn; thans waren het de overmoedigheid en
de prikkelbaarheid, die hem eerst tegen Maurits en de
rechters van Oldenbarneveldt, vervolgens tegen de contra-
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remonstrantschc predikanten in scherpe en onmeedoogende
satires en hekeldichten in het harnas joegen.
Vondel was in die jaren innig bevriend met een anderen
heetbloedigen dichter, met Dr. Samuel Coster, den stichter
der Nederduytsche Academie, in welken schouwburg hij de
vinnigste spelen tegen de onverdraagzame predikanten deed
opvoeren. Dat hid een krachtigen invloed op Vondels
karakter heeft gehad, ma; met vrij veel zekerheid worden
aangenomen. flit die slagen is « De Otter in 't Bolwerck »
een vers z66 scherp, dat men Vondel niet voor den maker
aanzag, maar den libertijnschen Doctor Coster, die bij de
Gomari,tische predikanten doodelijk gehaat was. Vondel
bey ond zich dus niet in goed gezelschap, en het is typisch
voor zijn karakter, dat hij, die zich sterk aangetrokken
gevoelde door krachtige persoonlijkheden, nu ook een
richting uitging zoo geheel verschillend van zijn vroegere
poezie, namelijk die van satire, spot- en hekeldichten. Toch
bewezen de bezadigde, edit kiassieke « Roskam » en « Harpoen », dat zijn karakter niet geheel was doordrongen van
den vlijmenden spotgeest, die zijn lossere hekeldichten
kenmerkt.
In 1628 gal Vondel blijk, dat hij zich nog steeds ijverig
met de kiassieke studien bezighield door de uitgave van
cen bewerking naar Seneca's treurspel « Hippolytus »,
opgedragen met een klinkdicht vol toespelingen op de
onschuld van Oldenbarneveldt, aan den « Getrouwen Hollander » d. i. Hugo de Groot, die toen in ballingschap
verkeerde als partijgenoot van Oldenbarneveldt. Eelt
mooie karaktertrek van Vondel was zijn trouwe aanhankelijkheid voor zijn vrienden, tegenover zijn diepen afkeer
van de personen, die hem als diehter, of in zijn godsdienstig
hart tegenstonden. Costers invloed op Vondels karakter
werd bijtijds verzacht door het voorbeeld van, en den
geestelijken omgang met den Getrouwen Hollander, Hugo
de Groot. Deze heeft hem in zijn romemsche studien gesteund
en Vondels ontwikkeling gaandeweg in een richting geleid,
die hem van het kiassieke heidendom tot het kiassieke,
oorspronkelijkc Christendom zou voeren.
leer juist merkt Baumgartner, Vondels groote levensbeschrijver op, dat Vondel gevaar liep door zijn kiassieke
wetenschap ell zijn afkeer van de kerktwisten, die hij
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beleefde en bestreed in de christelijke kerk van zijn tijd,
het geloof en de theologie den rug te keeren. Alaar het
heidensche humanisme, waarin de groote geesten in zijn
omgeving geheel opgingen, als Iloort, Huygens, Barlmus
en anderen, kon het van huis nit vrome gemoed van Vondel
niet duurzaam aantrekken. Hugo de Groot. de zoeker naar
den godsdienstigen geest der eerste Christentijden, heeft
ook Vondels aandacht daarop gevestigd. Dit valt overtuigend op te maken nit den grooten dichterlijken arbeid
door Vondel in die dagen ondernomen zijn heldendicht
in 12 zangen op Constantijn den Groote. De brieven tusschen
Vondel en de Groot, die toen in Parijs verbleef, zijn vol
van dit onderwerp. Zoo werd Vondel door zijn studio onder
de Groots leidiug ingewijd in de leer en de schoonheden
van de eerste Christenkerk en zijn gemoed afgetrokken
van de verdeeldheid en de onzekerheid der theologische
krakeelen die hem omringden.
Vondels epos bleef onvoltooid, en hij heeft de vijf
voltooide zangen -vernietigd; maar voor zijn afgebroken
heldendicht had hij een echt christelijk voorbeeld gekozen
l'asso's « Verlost Jerusalem », dat hij reeds lange jaren met
tusschenpoozen bezig was te vertalen en waarvan de held,
Godfried van Bouillon, naar de verovering van Jerusalem
streefde, evenals Constantijn zich ten doel stelde Rome
voor de Christenheid te winner. Gelijktijdig gaven enkele
kleinere gedichten het bewijs, dat Vondels gemoedsaard
aan het veranderen was, dat hij niet slechts de Christelijke
ondheld van Rome bestudeerde, maar dat ook het Kathohek verleden van Amsterdam voortdurend zijn aandacht
boeide. Maar het grootste bewijs van de geheel nienwe
christelijke, Katholieke richting, die zijn studie genomen
had, leveren twee groote kunstwerken, die hij wrocht, de
beide treurspelen : « Gysbrecht van Aemstel» en «Maechden»,
van 1637 en 1639.
Met « Gysbrecht » troostte Vondel zijn trouwen vriend
Hugo de Groot in zijn handl-1gs thap, toen deze als gezant
van Christina van Zweden, aan het Fransche hof te Parijs
vertoefde. Grotius noemde Vondels work onsterfelijk, toen
hij hem bedankte voor de opdracht. In dit treurspel staat
de dichter opens op het hoogtepunt van zijn katholiek
dichten.
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« 't Stuk was rooms als een altaar », zegt Gerard Brom,
en de predikanten, die Vondel nog haatten om zijn schimpdichten, trachtten de opvoering te verhinderen door hun
beklag bij Burgemeesteren in te dienen tegen dit stuk.
waarin « de superstition van de paperije als misse en de
andere ceremonien » werclen voorgesteld en geprezen.
't Was dan ook een gewaagd stuk van Vondel, om te midden
van het protestantsche Amsterdam op het tooneel te verschijnen met een formeel klooster, een prior en een kloosterbroeder, een bisschop in vol pontificaal en een geheelen stoet
van nonnen, die kerkelijke liederen zingen in plaats van de
psalmen van Datheen, en roomsche taal spraken, die men
anders slechts in het geheim in schuilkerkjes durfde voeren.
Vanwaar die plotselinge verandering in Vondels denkbeelden en uitingen? Nog in 1634 had hij voor een schimpblaadje een allerhatelijkst en plat versje gemaakt op de
begrafenis van -het hondje van Schout Bont, die de
Remonstranten zoo bitter had vervolgd. En in 1637 dat
aantrekkelijke, boeiende tooneelwerk, zoo geheel doordrongen van den katholieken geest en van de kennis van het
middeleeuwsche kerkelijke Amsterdam?
In 1632 zagen wij hem reeds door de voorbereiding
van zijn Constantijn tot de studie van de christelijke
oudheid komen. Zijn epos vorderde goed, maar het was of
een hoogere macht de voortgang tegenhield : door huiselijk
Teed op feed werd de gevoelige varier bezocht : In 1632
verliest hij den naamgenoot van zijn grooten eposheld
« Constantyntje 't zalig kyntje », in 1633 sterft « Saartje,
die de vreugd was van de buurt, » en in 1635 ontvalt hem
zijn dierbare Maeiken, de goede zorgzame vrouw, na een
25-jarig huwelijk.
Al die smart belette hem zijn held Constantijn Rome
binnen te voeren. Herhaaldelijk vatte hij de dichtpen
weder op; maar het werk Wilde niet meer vlotten, totdat
hij eindelijk zijn handschrift verscheurde.
Een belangrijke bijzonderheid heeft mij steeds getroffen
bij het overdenken van deze levensperiode van Vondel :
Na 1625, het jaar van Palamedes' verschijnen, wordt
Vondel in plaats van terneergeslagen te zijn door de scherpe
vervolging, die hij om zijn treurspel verduurd heeft, steeds
overmoediger in zijn openbaar optreden tegen de Contra-
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ongekende heftigheid. Liefdeloos striemt hij hun gebreken
en hun overtuiging, of hij alleen de lakens had uit te
deelen, en hij belastert hun particuliere leven, als hij over
hun openbaar optreden raakt uitgcscholden. « Hij zal dat
yolk nog scherper de waarheid zeggen, » yerzekert hij na
een opmerking daarover. Zeker komt hierin geen edele,
geen grootsche karaktertrek van Vondel naar voren. Hij
voelt zich den muster voor wien alien liebben te wijken.
Dit gevoel van overmoed en van hoogmoed is iets
zeer opmerkelijks in het karakter van den aanvankelijk
zoo vroinen en zachtmoedigen dichter.
Zijn plan om in die dagen, als Tasso, een grootsch
heldendicht te scheppen, zooals er in Nederland nog geen
bestond, komt, ofschoon nit nobeler beweegredenen, ook
deels voort uit dit gevoel van zelfbewustzijn, van overmoed,
dat hem in die jaren eigen was.
Maar de Voorzienighcid had het antlers voorbeschikt.
Een hoogere macht verstoort, zijn eposplannen en het
cerste groote oorspronkelijke werk, dal de dichter daarna
voortbrengt is het treurspel aarin dit hooldmotief luide
uitklinkt :
De Hemel heeft het lileen verkoien
Al wie door oodrnoet wordt herboren,
Is van het hemelsche geslacht.

Voortaan zal de ootmoedigheid een van Vondels meest
iii 't oog loopende karaktertrekken worden. Telkens en
telkens houdt hij zichzelf en andoren daarna deze hoofddeugd voor oogen. Zij is het grondmotief, dat wij verder
steeds in zijn verzen zullen hooren weerklinken. Door
ootmoed herboren zou Vondels hart warden voorbereid tot
den grooten stap, die over geheel zijn later leven, over zijn
denken en dichten zou beslissen.
Hoe innig Gysbrecht van Aemstel nit, Vondels gemoed
en gevoel is gegrepen, blijkt bovendien uit de type van
Badeloch, de kloeke vrouw, vol liefde en zorg voor haar
man, die aan Vondels pas gestorven gade Maria de Wolf
herinnert,
Wier vriendschap en gedienstigheen
Staan eeuwig in zyn hart geschreven.

—
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Evenals Badeloch een droomseziehL had, Verschijnt
ook i\'Iaeiken in een Broom aan hair man en spreekt hem
toe om hem aan te sporen zijn epos Constantijn Le v0tooien. De rei van Edelingen
\Vaer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weerelt ooit gevonden,

ma g men den lofzang op 's dichters huwelijk noemen.
Zoo is uit het treurspel Gysbrecht van Aemstel Vondels
karakterverandering te begrijpen. In dezen zelfden tijd
heeft Vondel, naast deze verheerlijking van zijn dierbare
Amstelstad, zijn tweede vaderstad, 66k aan zijn onvergetelijke geboortestad een voortreffelijk treurspel gewijd,
nl. « Maechden, » in 1639 opgedrageii aan Agrippine d. i.
de sLad Keulen.
Zijn edel karakter komt in dit zijn derde groote en
oorspronkelijke treurspel schaterend aan het licnt. Beide
treurspelen zijn bijzonder de aandacht waard in verband
met de merkwaardige verandering die Vondels gemoedstoestand in lien tijd onderging. Eerst in 1641 is Vondel
Katholiek geworden, maar reeds in 1637 en 1639 geeft hij
blijk -van zoo grondige kennis en waardeeriiig van katholieke zaken, dat zijn onderzoek reeds Lang te voren daarop
gericht moet zijn geweest.
Door de sLudie der Christelijke oudheid voor zijn
« Constantijn » en voor « St-Ursula », voor zijn « Maeghden »,
heeft Vondel het inzicht gekregen van den oorsprong
der Katholieke Kerk, en werden zija jeugdherinn.cringen
aan het echt Katholieke Keulen, zijn geboortestad, verle
vendigd.
Gysbreclit » en « Maeghden » opener een nieuwe
periode in Vondels dramatische poezie. Behalve « Palamedes » zijn politick ineesterstuk, en twee rederijkersspelen, had hij tot dan niets als vertalingen voortgebracht
op dramatisch gebied, nuttige en verdienstelijke oefeningen,
doch zijn diepgaande studie van de christelijke, immers
de katholieke oudheid opende zijne oogen voor een nieuwen
dramatischen horizon. Van nu al wordt Vondel treurspeldichter in den waren zm, en volgcn zijn meesterstukken in
rijken overvloed elkander op : « Gebrooders», de beide osephspelen, om bekroond to worden in zijn grootsch bekeerings-
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schoonheid en genialiteit breede reeks treurspelen blijft
voortzetten : Lucifer » en « Admn in Ealhngschap ».
Hoe heoger Vondels dichtgcnie bled stijgen, des te
nederiger en ootmoediger werd zijn levensimuding :
Alwie door ootmced wordt herboren
Is van het hemelsche geslacht

had hij de rei van Edelingen in 1637 laten zingen; in 1647,
toen de dichter zijn zestigsten verjaardag vierde, herdacht
hij in zijn «Geboortezang van Gregonus den \\ onderdoener»,
den deepen rnvloed, die de beoetening van deze deugd op
zijn bekeering had uitgeoefend :
De melk der voester, slimme wennis.
En de eeiste ploy van errelleer
Wordt spa verleert door Letre kennis,
Zoolang men d'Oolmod noch ontbeer,
Die schiet te traag haer eedle wortelen
In steen van 't eigenzinnigh hart,
Iletmelck verhardt In tegensportelen,
En by zyn opzet
it erwart.
En in zijn hoogen ouderdom toen de 80-jarige dichter
bij het sterfbed van zijn gehefd kleindoehtertie iviaria zat,
kwam hem weer die groote waarheid voor den geest, door
hem zoo bitter beproeld : door smarten en ellenden komt
de mensch tot ootmoedigheid en wordt zijn hart berearvoor
het hoogste good : den godsdienst.
Maria steegh, met haer gemoedt
Van wereldsche ydelheen gescheiden
En los, naar dit volkomen goet
Waertoe d'ellenden 't hart nereiden.
Twee vleugels, oolmocd en geduld,
Verhieven haer uit aertscne dampen,
Daer 't eeuwigh Een 't gebrek vervult
En vleescli en geest met langer kampen.

Herhaaldelijk komt Vondel op doze grootsche gedachte
terug; de aanhalingen zijn gemakeiiik nog te venneerderen.
Wanneer Professor Mutkenbocr in de vooliede van zijn
voortrefieliike Luciferuitgave aamoont, dat het Lucifermotief, dat is de vernodering Nan den hoogmoed, door
Vondels geheele dichterhike leveii wraaineembaar is, zou
ik deze opvatting willen verklaren en aanvullen uit het felt,
dat Vondel in zijn eigen binnenste, in zijn karakter, ook
dezen strijd hevig heel!. medegevochten; dat hij, de hoog-
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moedige, meedoogenlooze hekeldichter, uit eigen ervaring
wist en ondervonden had, dat het eenige middel tot nitroeiing van dit kwaad is : de beproeving door tegenspoeden
en ellenden, die hij zelf, en in zijn oorspronkelijke godsdienstige gevoelens, en in zijn zaken, en in zijn gezin, in
zulk een ruime mate had ervaren en geleden.
Daar is in Vondels leven nog eon grootsch moment,
waarop eerst in de Iaatste Jaren het juiste licht is gevallen
en dat toch ernstige overweging verdient bij de beoordeeling
van 's dichters karakterontwikkeling. Het is het oogenblik,
waarop hij, de bekeerling, komt te staan tegenover de
verhevenste Vrouwe, die het 17 de eeuwsche Holland gekend
heeft, tegenover Maria Tesselschade, « de onwaardeerlijke. ))
Gysbrecht wijdde hij toe aan Hugo de Groot, den
0 Getrouwen Hollander », den martelaar voor zijn beginselen ; « Lucifer » droeg hij op aan den Roomsch Keizer
Ferdinand III, den verdediger van het Christendom tegen
de Turken; maar zijn bekeeringsdrama « Peter en Pauwels ))
heeft hij vereerd aan Eusebia, de Godvruchtige, een toewijding onder de tijdgenooten door niemand begrepen, maar
innig gevoeld in het gemoed van Tesselschade, wie de
opdracht gold. Dikwijls is de vraag gesteld of Vondels hart
betooverd is geworden door de schoonheid en de hooge
geestesgaven van Tesselschade, en zich door een onweerstaanbare liefde tot haar getrokken voelde. Stellig was de
sympathie, die den dichter voor deze vrouw bezielde, bijzonder krachtig; maar zijn karakter was te ernstig geworden,
zijn gemoed was te nederig gestemd, om zich nog door
een aardsche liefde tot Tesselschade te laten vervoeren.
Zijn streven was naar hooger doel gericht. Vondels liefde
voor Tesselschade vond haar oorsprong in zijn hartewensch,
om ook haar te doen deelen in het geluk, dat voor hem het
hoogste was geworden, om ook haar te doen vinden « De
Perle die verborgen lagh, waervoor men 't al met winst
verhest ». Wat Voridel voor Tesselschade gevoelde laat hij
zoo duidelijk lezen in de v Opdracht aan Eusebia ». Hij
wilde haar hart aftrekken van de wereld en haar gemoed
den ernst geven, die zijn karakter had gevormd :
Terwyl de jeugd met ydelheen geladen,
Den oogenblik des levens wulpsch verquist,
Leert d'aandacht p ier de tyranie versmaden
En d'ydelheen nog ydeler dan mist.
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Hij wilde haar ziel den weg wijzen « naer 't zalig honck,
waarop haar liefde viel, » en hij heeft zijn doel bereikt; want
Tesselschade is enkele maanden na Vondel Katholiek
geworden.
Slechts een vluchtig overzicht heb ik gegeven van.
Vondels karakter, hoe zich dit heeft gevormd in zijn verschillende levenstijden. Bij een vergelijking met zijn tijdgenooten wordt Vondels edel karakter door weinigen evenaard, door niemand overtroffen.
Toetst men Vondels karakter aan de moderne wetenschap der psychologie volgens Heymans e. a. dan blijkt hij
evenals de meeste groote mannen zeer zuiver een psychologische type weer te geven en te behooren tot de soort,
waaronder ook de meeste der genieen te brengen zijn,
namelijk dat der gepassionneerden (onnoodig is het zeker
te zeggen, dat dit met passie in den lageren zin niets te
maken heeft). De besten uit dezen groep der hartstochte-:
lijken kenmerken zich door een bijzonder eerlijk zich geven
zooals zij zijn, in sterk meelijden met de onschuldigen en
verwoedheid tegen hen die zij schuldig achten. Zij zijn het
type van den mensch in dienst van de idee, hebbend een
zeer sterke neiging om slechts een motief tegelijk te maken
tot hun levensmotief. Zoo zien wij Vondel met een steeds
toenemende verfijning van zijn gemoedsleven eerst opgaan
in levenslust en natuurgeluk, dan ondergaan in sombere
vroomheid, dan vol haat, dan hoogmoedig zich verheffen
op zijn kennis, dan geniaal omhoog gaan in hoogere liefde
en ootmoed. Bij dit type dat als sterk emotioneel secondair
en actief geboekt staat, komt het vaak voor dat door
krachtige religieuse prikkels zwaarmoedige neigingen worden
opgelost in ootmoedige berusting.
Vondels wezen kan niet juister worden saamgevat en
uitgedrukt dan in deze karakteristiek door Prof. G. Kalif
van hem gegeven.
« In het licht te stijgen, waar al zielen schitt'ren, dat
was Vondels verlangen gedurende zijn levee hier op aarde;
onvoldaanheid met deze wereld, zielszucht naar hooger,
reiner bestaan, kenmerken der besten van ons geslacht,
hebben ook hem, zoolang hij onder dit yolk geleefd heeft,
vervuld, beheerscht, vaak gekweld. Het rijke leven van zijn
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tijd heeft hij medegeleefd als weinigen. Beter dan de meest
andere groote Nederlanders dier dagen vertegenwoordigt
Vondel zijn eeuw; in zijn leven en zijne verzen weerspiecr elen zich de geschiedenis der wereld, van Nederland, van
Amsterdam, de godsdienstige stroomingen onder zijn yolk,
de kunst en de natuur, zooals men dien toen beschouwde.
Op zijn naam ligt geen vlek, reinheid, adel, eenvoud, kracht
en schoonheid kenmerken zoowel zijn leven als zijn poezie.
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Door den beer Jean Faust. chargé du tours de Dialectologic wallonne A l'Universite de Liege :
Etymologies wallonnes et framatses, par Jean Haust,
Liege-Paris, 1923.

Letterkundige Mededeeling.
Door den heer OMER WATTEZ, over zijn werk Siegfried.
Een Oud- Germaansch Heldenlicd. Met penteekeningen van
EMU. . VAN OFFEL.
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Ik heb de eer, zegt de H. Wattez, aan de Academie voor hare boekerij aan to bieden een der zes exemplaren, op FIollandsch papier gedrukt en genummerd, van
ee n nieuwe uitgave van Siegfried uit den vroeger verschenen bundel Beelden uit de Gennaansehe heldensagen.
Dit stuk is gansch omgewerkt, merkelijk vermeerderd
en, naar ik hoop, ook verbeterd.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 LIDMAATSCHAP DER ACADEMIE. NIEUW VERKOZEN
LEDEN. - Brieven van 21, 22 en 27 Juni, waarbij de heeren
Dr. J. CUVELIER, Prof. A. CARNOY en E. H. AL. WALGRAVE,

nieuw verkozen briefwisselende leden, de Academie hartelijk
dank zeggen, voor het in hen gestelde vertrouwen.
2° TE DEUM OP 21 JULI. — I31j brieve van 11 Juli
noodigt de Weled. neer Graaf DE KERCHOVE, gouverneur'
der provincie, de Academie uit tot het plechtig Te Deum
dat op Zaterdag, 21 Juli den verjaardag der inhuldiging
van Leopold I, den doorluchtigen stichter van het Koninklijk
Stamhuis, to 11 uur, in de hoof dkerk van Sint-Baafs zal
gezongen worden. -- Hebben de pechtigheid bijgewoond,
de heeren : Prof. J. VERCOULLIE, bestuurder, Dr. L.
GOEMANS,, onderbestuurder, en Mr. LEONARD WILLEMS,
werkend lid.

Mededeelingen namens Commissien.
1° BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIOEN BIBLIOGRPAHIE. - De heer Dr. J. MANSION, secretaris

der Commissie, brengt verslag uit over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : Kan. Dr. MUYLDERMANS, voorzitter,
K. DE F LOU, Prof. A. DE CEULENEER, Dr. L. SIMONS,
IS. TEIRLINCK, Mr. L. VST ILLEMS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Dr. L. GOEMANS, Dr. M. SABBE, leden, en Prof. Dr. J.
MANSION, lid-secretaris.
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Aan de dagorcle staat :

De Moretussen op refs in 1668 door de Brabantsche
Kempen, de Mei6rii van 's Thrtogenboseh, Zeeland en Vlaanderen. — Lezing door den heer Dr. M. SABBE.
Er wordt voorgeAeld deze lezing op te nemen in de

Verslagen en Mededeelinden. — Door de Academie in pleno
vergaderd, goedgekeurd.
2 . BESTENDIGE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS IN EN
DOOR HET NEDERLANDSCH. - De heer SEGERS, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Zijn aanwezig : OMER WATTEZ, voorzitter, Kan. Dr
MUYLDERMANS, Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. AM. JOGS,
Dr. L. GOEMANS, J. JACOBS, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, leden, Mr. L.
WILLEMS, hospiteerend lid, en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0 Snoeien. — Lezing door G.

SEGERS.

De heer SEGERS handelt over de noodzakelijkheid OM
het programma van ons lager onderwijs te ontlasten van
de bijvakken welke de eigenlijke verstandelijke en zedelijke opleiding der volksjeugd in den weg staan.
Deze lezing wordt door eene algemeene bespreking
gevolgd.
De heer Vocrzitter wenscht den heer Segers geluk met
zijn belangrijke verhandeling en steit voor ze op te nemen
in de Verslagen en Mededeelingen. — Door de Academie
goedgekeurd.

DAGORDE.
1 0 PRIJSVRAGEN VOOR 1924 EN VOLGENDE JAREN.
De heer Bestuurder stelt voor geen nieuwe prijsvragen
uit te schrijven. Immers voor hot tijdvak 1924-1926 blijven
nog 18 prijsvragen te beantwoorden.
Ook wordt de aandacht der vergadering gevestigd op
het feit dat 8 antwoorden, sedert jaren bekroond, nog niet
gedrukt konden worden.
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Men voege daarbij dat twee prijsvragen voor 1923
uitgeschreven zullen aangehouden worden voor 1926,
to weten :
A. MIDDEL- EN NIEUWNEDERLANDSCH. - Een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik
van het voegwoord OE, ter inleiding van een alhankelijken zin
met de woordschikking van den hoo/dzin act ter een ontkennenden hoofdzin..

Prijs : 1200 fr.
B. LETTERKUNDE. - De geschiedenis van de KINDER-.
LITERATUUR IN DE NEDERLANDEN, tot en met 1920.

Prijs : 1200 fr.
Deze laatste prijsvraag wordt gewijzigd in dezen zin,
dat de geschiedenis gevraagd wordt Rift tot 1900 maar
tot 1920.

20 Lezirig door Omer Wattez : Ridderdom,

Kunst en Letteren in de Middeleeuwen.

Op voorstel van den heer Bestuurder zal deze lezing
in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.

SNOEI EN
DOOR

GUSTAAF

SEGERS

Werkend lid der Academie
De taak was mij te dierbaar, dan dat ik
mij de kracht gevoelde ze af te staan om hare
bezwaarlijkheid.
BEETS.
Niets is gevaailijker dan gestadig haken
naar verandenng zonder het vermogen om die
te volvoeren.
THORBECKE.

Twee bedenkingen hebben mij een tijdlang doers aarzelen
-deze verhandeling in onze Commissie voor te dragen. De eerste is,
dat ik tegen de kar van de meesten zal rij den, die op onze dagen
mvloed en gezag hebben in zake volksopvoeding en volksonderwijs;
ja, ik roei tegen onzen tijdstroorn in; de tweede, dat ik onvermii delijk in herhalingen moet vallen.
Ik beroep mij op twee Fransche schriivers :
4( Fats ce que dots, » schreef MONTAIGNE, c advienne que
pourra. ),
En FERDINAND BRUNETIERE :
4( Ce que Pon doit assurement le moins craindre quand on s'est
propose d'agir par la plume ou par la parole, c'est de se repeter, et
d'autant moms, qu'en fait, on ne se repête presque jamats. On peut
hien dire les mémes choses, mats on les dit d'une autre maniêre,
et alors sont ce bien les mërnes choses ? C'est la méme balle dont on
j oue, mais on la place micux. »
114 n thesis luidt : « Men heeft het volksonderwijs van de goede
baan afgeleid, men heeft zijn wezen ontaard. Men heeft het programma op onverantwoordelijke wijze overladen, zoodat het
onmogelijk, totaal onmogelijk is het af te werken, ten minste zoo
af te werken, dat de leerstof hare opvoedende kracht behoudt, niet
alleen zoolang de schooltijd duurt, maar gedurende gansch het
leven der leerlingen.
Ik zeg niet, dat dit doel, hetwelk het doel der volksschool
met zijn, vroeger werd bereikt ; zelfs ben ik van meening dat
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het hoogstwaarschijnlijk nooit in zijn geheel zal bereikt worden.
Maar, dat alles wat ik rond mij zie, mij overtuigt, dat de uitslagen
onzer lagere school gering zijn, geringer dan voor een twintigtal
wren; dat, indien de zaken voortgaan gelijk zij thans gaan, het
kwaad, eerder dan men denkt, met meer te verhelpen zal zip
daar kom ik ridderlijk voor uit.
Snoeien I daarin ligt, naar mijne meening, de redding.
Hooger zegde ik, dat ik tegen den tijdstroom inroei, tegen
de kar rijd van velen die invloed en gezag hebben. Dat is inderdaad zoo Politieke mannen, dagbladschnjvers, zelfs pedagogische
overheden, en zij, die dezen napraten, zetten hunnen wedloop
voort alle dagen worden nieuwe vakken voorgesteld, 't is waarlijk
alsof het hoofd van velen op hol is gegaan.
En om te bewijzen, dat ik niet op woorden, maar op feiten
steun, haal ik hier maar dadelijk een uittreksel aan van een merkwaardigen brief van een leeraar van het normaalonderwijs aan een
onzer dagbladen. Er is spraak van het nieuw programma der lagere
normaalscholen, dat thans ter studie ligt
0 L'elêve-instituteur devra dorenavant connaitre : la morale et les
differents systêmes de morale depuis la haute antiquite jusqu'a nos
fours, le droit constitutionnel, la loi et les réglements scolaires, la legislation du travail, la langue maternelle, l'histoirc de la litterature, une
seconde langue et l'histoire de cette langue, Parithmetique, l'algebre,
la geometric, la trigonometrie, la psychologie, la methodologie, la
pedagogic, la pedologie, la chimie inorganique et la chimie organique,
l'anatomie et la physiologie humaines, la zoologie et la zootechnie, la
botanique, l'agriculture, l' horticulture, l'arboriculture, la gymnastique,
l'hygiêne generale et l'hygiêne scolaire, l'histoire generale et l'histoire
de Belgique, la geographic, la cosmographie, les sciences commerciales, le travail manuel : papier, carton, bois, modelage, moulage,
stereotomie, photographic, verre, fer; dessin geometrique et plastique,
musique, histoire de la musique, histoire de Part, la technologie industrielle et agricole, Peconomie politique, Peconomie rurale... et e'en
passe !
Et les programmes de ces multiples branches ont etc concus,
parait-il, de telle sorte que les instituteurs soient verses en toutes ces
matieres comme des specialistes.. des specialistes en generalites,
s'entend!
Misêre ! Il n'est pas de meilleur moyen de ne rien apprendre aux
elêves que de vouloir leur apprendre tout 1 » (x).

(1) La Libre 13elgrque, nr van 10 Ji ni 1922.
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om die later aan de knapen en meiskens te onderwijzen; ja, het
onderricht in vele dezer wetenschappen bestaat in onze lagere
scholen, of ten minste, men verkrieukelt er zijnen tijd aan. En als
het programma der normaalscholen zal toegepast worden, zullenr
we nog vreemder dingen zien 0 ebeuren.
Dat er intusschen nog mannen zijn, die den toestand juist
inzien, bewijst de brief van den leeraar. Meer heb ik niet noodig
over hem te vernemen, om te weten, dat hij een schoolman van den
echten stempel is, een vakman, die de handen aan den deeg heeft
geslagen Wat ik er kan bijvoegen, is dit : Tusschen al de lagere
onderwipers, die ik heb geraacjpleegd, heb ik geen enkelen party/ganger van de moderne milting van het volksonderwijs, van zijne
vervorming ik zeg Kan. Joos na • van zijne misvorming —
aangetroffen. En ik heb met vele onderwijzers over de zaak
gesproken, met mannen, die jarenlang hunne lastige taak waarnemen. Zij zijn eensgezind, om te verklaren, dat wij achteruitgaan,,,
dat, wat thans voorgeschreven wordt, met alleen niet kan geleerd
worden, maar belet te leeren wat moet en kan worden geleerd.
Wat voor mij eene verrassing is geweest : de ouders, de huisvaders en moeders, houden onze zijde Ik mag zeggen; dat ik veel
omgang met ons y olk heb Ik leef in hun midden, ik sta dicht
hen. Die menschen noemt men in Engeland « the men in the
street »; BEETS nocmt hen ongeletterden, in tegenstelling van al
wat schrijft, al wat met schrijft, hetzij dat het leest of met leest, of
zelfs, wat zeldzaan is, niet lezen kan »1
NICOLAAS BEErs wees, op het negende Nederlandsch Taalen Letterkundig Congres, met nadruk op de « Beteekems van
Ongeletterden voor de Letterkunde » Ik moet dan ook erkennen, dat
mijn omgang met ons yolk in niet geringe mate de studie van
ons Kempisch volksleven, van onze Kempische volkstaal ten doel
heeft.
Doch, zoo kwamen noodzakelijk huishoudelijke taken ter
sprake : het onderwijs der kinderen En algemeen werd daarover
geklaagd, bitter geklaagd Met de nieuwigheden werd de spot
gedreven Hoewel niet weinigen, door hunne scherpe redeneering
en gezond verstand uitblonken, moet hun zeer stellig alle bevoegdheid in zake p2edagogie, methodiek, programmas, ontkend worden
Maar hunne redeneering kwarn hierop neer : « Onze kinderen
Zij kunnen lezen.,

leeren niet genoeg; zij leeren al te
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schrijven noch rekenen. Wij konden het in onzen tijd veel beter;
wij kunnen het nog beter. Wat zal het zijn, als zij onze jaren, als zij
een huishouden zullen hebben 2 Wat zullen zij van die geleerde
Bingen nog kennen, waartoe zullen hun die dienen, als zij hun huffs
vol kinderen hebben, op de baan rijden, koren pikken, smeden,
tlmmeren, Winkel houden ? Sukkelaars zullen ze zijn, niet in staat
om hunne rekeningen, om zelfs een briefken te schniven, om voor
hun plezier een boek te lezen En wat is aangenamer, Mijnheer ? »
Zoo spraken mijne zegslie. En zij, die q la libertC des pores de
famille » inroepen in aangelegenheden, waarin dezen totaal onbevoegd zij n, luisteren niet naar waarheden, die op feiten steunen, op
ervaringen, die de ouders alle dagen opdoen. Zulke taal hoorde ik
in de boerenwoningen, in de werkhuizen onzer smeden en wagenmakers, op veld en hei, en ik moest erkennen, dat zij gegrond was;
ook dat die menschen bevoegd waren om over de zaken te oordeelen, waarover spraak was; het gold hun persoonlijk belang, de
toekomst hunner kinderen ; nog eens, het gold zaken, waarvan de
gevolgen, de uitslagen voor hen en de hunnen tastbaar waren, die

zij dagelijks aan den hive ondervonden.
Het duet mij denken aan eene treffende plaats uit Discours
sill la mahoele » van den Franschen wijsgeer DESCARTES (I) « II

me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vente
dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui
importent et dont l'evenement le doit punir bientOt apres, s'il a mal

juge, que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet
et qui ne lui sont d'autre consequence, sinon que peut-titre it en
tirera plus de vanite, qu'elles seront plus eloignees du sens commun,
a cause qu'il aura du employer plus d'esprit, et d'artifice a les
rendre vraisemblables.
Onze buitenmenschen hebben het goed voor.
In mijne talrijke verhandelinhen over deze aangelegenheid had
ik het meer dan eens over de overlading der programma's.
Tot nu toe was de leerstof onzer lagere school in drie graden
verdeeld. Welnu, in de onderwijzerswereld is men het, denk ik,
algemeen eens, dat de leerstof, in die drij graden vervat, bijna
nergens volledig onderwezen wordt of kan worden. Men heeft er
een vierden graad bijgevoegd, en den schooltijd met twee jaar

(I) 159,p 1650.
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verlengd. Welnu, ik houd staande, dat de leerstof van dezen vierden
graad, slechts bij uitzondering kan onderwezen worden. Ja, dat het
al heel schoon zou zijn, indien, wat in de drij graden voorgeschreven
wordt, op acht leerjaren werd afgewerkt. Om er geene doekskens
om te doen, beweer ik zelfs, dat niet geloof, dat dit op vele
plaatsen mogehjk is.\Vel te verstaan, dat de leerstof zoo onderwezen
wordt, dat zij tot de algemeene geestesontwikkeling der leerlingen
bijdraagt, dat zij het bliivend eigendom der meerderheid zij, dat
dezen kennen wat alien later volstrekt noodig hebben te kennen, en
dat aan de zedehjke en nationale opvoeding de noodige zorg wordt
besteed; want dat is het voornaamste van al.
Om dit te kunnen bereiken is het volstrekt onontbeerlijk, dat
de school op de omgeving,waarin de kinderen leven, kunne rekenen.
Welnu, de moderne richting, of wat men zoo noemt, staat daar
geheel buiten. De ouders onzer leerlingen, en niet alleen de landbouwers, de ambachts- en werklieden onzer dorpen; maar ook de
kleine burgerij, arbeiders, neringdoeners onzer steden, wier kinderen
de negen tienden der schoolbevolking uitmaken . al wat zij doen,
zien en hooren, hunne gansche mentaliteit, wat zij zijn, staat alles
buiten de richting, die thans wordt gevolgd. Ook de levenswijze, de
aard, het karakter van den leerling Zelfs de onderwijzcr; hij kan
de leeraar van zulke zaken niet zijn.
't Is de eerste maal niet, dat ik het zeg : De leeraar aan het
college, het atheneum, de universiteit, is een specialist in het yak,
dat hij onderwijst Hij gaat daarin op, is overtuigd, dat het het
belangrijkste van alle vakken is. Hij is daar sterk in, en zeer dikwijis
onwetend in alles wat daar buiten ligt Hij is met dit y ak, om zoo te
zeggen, vergroeid, en slaagt hij er in zijne studenten te bezielen, te
begeesteren, dan wijden zij daar al hunne zorg, al hunnen tijd aan ;
natuurlijk ten nadeele der andere vakken.
Onze nieuwe programma's zijn het werk van specialisten.
Allen zijn overtuigd, dat het onontbeerlijk is dat hun vak in de
volksschool onderwezen wordt (r). Ook dat de onderwijzer in hun
(I) Niet allecn te onzent heerscht de kwaal
In een merkwaardig artikel L'znstituteur prznzazre en Suzsse, schrijft
F. GUEX, bestuurder der normaalschool te Lausanne. c Les agronomes exigent
toujours plus de gêometne et de toisê, de chnme agricole, de viticulture,
d'arboriculture ou d'horciculture, les artisans et les commercants reciament
Brands cris toujours plus de dessin industi lel, de modelage, de comptabilite et
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yak een specialist kan zijn. at nu is onmogelijk. Durft iemand
staande houden, dat een onderwijzer de stof kan beheerschen,
welke in de normaalschool zal onderwezen worden2 Eischt men
dit van een vakleeraar van het middelbaar of hooger onderwijs?
Men wil bier niet met stoom, maar met electriciteit te werk gaan.
Leergangen van landbouw worden onder de vacantie ingericht,
de onderwijzers ontvangen een diploma : zij geven landbouwonderwijs.
q Een Jong mensch van twintig jaar kan mots cell beetle goeden wil
aan den dag te leggen, in tiers maanden tied, om bet even welk ambacht
op voldoende wive aanleeren »... Jeugdige onderwijzers van 19 jaar
(zullen) buitengewoon knappe leerjongens uitmaken en niet alleen met
het grootste gemak de beginselen van de bout- en de metaalbewerking
aanleeren, maar daarbij eene ware behendigheid verwerven (1).

Ik zou het willen men, zei de blinde
De lagere onderwijzer kan deze uiteenloopende vakken niet
beheerschen, en nog minder onderwijzen. Hij moet aan de leerlingen alles leeren wat zij later volstrekt moeten kennen, blijveri
kennen Hij ontvangt die op hun zesde, en houdt ze tot hun veertiende jaar. Zijn onderricht moet streng methodisch, uiterst bevatteliik zijn. Al de leerlingen, hoe verschillend van stand en
aanleg, moeten de elementaire kennissen opdoen, omdat alien die
later noodig hebben Die kennissen en vaardigheden zijn geen
doel ; zij zijn middel ter harmonische geestesontwikkeling; daarom
moeten zij met het vleesch en bloed der leerlingen worden
vermengd.
Daarbij komt de opvoeding ..
Onmogelijk I Wij zijn op een verkeerden weg.
Er is maar eene manier, waarop ik deze , nieuwe richting kart
de stenographie, les medecins estiment que Pecole est la pour donner aux
enfants des notions plus exactes cranatomie, de physiologie humaine, d'hygiene, les juristes estiment que le regime du suffrage universel est une aventure
difficile, hardie et incertaine si l'on ne pourvoit pas au plus tot et au prix des
plus grands sacrifices a une meilleure education civique des jeunes generations
appelees a prendre part a la conduite des affaires publiques. (Recueil de
monographies pedagogiques, 194).
(I) De Hervormzng van het Volksonderzenjs zn Belgie, door LEO DE
PAEUW, inspecteur-generaal van het Lager Onderwijs in Belgie, blz. 153.
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begrijpen De lagere school is eene voorbereiding tot het College,
tot het Atheneum. De leerlingen der volksschool moeten in staat
gesteld worden om later middelbare, en zelfs hoogere studien te
doen Van dit standpunt beschouwd, acht ik onze programma's nog
ondoelmatig; maar het standpunt is valsch. De lagere school vormt
een geheel, een afgesloten geheel op zich zeif. Haar programma
moet van het felt uitgaan, dat negenizg per honderd onzer leerlingen later geene studien doen. Het valt niet te betwisten, dat,
zelfs in de kleinste dorpen, zich enkele leerlingen in de lagere
school bevinden, die later het Seminarie, het College, ja, de Universiteit zullen bereiken Ook is het waar, dat het voor die leerlingen
nuttig zou zijn in de lagere school de eerste beginselen van wetenschappen te leeren, die zij later zullen studeeren. Het mag nochtans
niet gebeuren, om de eenvoudige reden, dat de groote meerder-held der leerlingen die wetenschappen in den levensstroom moeten
erliezen, ze met noodig hebben; ook beletten deze wetenschappen
het onderwijs van zaken weer kenms elkeen zonder uitzondering
noodig heeft:
Moet in de school niets geleercl worden clan wat de leerlingen
blijven onthouden, clan wat zij later in een stoffelijk opzicht moeten.
kennen.)
Dwaas zou het zim dit te beweren
De groote meerderheid van de leerlingen der lagere school
bezoekt, na het eindigen der schooljaren, geene onderwijsinrichtmgen sneer Is hurl ontwikkelingsgang dan ook ten erode 2 Neen.
Deze eindigt slechts met het leven Juist aan die leerlingen, welke
later hanclenarbeid zullen verrichten, en dat is het grootste petal,
moet de volksschool het middel aan de hand doen; ik herhaal het
tot beuwordens toe • I° om te kennen wat zij noodzakelijk moeten
kennen, dit « te blijven onthouden en er altijd voortgang in te
doen », gelijk de cathechismus zich uitdrukt; 2° moet de lagere
school hare leerlingen voorbereiden om hen, handarbeiders, in
staat te stellen, en smaak te doen vinden in geestelijk werk, in
geestelijk werk, dat voor hen past, hen daarm uitspanning, verpoozing verschaft van hunnen zwaren arbeid Nooit mag de liefde tot
stoffelijken arbeid onderdrukt, mag daaraan getornd worden, en
ik heb reden om te vieezen, dat onze hedendaagsche strekking
claarheen leidt Insgelijks tot grootheidswaan, ontevredenheid en
onvoldaanheid. Dit acht ik van groot belang. Liefde tot den arbeid,
is de grondslag, waarop het staatsgebouw hoeft te steunen, en
daartoe is het voorhandenzijn van talrijke ontwikkelde, geschoolde
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arbeiders, handwerkslieden on-ontbeerhik oor de heropbeuring
van het land.
Iliefiverdedig ik mij tegen een verwijt, waaraan ik blootgesteld
ben : ik zou de belangen van onze volksklas niet alleen verwaarloozen, ik zou die zelfs rechtstreeks bestrijden, daar ik den minderen
man de gelegenheid wil ontnemen zich omhoog te werken. Het is
de eerste maal niet, dat ik dit verwijt ver van mij afwgrp. Ik ben
integendeel diep overtuigd, dat wij de ware belangen van ons yolk
en van den Staat dienen met een programma te eischen, dat
kan verwerkt worden; evenals ik denk, dat zij, die onze lagere
school in eene volksumversiteit willen herscheppen — want daar
wordt naar gestreefd — van hunnen kant met twijfelen of zij het
goed voor hebben Stellig zijn zij te goeder trouw ; doch wij zijn het
ook, als wij beweren, dat hun stelsel op bittere teleurstellingen zal
uitloopen en erge onheilen te weeg brengen.
Hooger zegde ik dat vele ouders en anderen, die er onmid
dellijk belang bij hebben, gewaar worden, dat de uitslagen van ons
volksonderwijs aan de verwachtingen niet beantwoorden : « dat
wij achteruit boeren ».
net alleen de ouders.
Op de algemeene vergadering, van het Institut national Beige
de Pedologit, den 20 October 1913, in het Schoolmuseum te Brussel
gehouden, drukte de heer FLAMENT, hoofdinspecteur over het
ressort Bergen, zich aldus uit :
Au coups des second et troisienze trtmestres de V annie scolaire, les
inspecteurs n'osent plus, dans leurs visites des classes, s'aventurer qu'avec
une extreme circonspection a pousser leurs questionnaires sur le terratn du
programme enseigne durant le premier trtmestre. Les elêves s'etonnent de
ne plus savoir, ou quand ils savent encore, d'avoir perdu toute assurance
et toute precision, notamment aux points de vue de l'ordre des idees et
de l'expressione Peut-ai e scrait-il interessant, de mesurer, par une
experience d'ensemble, les caract6ristiques de la situation actuelle,
si, a la fin de juillet, par cxemple, survenait brusquement l'ordre de
reunir a quelque temps de 1A., tous les Clêvcs de sixieme annee des
ecoles primaires, pour leur soumettre un questionnaire dans le genre de
ceux que nous avons connus avant la Joi de 1895, quels seraient, relativement aux resultats d'autrefois, les donnees de semblable consultation
generale ? Nul ne pourrait evidemment les predire avec une exactitude
mathematique a cause de la complexite et de l'obscurite des conjonctures. Du reste, on risque toujours gros, a vouloir jouer le role de-

prophae.

— 481 —

Mais on pcut neanmoms, sans temente, exprimcr la crainte, qu'en
depit des progres universe's de la pedagogie, et malgre le zele evident
du personnel enseignant, les resultats de cette consultation generale ne
seraient pas aussi beaux qu'on le voudrait. Pourquoi ? Justement, parce
que, a defaut &emulation, de concurrence entre toutes les ecoles, et a
defaut d'un contrOle final et precis des etudes; on ne s'occupe plus
suffisamment dans nos classes, de in ginorzser les connalssances.
Dans les ecoles normales, les athenees, les colleges, les instituts
pnves, on se plaint generalement de ne plus recevoir que des recrues
qui ne sont guere a la hauteur de celles d'autrefois. On formule ceregret, comme on n'en dimontre pas la legitimite, preuves a Pappui,
d'aucuns peuvent tres facilement le contester.
Je recevais, it y a quelques jours, le rapport annuel sur la situation
de l'enseignenient technique dans la province de Hainaut. A la page 28,
a gauche, deuxieme paragraphe — je le vois encore, — tombe sous mes
yeux cette même affirmation : 0 que les directeurs des ecoles industrielles du Hainaut se plaigncnt de Pinfenonte de leurs nouveaux
eleves, au point de l'instruction generale (j).
De heeren schoolopzieners ondervinden, dat de leerlingen de
leerstof, welke in den eersten trimester onderwezen werd, in den
derden trimester met meer kennen Dat is erg Bewijst dit met wat
ik herhaalde malen volhield : namelijk dat ons volksonderricht
geene duurzame uitslagen oplevert ? Waartoe dienen dan al de
millioenen, welke daaraan besteed worden ? De reden, welke ons
de negatieve uitslagen verklaren : On ne s'occupe plus suffisamment
dans nos classes de memonser les conaissances, ook het gebrek aan
un eontrOle final et precis des etudes, welke de heer Hoofdinspecteur opgeeft, behooren tot de voornaamsten. Zij zijn echter niet de
eenigen : in mull opstel wordt reeds over anderen gesproken, en
ik zal er nog op terugkomen.
Ook in den vreemde wordt over de geringe uitslagen van het
volksonderwijs geklaagd. Wij bezitten hierover, wat Nederland
betreft, een afdoende stuk. Te Rotterdam werd een onderzoek
ingesteld « om zich een denkbeeld te vormen van wat de leerlingen
uit de volksschool hadden bewaard, nadat zij die tien, twintig jaar
hadden verlaten ». Dat was de eenige goede methode om over de
waarde van de programma's, van het onderwijs, te oordeelen; ik
heb het vijf en twintig maal gezegd : ik zeg het voor de zes en
twintigste maal, en ik sta er niet voor in, dat ik het later nog niet zal
herhalen.

(1) Oper cit., blzz. 21-22.
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Ik bedoel hicr het hoogst merkwaardige Gidsartikel Soczologische Fragmenten, door ROEST VAN LIMBIJRG, in het Apninummer
1914 verschenen. Do schrijver, toen Hoofdpolitiecommissans te
Rotterdam, thans te Amsterdam, zoo ik mij nietbedrieg, \mit
onze achting, ja, onze genegenheid. Hij verklaart « dat hij
zich het vinden om aan het hoofd van de Rotterdamsche pohtie
te staan, vooral omdat hij daardoor hoopte in de gelegenheid
te zijn het volksleven nader te leeren kennen, ook buiten den
betrekkehjk kleinen kring, waarin men door geboorte en stand nu
eenmaal opgroeit en zich beweegt (i).
De still is de rnensch. Zelden is het mij gebeurd voor een mil
onbekenden schrijver zulken oprechten eerbied, zulke warme
sympathie te gevoelen, als voor den heer ROEST VAN LIMBURG
Hij doet zich voor, als een man van hooge cultuur, schnift eene
woni derschoone taal, en zijn edelmoedig hart, zijne oprechte liefde
voor de armen en genngen wordt ons op onbedneghike wijze door
ziin persoonlijken, helderen stijl blootgelegd.
De verheven, opvoedende, sociale rol, die hij aan de politic,
zoowel aan de lagere agenten, als aan de officieren en leidende
chefs toekent, zou in groote letters in al onze commissariaten onder
het oog moeten gebracht worden.
De heer Hoofdcommissans spreekt over de uitslagen der
,examens tot het bekomen eener plaats van pohtieagent te Rotterdam «Het examen omvatte het lezen, schnjven en rekenen, terwijl
bovendien elken candidaat eemge eenvoudige vragen werden
gesteld, om zijn algemeene kennis na to gaan. . een onderzoek naar
de meest elementaire kennis van het lager onderwijs. 352 miliciens
werden insgelijks aan een onderzoek onderworpen, dat « het lezen,
het schriiven en, althans bij sommige korpsen, het rekenen »
omvatte (2). Niettegenstaande de zeer welwillende beoordeeling,
(i) De Gas, April 1914, blz. 7 2 .
(2) In Zwitserland stelt men bij bet examen der rekruten geene hooge
<eischen. Aldus lees ik, dat men voor het Iioofdrekenen aan de manschappen der
hchting o. a. de volgende vragen stelde : . In eenen boomgaard staan I8 pereboomen en 32 appelboomen Hoeveel boomen staan in dezen boomgaard ?
Ik heb den bakker voor 50 frank bout geleverd. Daarentegen ben ik hem
20 frank voor brood en 15 frank voor meel schuldlg. Hoeveel is de bakker mij
nu schuldig?
Cgferrekenen. « Fen eigendom, die 51,800 frank gekost heeft, moet
15 0/0 beneden den kooppnjs verkocht worden. i Hoe duur aldus ? A. heeft

was de uitslag bedroevend. Ook de inspectie is
niet tevreden.

ON

er het algemeen

« De wetenschappelijke bagage, die ons yolk meekrilgt op zijn
vcrderen levensweg, is voor cen to groot aantal jonge mannen onvol.
doende. »

De beer Hoofdcommissaris eindigt zune verhandelmg met
deze woorden, die, eilaas, nergens nicer waar zijn dan in Belgie,
vuoral op onze dagen :
g Het is een droevig ding, dat bij ons de schoolkw estie een politieke
kvc estic is. Fr wordt strijd gevoerd of de volksschool neutraal dan wel
confessionecl zal zijn, maar in de hate van den strijd vergeet men wel
tens, dat zij in hare uitkomsten, dat is dus op eigcnlijk onderwijsgebied, nog zoo crnstig tc kort schiet » (I).
De wetenschappelijke bagage, die ons y olk, gansch ons yolk,
in de lagere school zal opdoen, en op zijn verderen levensweg
inededragen, zal altijd en overal licht wegen. Dat vil in het geheel
niet zeggen, dat alle proefondervindelijke wetenschap uit de school
inoet gesloten bluven In 't geheel met. Doch maat houden is de
boodschap, en men vergete nowt, dat de onderv,ijzer geen specialist
kan
De heer VAN AERTSELAER, bij wien ik mijn eerste onderwijs
heb genoten, is twee en veertig jaar onderwijzer in onze gemeente
geweest. Hij is in 1868 gestoi ven, en zijn aandenken is in onze
streek nog in zegen. Hij had dan ook uitslagen die waarhjk bewonderenswaardig mogen genoemd worden. Hij was langen tijd alleen,
en had ongeveer drijhonderd leerlingen, jongens en meiskens. Het
onderricht duurde dagelijks acht uren; de groote vacantie veertien
dagen. En toch was die man 's avonds min vermoeid dan onze
onderwijzers, die eene enkele klasse, en dertig leerlingen hebben,
er dagelijks vijf uren klas doen. Een programma had hij niet. Hij
was in dit opzicht als PRINSEN, Bestuurder der Rijksnormaalschool
cen vermogen van 35,800 frank. Voor de eerste 20,000 flank betaalt hij

1,4 0/00 staatsbelastingen, voor het overige 1,8 0/00, en aan de gemeente
7,5 0 /00 der staatsbelastingen. > Hoeveel belastingen betaalt hij in het geheel?
Der Sekondarsr/ia,ler, 34 Jahrgang. No i. Solothurn, den I November
1913, blz. 19.
(I) Soczologzsche Fragmenten, door TH. - M. ROEST VAN LIMBURG. De
tizcis, April 1914, blz. $1.
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to Haarlem. De Fransclie wijsgeer VICT O R COUSIN liCZOClit dezeonderwiismnchting, en vroeg den Bestuurder het programma ter
inzage. « Ik ben het programma, » antvc ourdde PR1NSEN
VAN AER1SELAER was cen edit volksondemlizer. Dat zegt
alles Om zijne woudeic, duurzame uitslagen te verklaren, gaat
niet te zeggen, wat hij deed, maar wel wat hij was. Hij west wat
zijne leerlingen noodig hadden te kennen, vat zil konden leeren, en
hoe hij het moest aanleeren, zoodanig dat het hun zou bijbhjven.
Nu onze lagere scholen een prcgramma hebben, dat in hoogere
instellingen past, komt ook het professoraal onderiicht voor onze
volkskinderen In zwang. Doceeren is de boodschap. Hoe zou men
tinders het programma afwerken 7 Atwerken, dat is het geijkte
woord. Ook : er is geen tijd « om heel de stof te zien » Uitleggen,
voordragen, van 't begin tot het einde der klas. Onze meester deed
dat niet. De uitleggingen waren lump, raak \Vij moesten zelf werken,
veel werken. Vele vraagstukken oplossen, vele opstellen maim)
Lezen, » was het woord van VAN AERTSLLAER, moet langzaam,
rekenen moet snel en vlug gebeuren
Ik hemmer mij een woord, dat hij tot een mijner kameracien
zegde, die zijn rekenkundig vraagstuk langs een te langen omm cg
had opgelost. « Urn een paard te beslaan, » zegde « plaatst men
het in den hoefstal. In den oorlog pakt een soldaat den poot vast,
de smid beslaat den hoef, en klaar is Kee4 »
dat eene school,
Meer dan een Inspecteur verzekerde
waar een enkele onderwijzer de Brij graders onderwijst, zeer
betere uitslagen heeft, dan waar in elke klas een onderwijzer
staat. Ik twijfel er niet aan, omdat, waar de onderwijzer alleen is,
de leerlingen verplicht zijn zelf te werken.
De heer Hoofdinspecteur FLAMENT schrijft de germge uitslagen grootelijks aan de ongenade toe, waarin het memoriseeren
is gevallen. Hij slaat den nagel op den kop. Memoriseeren! Van-

vroeg
(I) . Pouvez-vous me donner le reglement de vote êcole? »
Il n'y a point de reglement; je suis le reglement, dit-il en
souriant, » De l'Instruction pubhque en Hollande par M. VICTOR COUSIN,
Pair de France, Membre de l'Institut et du Conseil de l'Instruction
Directeur de l'Ecole normale.
Door reglement zal men pier waarschijnlijk ook het programma verstaan.
In alle geval • M VAN AERTSELAER had zoomin een programma als een
reglement.
COUSIN. --
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buitenleeren t Wie het duift aanbevelen is een verachterde, een
sukkelaar Welnu, ik zeg : ja, vanbuitenleeren 1 Veel vanbuitenleeren Vele gedichten, vele prozastukken vanbuitenleeren, die
leeren voordragen Dat men ook andel e taken vanbuitenlcert,
kan geen kwaad, wel integendeel. Hebben wij den Catechismus
niet vanbuiten geleerd 7 Is er een beter middel om eene vreemde
taal te leeren dan het memonseeren) Moeten onze wiskundigen,
onze philologen, onze scheikundigen, onze rechtsgeleerden met
vele formules, teksten, enz., letterlijk vanbuiten kennel))
Onk de herhalingen. De stof mag nog zoo volledig, zoo bepaald,
zoo bevattelijk mogelijk voorgedragen worden; de helft, wat zeg ik,
het vijfde van het werk is met eens gedaan. 't Is omdat hiermede
zoo weling rekening wordt gehouden, dat de leerstof zoo los zit, dat
ze na enkele Caren vervlogeii is; ja, dat de leerlingen in den laatsten
trimester vergeten hebben, wat ze in den eersten hebben geleerd
Datgene, waarover wij met klaar, duidelijk kunnen spreken of
schrijven, kennen wij slechts half; is in alle geval onze eigendom
Diet. Daaruit vloeit het voorschrift : De leerstof dient mondeling
besproken, schnftelijk verwerkt te worden; de leerlingen moeten
daarover kunnen spreken en schrijven, zoolang men daar niet van
overtuigd is, en er het onderricht met naar regelt, mogen geene
ernstige uitslagen verwacht worden
Algemeen wordt geklaagd. dat de leerlingen zoo spoedig vergeten wat ze in de school geleerd hebben Ik heb nooit gehoord, dat
een smid, een timinerman, een horlogemaker, die hun ambacht in
hunne jeugd geleerd hebben, dit later vergeten. Waaraan is het een
en ander toe te schniven) De scholier heeft zich zelf niet genoeg
geoefend, en ook, hij heeft de gelegenheid niet het geleerde later
toe te passen De smid, de timmerman, de horlogemaker, hebben
veel gehamerd, geschaafd, met het vergrootglas gewerkt. Zij leeren
alle dagen bij. Maar de scholieren, die later niet alle dagen zullen
moeten lezen, schrijven of rekenen, moeten daar buitengewoon in
bedreven zijn, als zij in het werkelijk Leven treden; wat zij later nooit
de gelegenheid zullen hebben toe te passen, moet noodzakelijk in
den levensstroom verloren gaan.
De voornaamste reden, waaraan onze onvergetehike onderwijzer zijne wondere uitslagen had te danken, was deze : nooit
kwam hij in de klas of hij wist wat hij daar kwam doen, en hoe
hij dit moest doen. Hij was een apostel, hij besefte de verhevenheid, de zware verantwoordelijkheid van zijn ambt Hij leefde
daarvoor. Met zulke mannen is alles te bekomen : verordeningen,
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programmas, reglementen, wetten, beteekenen betrekkelijk weinig.
Wij vertrouwen te veel op stelsels en te weinig op menschen » (1).
Over taalonderwijs een enkel woord. Taalonderwijs is het
natuurlijkste en noodzakelijkste onderwijs In de lagere school is
het geen doel, maar middel. Alle onderwijs moet taalonderwijs zijn.
Het woord van den Schoolbestuurder tot een zijner onderwijzers,
die zijn onderwijs in onze taal gaf, daar hij beinerkte, dat zijne
leerlingen hem in het Fransch niet verbonden : « Vos elopes n' ont
pas besoin de connaitre le flamand » bewees met alleen, dat hij niets
voor onze taal gevoelde; het bewees nog duidehjker, dat hij geen
onderwijzer was.
De taal moet geleidelijk met den geest ontwikkeld worden
daar heb ik zoo dikwijls over gehandeld, dat ik er waarhjk niet op
durf terug komen. Doch het geval van den Schoolbestuurder bewijst,
dat er onderwijs gegeven wordt in eene taal, welke de leerlingen
niet verstaan, dat er onderwijzers en vooral onderwijzeressen zijn,
welke de taal hunner leerlingen niet kennen. Hadden wij daarvan
geene onomstootbare bewijzen, wij zouden weigeren er geloof aan
to hechten. Onderwijs geven in eene taal, welke de leerlingen niet
verstaan, is geen onderwijs, ondervajzen in eene taal, die zij
zelfs tamelijk goed verstaan, maar die de taal met is waarin zij
denken en voelen, welke zij op moeders schoot geleerd hebben, de
taal van hun spel, van hun leven op de straat, en te huis :
Zulk onderwijs deugt nog niet. Waarom 2 Omdat dit leven te
huis, op de straat ook eene school is, omdat het kind door dit leven
gedurig gevormd wordt, omdat de taal daarmede harmonisch, onafscheidelijk verbonden is. Dat leven, dit denken, dit voelen, in de taal
van dit leven, van dit denken, van dit voelen : dat is het leven van
den scholier, den organieken scholier. Dat leven, dat denken, dat
voelen, terzelfdertijd met de taal daarvan geleidehjk ontwikkelen ;
het leven der school innig verbonden met het leven daarbuiten
evenals den denk- en gevoelsvorm der school aan dien van het
leven te huis, op de straat vastknoopen ; beide mtbreiden, veredelen : dat is onderwijs. Eene andere taal gebruiken dan de taal
van de personaliteit des leerlings, is eene andere personaliteit in
zijne plaats willen. stollen. Het kind beschouwen als een onorganisch wezen, geene rekening houden met zijn innerlijk leven, met
zijn denken en voelen, met zijne personaliteit, met zijne taal, den

(I) DISRAELI.
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vorm van dit alles ; uit het oog veiliezen dat slechts duurzaam is
wat men gevoelt, ziedaar eene der hoofdoorzaken van de al
te gennge uitslagen van ons volksonderwijs.
« So Lange du nur denkst, ohn'es in dir zu fuhlen,
Gcdanke our den andern welter spulen
Wird
Nicht wahr ist was du denkst, nur was du fuhlst ist wahr,
Durchs Denken machst du dir nur das Gcfuhlte klar.
Was du Gefuhltes denkst, das wirst du auch behaltcn,
Und im Geclachtnis wird dir's ewig nicht veralten,
Das semen Namen zwar vom Denken had empfangen,
Doch nur Gefuhltes bleibt im Angedenkcn hanger' » (I).

De beer Hoofdinspecteur FLAmENT spreekt in zijne verhandeling over de prijskampen in de lagere scholen. Ik acht die onontbeerlijk. Om meer dan eene reden Vooreerst leiden zij er naar
toe, dat de leerstof scherp omlijnd worde; dat het wage, het uitweiden, het van den os op den ezel springen uit onze scholen
verdwijne, eene pest in het volksonderwijs. De leerlingen van
VAN AERTSELAER onderscheidden zich op gansch bijzondere wijze
in de prijskampen. Deze verplichten ook de leerlingen de stof to
memunseeren, het verwaarloozen daarvan heeft onnoembaar veel
kwaad gesticht
Ik hoor mijne ooren reeds tuiten . Gij wilt de leerlingen africhten, entraineeren Dat is het ergste. Welnu, la; de leerlingen moeten
geentrameerd, afgericht worden De boer, de smid, de timmerman,
waarover hooger spraak is, vergeten niet wat zij geleerd hebben
omdat zij fel werden afgericht. \Vanneer wij het werk onzer artisten
bewonderen, hebben wij geen denkbeeld van de oefeningcn, die zij
zich hebben getroost. Ik las dezer dagen den catalogus van het
museum Fraikin te Herenthals. Deze beroemde beeldhouwer
is een krachtig voorbeeld van wat oefening vermag. Hij woonde bij
zijne zuster, « dock daar hij voor levensonderhoud inoest zorgen, en
volstrekt niet tot last zijner zuster wilde dienen, boetsecrde hij
bij dag de beelden, die hij 's nachts in vormen afgoot (2) » Tien
jaren lang zette WATT zijne proefnemingen voort, zonder dat zijne
vooruitzichten bijzonder opwekkehjk waren. « Herhalen en nog-

(i) Ifeished des Brahmanen, von FRIEDRICH RuCKER1 . Zweite Stufe.
Stimmung, 140.
(2) Blz. 9.
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maals herhalen zij de leus, zegt
en de vaardigheid zal
weldra volgen (1). »
Er mag en moet op gedrukt : alien, die in het een of ander yak
uitblinken, hebben zich geentraineerd Artisten, letterkundigen,
geleerden, nijveraars, arnbachtsheden, oefenen zich alle dagen ;
zonder dit zijn zij niets. Onze scholieren hebben dit ook dringend
noodig; daar hun schooltijd zoo kortdurig is. Kan men zich hooger
onderwijs zonder proeven voorstellen? Neen. Evenmin lager onderwijs zonder toepassing
Er is nog eerie aangelegenheid, waarop de aandacht mag en
moet gevestigd.
Men moet het goede om het goede doen Zeker. Doch een
worker ziet gaarne, dat zijn werk erkend wordt. Toezicht, controle
is overal onontbeerlijk Dc prijskampen brengen de emulatie tot
stand, en emulatie is noodig, zoowel voor de leerlingen als voor
on(lerwljzers. Zou een kunsten el tr met dezelfde geestdnft werken,
indien zijne beelden niet tentoongesteld werden? Toont een landbouwer zijne vruchten niet gaarne .? Zou de modiste er zich met
evenveel vlijt op toeleggen om heure hoedjes bevallig te makcn,
indien die niet op hove hoofd j es moesten prijken, aan vinnige
kritiek blootgesteld zijn of welverdienden lof inoogsten; in dit geval,
ook talrijke bestellmgen mtlokken 7
Nogeens, emulatie is noodig„ broodnoodig, en `vat voor alien
waar is, moot ook voor den onderwijzer waar de onderwijzer,
die door de uitslagen ziiner leerhngen uitblinkt, heeft het recut
antlers behandeld en beloond te worden dan zijne collega's, die
zich aan phchtverzuim schuldig maken, indien er zulke mochten
zijn.
De prijskampen moeten heringevoerd, en op degelijke wijze
heringericht worden.
SMILES, <

De volksopvoeding is van grooter belang dan het volksonderricht; de vorming van het karakter, van den wil, de veredeling van
het gevoel is van ineer gewicht dan de verrijking van den geest.
Ecn man van karakter staat hooger dan een geleerd man, en cone
deugdzame, plichtbewuste natie wint het op een yolk, waarvan al de
bewoners geleerden zouden zijn.
(r) Help u Zell/ Ptoeven van geestkracht en olharchng nit het leven
van beroemde mannen, door SAMUEL SMILES, biz. 6i.
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Mannen van karakter, zegt LORD BROUGHAM, < zip. het
geraamte der samenleving
De wccrbaarheid, de welvaart en de beschaving der natien — het
hangt alles of van het karakter der burgers; daarop zijn de grondvesten
gelegd der openbare veihgheid en der burgerliike
Wetten en
maai lapweik, wanneer die inwendige volkskracht
instellingen
ontbreekt (/), »
Karakter is grootere macht dan kennis. Vcrstand zonder hart,
slimheid zonder goedheid sterk op hunne maar alleen ten
kwade. Zij kunnen ons onderrichten of vcrmaken; maar het valt
dikwuls even moeiluk deze te bewonderen, als bkivoorbeeld de behendigheid van ecnen beurzensnuder of de vlugheid van cenen struikroover .
Opvoeding en ondcrwijs moeten samengaan Mijne meening
is, dat hoezeer de uitslagen van ons volksonderricht te wenschen
overlaten, dit in ruimer mate het geval is wat de volksopvoeding
betreft
Ongetwijfeld Lan de school veel tot de opvoeding, tot de
karaktervorming barer leerlingen, en aldus van het y olk bijdragen.
Ongelukkiglijk wordt zij daarin al te dikwijis tegengewerkt. Zoolang
dit het geval is, molten geenc ernstige uitslagen verwacht worden.
Van een specialen ccursus verwacht ik weinig, In de veronderstelling
dat de leerlingen op hun duinaken weten hoe zij in dit of dat geval
moeten handelen, geeft ons dit geen waarborg, dat zij dit zullen
Uitstekende moralisten kunnen ondeugende menschen
Zeker, het is nuttig, noodzakeliik, dat bij gelegenheid de plichten der
kinderen, der menschen worden voorgeschreven, maar heel het
onderwiis, al wat bet kind in en buiten de school hoort en ziet,
moet naar de deugd, naar do vorming van een edel karakter leiden.
Ter afwisseling duel ik hier een uittreksel uit een volksroman
mode, waarin op het hooge belang der opvoeding, der karaktervorming met nadruk gewezen wordt :
Ik las dozer dagen Die Liigner. Roman ails der modernen

Gesellschaft von MAX RING
De hoofdheld Doctor Richard Tauscher is een wonder van
geleerdheid hij is echter ongelukkig, orndat zijn karakter to zwak

( I ) Hell) it Zell f door SA MUM, SMILES, blz. 343.
(2) Help it Zelf don SAMUI L SMII T:S, blz 345
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is. Ilij was op het punt geheel en al ten onder te gaan; doch wordt
door een gelukkigen samenloop van omstandigheden gered
« Hid opende voor de jeugd eene schoolinrichting, die zich
aldra in den besten naam verheugde.
« Zoo ben
schreef hid aan ziinen vricnd Arnold, <, eindelijk, na
harde stormen, met gebroken mast en gescheurde zeilen, gelukkig de
haven binnengeloopen, die ik niet gemakkelijk nog zal verlaten, daar ik
de gevaren der voile zee ken. Milne ervaringen benuttig ik om de
toevertrouwde kweekelingen voor de klippen en ondiepten te
bewaren, waarop ik bijna ben verongelukt. Wu bezitten, wel is waar,
overvloed van scholen en gymnasien, waarin alle mogeluke zaken
worden geleerd, rnaar waarin niet opgevoed wordt. Wat onzen tied
echter vooral ten kwade kenmerkt, is gebrek aan geestkracht en waarheld. Weten zonder geweten, vorming zonder krachtdadigheid, en
kennissen zonder zedeluke overtuiging en vaste grondbeginselen, zun
gevaarlijker dan onwetendheid.
De opvoeding moet derhalve meer op het hart dan op het hoofd,
meer op het opwekken van het zedelijk bewustzun en de ontwikkeling
van het karakter dan op de eenzudige inspanning van den geest, vooral
op het onmeedoogend bestridden van de in alle menschen sluimerende
leugen en zelfbegoocheling gericht zijn. Dat is de taak, welke ik
voorgesteld heb, en in Welker vervullung ik thans eene verheven
bevrediging en tevens eene vergiffenis voor al mijne zonden
ik, =>

mij

mij

smaak.

Men vindt niet zelden schatten van paedagogische wijsheid,
waar men die niet zou zoeken

De Moretussen op Reis in 1668
door de Brabandsche Kempen, de Meierij van
's Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen,
door Dr. M. SABBE,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
De zeventiende-eeuwsche Moretussen hielden van
reizen. Niet alleen om wille van hun zaken ondernamen zij
van tijd tot tijd betrekkelijk lange tochten door de Nederlanden en naar het buitenland, zooals hun zestiende-eeuwsche voorouders reeds deden, maar ook uit louter toeristischen lust, trokken zij er op nit, gedreven door het verlangen
om land en yolk, de rijkdommen der kunst en de eigenaardige
levenswijze der verschillende natien anders en beter te
leeren kennen dan uit boeken.
Verscheidenen onder hen namen bovendien de uitstekende voorzorg reisjournalen op te stellen, die in het
Archief van het Museum Plantin-Moretus bewaard worden,
en ons toelaten het karakter en de geestelijke bekommeringen van raenigen vertegenwoordiger van dit Antwerpsch
patriciers-geslacht nader te bepalen en tevens een aantal
belangwekkende bijzonderheden over den toestand, de
zeden en de gewoonten der bezochte gewesten te leeren
kennen.
Het uitvoerigste journaal is dat van Balthasar
M,oretus III, waarin hij ons vertelt van zijn reis langs
Duitschland naar Rome, met terugkeer over Parijs in 1664.
Dit was de traditioneele reis van den jongen man an
goeden huize naar het land van schoonheid, geleerdbeid
en elegancie, dat Italie toen nog altijd was. (1). Vier Laren
te voren, in 1660, was dezelfde jonge man voor de vollediging
van zijn opvoeding naar Parijs gebracht, door zijn vader
Balthasar II, die van deze reis het journaal opstelde. (1).
(1) Zie mijn opstel : Op den Drempel van den Adelstand,
in den Vlaams,hen Gids, Jaargang XI, Nr 2.
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In 1668 ondernam Balthasar III nog een andere reis,
waarvan hij thans weer het dagboek schreef. Ditmaal was
het doel eigen land en yolk te Ieeren kennel". Het ging door
de Brabandsche Kempen, de Meierij van 's Hertogenbosch,
Zeeland en Vlaanderen, om over Brugge en Gent naar huis
te kw-nn.
Het is dit laatste dagboek, (2) dat wij hier even
bespreken -wdlen. Het bevat heel wat langdradigheden en
uitweidingen van ondergeschikt belang, die een volledige
uitgave van het handschrift wellicht minder wenschelijk
maken, maar talrijke trekken zijn zoo teekenend, zoo juist
gezien, dat wij, het geheel samenvattend, den opsteller
meer dan eens toch zelf aan het woord zullen laten.
1668 was het jaar van den vrede van Aken, die een einde
stelde aan den Devolutie-oorlog, waarmede Lodewijk XIV
door inlijving van Belgie een bruidschat aan de koningin
en een grens aan zijn rijk hoopte te bezorgen, maar waarmede
hij vooral het, Spaansche gezag in onze gewesten een duchtigen knak gaf door het in erge finantieele moeilijkheden
te brengen.Het was de treurige tijd van de minderjarigheid
van Karel II, then ons land bestuui d werd door e.a zwakken,
jichtigen grij.aard als Inigo Fernandez de Velasco y Tovar,
conetabel van Castillie, en hertog van Frias (16(x8-1670),
die zich macliteloos voelde tegenover zijn eigen muitende,
onbetaalde soldeniers, en tegenover de troepen van
Lodewijk XIV, en zich vverplicht zag in alles de uite.ste
spaarzaarnheid toe te passen, zoodat hij het Spaansche
gezag hier zoowat de rol van den « armen edelman deed
spelen. Het was ook de tijd van erge aanstekelijke ziekten,
pest en andere (1666-1668), die het land teisterden en
waartegen de openbare besturen alle mogelijke voorzorgsrnaatregelen namen.
Het reisverhaal van Baltha,ar Moretus III geeft ens
meer dan eens een kijkje op de naweeén van die pestilentie
en dien oorlog, op de nog onrustige toestanden, vooral op
het platteland, en op de tuchteloosheid der soldeniers, die
de wegen onveilig maakten.
(2) Andere dagboeken handelen over een reis naar
Madrid in 1680, naar Mainz in 1653, naar Francfort in 1644,
naar het 0 Walsch quartier » in 1663, enz.
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Bij het begin van de reis bestond het gezelschap uit
Balthasar III, zijn moeder Anna Goos, zijn broeder Johannes,

Jacobus en zijn zuster Maria Isabella. Te Turnhout namen
de vrouwen afscheid om naar Antwerpen terug te keeren,
en de twee jonge mannen zetten de reis voort met hun
vader, die daar bij hen gekomen was.
Op September vertrokken de reizigers met hun karos
naar den Ouden God, waar zij plaats namen in de « kerre »
die op hen wachtte. Zij reden. door Mortsel en Bouchout,
voorbij « notabele pachthoven en landgoederen met groote
prieelen waar zij onder meer bewonderden : « de menichte
fungi (I), die a.lda€r waschen ». Aan de plaats genaamd den
Grooten Boom «aldaer de mylpaele van Lier was ghelegen »,
recht tegen.over de herberg De schriivende handl, « ghemoetten. (sy) twee Paters Predickheeren dewelcke daeghelijcqx relaes s y n draeghende aen. den Prior van het Couvent
van Antwerpen van de ghesteltenisse van dat van Lier,
mits hetselve Baer onder is staende ». Een weinig verder
treffen zij twee kooplieden « dewelcke afgheset waeren van
dry soldaeten. ». Gelukkiger dan kooplieden, passeerden »
zij dezelfde soldaten, Dander « m.okstie », «.omtrent de
gallege, die (was) staende recht over de straete van het
Crawatengadt ».
nit overvallen van reizende handelF,lieden door
ba. l oorig,e, op buit beluste soldaten was een van de gewone
plagen van die tijden. Het kwam zoo dikwijls voor, dat het
een der geliefkoosde onderwerpen werd voor cnze kleinschilders uit de 16 e en de 17 e eeuw, die aldus gelegenheid
vonden om een aardig landschap te stoffeeren met een
romantisch bewogen episode. Dergelijk werk kreen wij
van Gillis Mostaert (2), van David Ryckaert III (3), van
Paul Bril (1.), van Sebastiaan. Vranckx (5), en van anderen
meer.
(1) Kampernoelies. De liefhebberij voor deze planten
was hier in de 17 e eeuw zeer groot, wat bewezen wordt door
de uitgave van Franciscus van Sterbeeck's Theatrurn
Fungorum oft het Tooneel der Camperrioelien (Antwerpen
Jozef Jacobs, 1675), een der eerste, monoqraphieén in de
plantkunde.
(2) Museum te Weenen, N r 895.
(3) Museum to Antwerpen, N r 820.
(4) Museum te Antwerpen, N r 880.
(5) Museum te Antwerpen, N r 898-878.
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eerste reisnacht doorbrachtee,
Zielier wat Balthasar Moretus over de Nethestad
aanteekent « In dese stadt syn alsnu in garnisoen 28 Compagnim Spn egnarden Cavallerie sonder p erd en, -wesende
in alle, oultrent de COO mannen war van dat nu Gouverneue
Barreo, welck voick naer dat
i6 Don Christophoro
eenige weken bij de bergers ghefori,rt syn gheweest nu in
de barakken hun houden, voorders is vornieuws Auer
notabel de nieuwe kercke van het Begijnhof. Ke jser Carel
dewelcken alsoo alhier dickwils syn wooninghe hiele wienens
Paleys aldaer noch is staende heeft de stadt voorsitn van
differente previlegen, ondef anderen, dat gheen vee in ghee/
Brabant soude mogen vercocht w6rden ten sij aihier eerst
ghestont is om aengheteikent te worden. De Paters Predickheeren hebben alhier een schon Co]legie alwaer dat de
humaniora ghedoceert worden. Voorders syn alhier differente
notable kerckep ende Cloosters namentlyck de hooft kercke
in welcke dat bewaert worden de Reliquien van S. Gommart
Patroon der stadt van dewelcken vele notable antinuiteytcn
van bouwinghe te noteren syn. Item is notabel de kluy se
alwaer dat den voorseyden Hertoch een mirakel ghedaen
heeft van eenen afgesagden boom te doen op wasschen in
welcke Cluyse dat den dinst gheadministreert wordt van
de voornomde Paters Predickheerert, en de is nakende aeii
het Nonnen Clooster van Ciods, item is notabel het Clooster
der Capucienen verciert met eenen schoonen hof, vanghelycken dat van de Catuysers alwaer notabel de Pante winens
ghelasen seer net doorschieldt ende aldaer vereert sijn door
differente heeren van Antwerpen welck alle bey ghelegen
syn in de buyten stadt, het Clooster der Cellebroeders ende
van de Swertesusters welcke seier naer ghebeuren syn. Endedat van de Ursulinen nu eerts over een iaer alhier ghecomen
syn om de .Tonckhyt te verceeren in de Fransche taele ende
goede mannieren ende andere Cloosters ende Kercken die
tot breviteyt achter late ».
's A nderendaags om zes uren 's morgens reden zij a/
verder, langs de Leuvensche poort, voorbij het « klooster
ende de Abdye van Nazaret », en het hof « ghenaemt Propre
Goeyken ». toebehoorende aan den toenmaligen schout van
Antwerpen Heer Van der H eyde. Ze lieten het dorp Bi oechem
op zijde, reden door Kessel, en zagen Gestel in de verte,
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waar ze ook het kasleel van Berney ontwaarden, dat aan
Mevrouw de Weduwe Rubens toebehoorde (1). bet journaal
meldt verdex de dorpen Ballard, Itegem, Ise st en herenthout. En halve mij1N erder, voor de « welbekende herberghe »,
den Uylmbrrgh, yonden zij alweer eenige « kerren, deweicke
in per3,cke1 gheweest waeren van afgheset te worden door
eenighe soldaten cafe sy ghemcet hadden ». 7e reden in
gezelschap van doze « kerren » over de « he-ye van Wickevort » en zagen van daar de kerk van Scherpenheuvel
opduiken. 's Middags kwamen zij te Westerloo Dan, waar
ze peisterden in den VVildemart. Ondel hetgeen hier vermeld
wordt heft ons een bijzonderheid, die wellicht een fclkioristischen onthrgrond heeft, loch waarvooi wij yen uitleg
vonc en. Van den kerktoren van We,,Let loo heweertMoretus
namelijk da t hij « soo men sey t, door scaemten Olevronghen »
is. Van Westerloo reden ze n9ar Avorbode. Na « eenighe
moeylykheyt van de insolencie van den Porter » geraakten
zij de beroemde abdij binnen, waar « by alle ,;heluck »,
den 70011 van ' den Advocaat Rubens van Antwerpen ontmoetten, « wesende reliOeus in dese abdye » (2). Onder
geleide van dezen stadgenoot bezochten zij de abdij. Daarna
reden zij naar («le oudste steudslc, ryxte en vyy Ste stadt
van Sighem », waar ze eenige moeilijkheden hadden om
binnen te komen daar ze geen « ghesontbriefkens » mede
gebrecht hadden. ?loch « naerdat (sy) den ghecommitteerden
de ooghen gheblindt hadden », zegt Moretus even geestig
als euphemistisch, werden ze toch in de stad toegelaten.
Deze pittige bijzonderheid geeft ons een welsprekend stasltje
van de eeuwige verzoeking, die het goud uitoefent op zwakke
ghecommitteerden », en herinnert ook aan de hevige aan(1) Hier wordt bedoeld de heerlijkheid van Ramey
bij Ghestel, die Nicolaas Rubens. tweede zoon uit het eerste
huwelijk van den grooten schilder met Isabella Brant, in 1643
aankocht met een voorschot van 17.500 gulden op zijn deel
in zijn vaders erfenis (Zie P. Genard P. P. Rubens, Aanteekeningen over den grooten illeester en zijne bloedverwanten,
Antwerpen. P. Kockx, 1877, blz. 80).
(2) Kleinzoon van Philips Rubens Janszoon, den broeder
van P. P. Rubens. In de registers van de Abdij van Averbode
bevinden zich de volgende inlichtingen over hem : n Antverpia.
Joannes Rubens, vestitus 9 Julii 1661, prof. 15 Julii 1663,
officians in Cortenbosch 1675, obiit Diestie apud Cellitaa
iii nonas Sept. 1687 ex hydrope et paralysi D.
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stekehjke ziekten die destijds in onze gcwesten A oedden en,
\-N, aartegen de openbare besturen alle mogelijkc maatrcgelen
namen. In zijn reisdagboek maakt Moretus daar 'V er de, r of_-,
zinspelingcn op.
Met den avo:..d kwamen onze toerisien to Scherpeaheuvel aan.
het bezoek aan het vermaarde wirakulettze bald der
Heilige Maagd, dat aidaar wordt bewaaro, was een van de
voornaamste doeleinden van de leis. Wij zien Mier dat de
vereering van 0. L. V. van Scherpenheuvel, die in bet begin
der XVil e eeuw zoo hoog oplaaide, bij de leden der familie
1\13 oretus nog onveizwakt was gebleven. In 16C5 had Jan
NI oretus het IN erk uitgegeven, dat Justus Lipsius na het,
belsg van Oostende op verzoA van de A artshertogen schreef:
Diva Sickentiensis sive Aspricollis : .Neva cius Bene/icia
et Admiranda tr. in 1620 word hetzelfde werk nog herdrukt
door de venncotschap Balthaz,ar Moretus, Wwe 3 an Moretus
en Johannes Meursius. De Paters der Oraturie, die met het
onderhGud van de kerk van 0. L. V. van SchtspenheuN el
belast waren, vielen st,,Ilig zeer in den smaak der familie
Moretus, want eenige weken na het bezouk van Scherpenheuvel, op zi November, zond Balthasar II zijn dzrden zoon,
Christophorus, die toen 17 jaren oud was, naar het College
dier Paters om zijn humaniora te studeeren (1).
Wij laten her Balthasar Isioretus III zelf zijn indrukken
over Scherpenheuvel geven : « (Wij) gunmen noch bij gheluck
ten tijde om het nuraculeus bell te kusseri eer het selvo
op de ghewoonlycke plaetsc boval den Autaer gbedraghen
hadden. Ende naerd2t Godt ghedanckt hadden over het poet
wedtr ende wegh die by ons op de ley se N erlient hPdde, ende
liner dat dry mael den wed) van de kercke ront gegacrl.
hadden keerden naer de herberghe om G nse nachtruste
aldaer te nemen.
« Dit stedeker weick ghelegen op cene hooge colline is
onder het ghebiet van de Princesse van Olanien het heeft dry
Poorten to weten de Sichemsche, de Leuvensche ende Distei
sche Poort, daerenboven is versterckt met seven bolwercken
van het welck Baer een schent (schijnt) een horenwerck
(1) Arch. Plantin-Moretus-Reg. CCXIII, blz. 41 (v°),
Deze Christoffel Moretus werd Minderbroeder te Leuven op
12 Oct. 1670 en stierf te Antwerpen in 1716.
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te wesen bij het werck dat cenen smallen vijver is die d'andrc
vestinglien is spijsende. In de stadi door de hooghte van den
bergh en is maei cenen borcut daer de borgers van ghespijst
worden staende op het groot kerckhof beplarit met mastboomen in forme van eene stralende sterre, rontsomme ce
Kercke. lies anderendaghs 16 September, Widen vcor het
eerste onse devccie in de kercke alwaer het mirakleus belt
boven den hooghen Autaer voor Ben het incomen staende
binrie,n het portael vier constighe flguren van steen representerende de vier Evanghelisten, boven werck Portael dat
staet het Uck,,ael, ende den hooghen. Autaer den welcken is
onder de Coupele dat bov en verciert is met differente
stcren. Rontsomme die Coupel syn Acht Autaren elck oni
het fraetste verciert van Schilderijden elide belden.
Naer dat onse devocie alhier ghehouden hadden gonck
ick ende Mon frere Joannes besichtighen het Clcster N an de
Paters van de Oratorie die de kercke adminiAreren ende
alhier een Colegic hebben daer de selve Paters de humaniora
doceeren daer nu dit iaer mar omtrent de dertich ,,tudenten
in alley ghefrequenteert hebben. Achter Clooster werck
seer regulier ende schoon ghebout is ende dat in veertich
iaeren dat sy alhier gheweest s-3,n hebben sy eenen grooten
ende schoonen hof ghelegd tot tegen de vestingen, soo dat
in den selven comen 2 bGlwercken ende het bovenschreven
horen werck beplant met boschagie. In den selv€n syn.
differente rijen van mastboomen als van andre hagen N an
different gheboomt daer is noch notabel e 'ne p sc hput in
forme van bolwerck daer veel via op bewaert wort, ende
oock een Capelleken daer seer con–tich uytghebelt wort in
was de passie ons heeren. Dit in den hof ghesien hebbende
gingen met den Portier lanckx eene groote gallerye onder
aerden in de sacristye van de Kercke staende onder den
Toren der selve, op welcken dat bewacrt wort den gheheelen
schadt, die nu 't Antwerpen ende op andre plaetsen ghevlucht is, daer is oock op cenen schoonen beyaert. Vsiij
spracken in dit Sakristye den Pastoor van dese sta,dt,
wesende van de selve ordre, genomt P. Ludovieus van
Aken, den welcken ons eene attestacie van ghesonthe3t
gaf om in andre steden gheadmitteert te connen worden,
oock sagen alhier den Prepositus der selve genoemt
Adrianus deVos, van gheborte van den bosch. lck vont
oock aldaer den Pater Wylent van Antwerpen, ende een
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Jonckman van Antwerpen ghenoemt Boustet weicken
aldaer ontfangen was, winens (Alder, dat sij verve's sijn
Van Scherpenheuvel uit gaan onzeers Diest
bezoeken. Zij bewonderen onderweg de « houghe Collinen
ende diepe valleyen overdeckt met diffeiente Wilde boscha,ien » en prijzen de « seer scoone ghesichten principalyck
naer den Luyekt,ichen cant ». Aan de sLadspcort moesten zij
hun « fede sanita » toonen, doch de commissaris, schrijft de
guitige Balthasar, « en cost soo ons docht niet lesen, om
wat oorsake daer lichtelyck in geraeckten ». hier moest er
geen « oogenverblinding » gebruikt worden, doch ons oordeel
over de « ghecommitteerden », van wie hier blijkt dat ze
niet lezen konden, wordt er niet door verbeterd.
De Moretussen bezochten het begijnhof, dat toen
300 bewoonsters telde, de O.L.V. Kerk, het Klooster der
Begaarden en het Gasthuis, stapten of in den Pelicaan, en
gingen dan de St. Sulpiciushoofdkerk bekijken. Daar toonde
men hun o.a. « een graf van een Edelman met naem Monsieur
de Marmi, Baron de Longevie, oudt achtien iaer denwelcke
om Crakeel van eenen Appel over veertien daeghen in
duwel ghebleven is, waer over het Regiment bourginnons
(dat hier nu over drij weken in garnisoen is comen liggen
sterck synde drijhondert mannen, onder het weick by
4ienden) seer bedroeft wesende eene begrafenisse heeft doen
doen van hondert Patacons. Van dit Regiment is alsnil
Colonel een seker Mr Richart wesende alle uytgelesen
volck ».
Verder merktBalthasarlVloretus op, dat « de contagieuse
sickte » die te Diest voor korten tijd heerschte, nu « seer
gecesseert » was, alhoewel ze « door de stilswijgentheyt ende
botticheyt van een nonnenclooster genaemt van S.Bernardis,
eenighsints voortgegaen » was. De strenge veroordeeling van
deze nonnekens klinkt wel wat comisch uit den mond van
iemand, die, tegen de wettelijke voorschriften in, zelf zonder
ghesontbriefkens » reisde !
Na in hun herberg « van de Distersche weurstiens
gheproeft te hebben », keerden de Moretussen met de
« kerre » naar Scherpenheuvel terug.
Den volgenden dag brachten zij hier door op de wijze,
door galthasar Moretus als volgt beschreven : «D es morgens
hilden (wij) voor het eerst wederomm.e onse Devosie in de
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Kercke waer naer dat drymaals den wed" van de kercke
om gongen, naerderhandt gongen buijten de stadt om aen
den eenen cant de fortificatie der selve te speculeren welcke
ghedaen hebbende quamen wederom in de kercke daer wij
de laeste Misse hoorden, wy bemarckten daer noch de ses
Profeten die rontsomme de Copal in Marmor staen, oock op
twee autaeren, het S. Jan den Dooper, ende het ander het
oordeel in steep seer constich ende eene costelyke tapyte
vereert van Alexander VII. Naer noen reden met onse kerre
buyten dese stadt om te besichtigen het plaisant Denen
Bosch, tot wat eynde wij tot guidde mede naemen den sone
van onse herberge, ende naer een half ure rijdens door
onbereden wegen quamen aen het selve, ende laetende onse
kerre aan den inganck derselve treden het selve in te voet
wesende vol hooge mastboomen, ende is in circuit ontrent
de 3 mijlen, in het selve is veel different wilt namentlyck
beiren, (?) wolven, herten, hazen, voschen, Dassen, Conijnen
ende dierghelyck ghediert het selve dieper in treckende
remarkerden aen vele boomen noch teekenen van den
brandt die daer over eenighe iaeren gheweest beef t, in het
selve wasschen vele crakebesien, Duvelsbroet, ende op de
mastboomen veel wieroock, welck bemerckt hebbende,
keerden weder omme naer onse kerre met welcke noch
passeerden door eenighe boschagien die alhier op de colienen
staen ende naer diergelycke wandelinghen weder ghekeert
sijnde in de stadt soo begonst het lof het welck wij gongen
hooren alwaer dat daghelyckx moet frequenteren de schole
dewelcke van de Paters onder houden wordt, om de ionckheyt van de stadt te leeren lesen, ende schrijven week lofvoleyndight sijnde gongen rontomme den toer van de stadt,
lanckx het groot ker4khof, ende alsoo naer onse herberge
weder keerende, quam ons te gemoet eenen backwagen met
vier perden comende met de J ouffrouwen Pensionairs ende
de Religieusen van het Clooster van de Urcelinen van Lier
winens Clooster op Dien Dagh ghekuyst wirt, wesende in
alles op den wagen 14 personen, onder ander was van
kennisse de dochter van Mr Dipenbeeck Religieuse van het
selve klooster welk alle quamen logeren in onse herberghe
om wat orsake wij veranderden van Camer ende slipen
beneden in eene Camer in welcke dat over acht dagen
ghelogeert was den Prince de Bade die in dese stadt drij
dagen vernacht hadde ».
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's Anderendaags verlieten zij Scherpenhaivel voor
goed. Over Sichem reden ze naar Averbode, waar zij voor
de abdij cenige soldaten ontmoetten, die beweerden dat zij
daar den weg vrij hielden, alhoewel zij Brie dagen te voren
nog « eenighe kerren ghespolieert hadden ».
Te Westerloo gingen zij den hof en het kasteel van den
Graaf van Merode bezichtigen. Hier ook vinden wij sporen
van de oorlogsberoering Bier dagen. De boeren hadden voor
het kasteel in den hof « differente schansen ende half maven
opgheworpen om hun tegen de Franschen die sy verwacht
hadden te beschermen ». De tuin rondom het kasteel was
heelemaal naar den geest van den tijd aangelegd met
« notabel perieelen van pallem », zeventien « schoone steene
statuen van welcke eene was dienende tot fonteyne », een
groote maliebaan en een aanzienlijke hoeveelheid « soo
oranie als limoenboomen ». het kasteel met al zijn groote
en kleine zalen, zijn merkwaardige kunstwerken, zijn
arsenaal, enz. werd bezocht, onder geleide van de « maerte
van den Drossaert ». Daarna trokken onze reizigers naar
de abdij van Tongerloo, « welcke (sy) approcherden lanckx
eene schoone langhe lije », de nog thans te bewonderen
prarlitige dreef daar destijds geplant op last van den
provisor Karel de Smit. Met « groote beleeftheyt ende
civiliteyt » werd hun hier alles getoond wat in het klooster
merkwaardig was, o.a. den «grooten wijngaert daer de
Heeren iaerlyckx rooden ende witten wijn van maakten».
De portretten der abten kregen zij niet te zien daar ze
« met den orlogh ivers gevlucht i) waren. Deze dag eindigde
met een rit naar Gheel.
Den volgenden morgen werd gewijd aan het bezoek
van de kerk der El. Dimphna, waar ze al de relikwiekassen
bewonderden ; (, eenen roden steen met den naem van de
heylige Dimpna », die op haar lichaam bevonden werd (1);
het praalgraf van Jan van Merode ; de kapel van SintDimphna.» alwaer de rotten in eene schale met graen op
ghewogen worden » (1) ; een kamer, « alwaer dat de simpele
de boeten in het eerste houden ende 8 dagen de ablucie
ontfangen » (1) ; voor het altaar van St: Maarten, « eenen
(1) Over dezen steen en andere punten hier over de
H. Dimphna en de behandeling der krankzinnigen te Gheel
aangehaald, raadplege men P. D. Kuyl : Gheel vermaerd door

— 501 —
gefigurerden Steen daar de Duyvel wonder in ghekapt hadde
comende lanckx het clockseel van den torero ,) ; enz. Alles
wa t Gheel nog aan anc ere merkwaardigheden bezat, wordt
verder vermeld, o.a. de school waar Joannes a Bur,ondia
humarnora doceerde aan omtrent honderd discipets (1).
Met een bijkbare fierheid vertelt Balthasar Moretus, dat in
hun herberg een held logeerde ; « den capiteyn Leemput
die sick clockelyck gedefendeert heef t op den Ouden Bosch D.
Nu ging de refs naar Turnhout, waar vader Moretus
met neef 1. illewerve en « Mon frere Francis », de vijfde zoon
van Ealthasar 1 Y intusschen uit Antwerpen aangekomen
waren. flier bezochten ze het hof van de Princes van
Oral*, « vulgarelyck genoemt den muylenberghe », waar
ze vele schilderyen bewonderden, 4.Jaghten en portretten »
van Hubens, enz. Daarna werden ze ontvangen in het
den Eerdienst der Heilige Dimphna (Antwerpen, J. E.
Buschmann, 1863) en G. Janssens Gheel in Beeld en Schrift
(Turnhout, J. Splichal, 1900). P. D. Kuyl vertelt dat er
zooveel ponders koren geofferd werden als de krankzinnigen
er wogen. « Ten then einde hing er een groote schael in het
klein kocr van S t Dimphna, langs den eenen kant gemaekt
bij wijze van eenen stoel, aen de overzij de was een zak, waerin
men het graen tegen den persoon in den stoel gezeten, opwoog.
Dezen offer gat het kerkbestuur tot onderhoud der priesters,
die de zinneloozen gedienstig waren. Men noemde dat : het
beneficie van den lepel (beneficium coehlearis) ; de lepel was
een oude korenmaet... (Blz. 67). De Schaal voor het wegen
der zinneloozen bestond nog in 1734. Zie ook hierover
E. van Heurek : Le Contrepoisage et le Rite des ofirandes
substittalves et votives (Bulletin de la Soc. d'Hist. de la
Medecine, Tome XVIII, 1923, N cs 3 en 4). In de ziekenkamer,
waarvan Moretus spreekt, werden de krankzinnigen gedurende
negen dagen geherbergd om er boete te doen en verzorgd te
worden. De ablucie, hier vermeld, was het mengsel van win
en water, dat tot aispoeling van den kelk in de mis gediend
had en aan de krankzinnigen te drinken werd gegeven.
(1) De Latijnsche school te Gheel genoot een wijd
verspreide faam van het einde der 16 e eeuw af, sedert het
lectorschap van Wouter van bout. Het getal studenten
gedurende de 17 e eeuw beliep er niet zelden tot 300, atkomstig
uit Belgie en Holland. Joannes a Burgundia was in de 17 e eeuw
een der gevierdste leeraars dezer school. Hij werd geboren
in 1639, werd kapelaan in de kerk van het Begijnhof te
Herenthals in 1674 en pastor in dezeltde kerk in 1692. Hij
overleed in 1713. (Zie P. D. Kuyl, t.a.p., blz. 378 ; en Grafsehriften der Provintie Antwerpen-Herenthals, blz. 40).
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begijnhof, « alwaer dat differente Jouffrouwen van kennisse
bevonden.», en in de kerk der lVfinderbroeders, die toen juist
voltooid was.
's Anderendaags werd afscheid genomen van Mama
en hare Compagnie » die naar Antwerpen terugkeerde,
terwijl Balthasar II met zijn zoons Balthasar en Joannes
den weg naar Holland insloegen, langs de beide, « alwaer
vele dorpen van verre aenschouwden namentlyck Arendonck, Ravels, Poppel, d'abdij ,Postel, e. a. ». Zoo kwamen
zij op de Maerye van den Bosch », « lanckx seer moeylycke
wegen, alwaer dat seer plaisant (sy hun) noenmael (aten)
onder eene lommeringe van boomen », en waar zij, voort
rijdende, van verre de dorpen Tilborg, Eynschot, Hilverenbeek, Dyesen, West Beerse, Oost Beerse, Middel Beerse e. a.
zagen. Met den avond kwamen zij te Oirschot, waar ze
logeerden op de Markt in de Zwaan, na eerst nog het huis
bezichtigd te hebben van een medische beroemdheid, die
daar clestijds woonde, « den vermaerden meester » bij wien
dagelijks vele menschen genezing kwamen zoeken (1).
's Anderendaags gingen zij « sermon ende mis hooren
in een Pachthof, een quartier van het dorp, welcke administrede eenen pater Augustijn met naem Eartolomeus Van
der Veken b. Met welgevallen deelt Balthasar Moretus hier
terloops mede, dat in hun herberg ook logeerden : « den.
Prince van Oost Vrislant, ende den sone van den Ambassadeur van Sweden ».
Over Boxtel, waar zij het klooster der Clarissen, de
hoofdkerk en het kasteel van den heerVan K aren bezochten;
(1) Die « vermaarde meester » is Mr. Aernout Fey. Uit
een studie over hem in T axandria (XV, 150) van Jhr. Mr. A.
van Sasse van Ysselt, vernemen wlj dat A. Fey te Oirschot
geboren werd, als noon van Mr. Aert Fey en Maria, dochter
van Mr. Johan Niclaessen. Hij was een beroemd heelkundige,
zoo bekend zelfs, dat Lodewijk XIV hem aan zijn hof moet
hebben ontboden. In 1672 vestigde hij zich te Antwerpen,
welke stad hem het poorterschap aanbood. Vilvoorde deed
moeite om hem te krijgen. doch hij bleef te Antwerpen. In
1675 deden Schout en Schepenen van Oirschot een ernstige
poging om hem te bewegen terug te komen, doch te vergeefs.
Dat zelfde naar vestigde hij zich op verzoek van Frederik
Willem, keurvorst van Brandenburg, te Kranenburg, van
welke plaats hij door den keurvorst tot heer werd verheven
met alle daaraan verbonden rechten. Hij stierf in 1679 te
Kranenburg.
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voorbij Tilborg, Oosterwyck, Esch, Dinter, I-laeswyck en
Vucht kwamen zij in Den Bosch aan. Hier krijgen wij nu
een beschrijving van de bolwerkn en schansen dier stall:
haar kerken en openbare gebouwen ; het stadhuis ; « daer
op is een schoon oorlogie op het wel,ck de ure slagende
notabel waren twee vechtende ruyters » (1); het Gouverneurshof ; het Klooster van « Uylenberg oft Betanien,
wesende van de ordre van St. Augustinus » ; de Kerk der
Kruisheeren, enz. Zij gingen daar ook bezoeken « seker
Dianneken, welcke dat gewoont (had) in het huys van
Gran'tpere Goos » (2), haar man was huidevetter en zij hield
een kruidenierswinkel.»Zij ontvingen daar « groote caressen »,
teekent Moretus aan.
Den volgenden dag reden zij verder door de dorpen
Vlimen en Druynen, waar zij den speelhof van den heer
Van Druynen met zijn schoone plantagien bewonderden. (3).
Dan kwamen ze aan de versterkte plants Heusden op de
Maas, die vluchtis beschreven wordt. Dit stadje verlatende,
ont-noetten zij « een carosse met ses schoon perden wacr dat
in was Mevrouwe de gouvernante van Heusden », en reden
door Baertwijck en Waelwijck, waar zij de boerinnen zagen,
die « seer drohich met heele compagnien de coeien melcken .
Te Sprang brachten zij den nacht door in de Vier Hemskind,Ten waar ze niet veel konden slapen wegens het kermisrumoer dat in de herberg en in het heele dorp heerschte.
Van Sprang reden ze over Bisoye, Waespyck en Ramsdonck tot aan het veer dat recht over de stad S r Geertruydenbergen ligt. Daar namen zij een schuit voor hen zelven en
eene voor hun « kerre en pert ». Zij ontbeten gedurende de
overvaart « om geenen tijt to verhesen » en gingen dan de
stad bezichtigen. Balthasar Moretus teekende alle y wat
hij daar zag al tijd even zorgvuldig op. In den namiddag
(1) In 1530 werd in de pin van het raadhuis een uurwerk
aangebracht « metten steeken mennekens », waarvoor 112 Car.
gul. betaald werden aan Mr. Petersen « den urenwerckmaker
(Mededeeling van H. Ebeling, archivaris van 's Hertogenbosch).
(2) De moederlijke grootvader van den Schrijver,
Jacobus Goos.
(3) Drunen ligt op een paar wren van 's Hertogenbosch.
De beer Van Drunen had daar een mooi kasteel, Steenenburg
genaamd, het welk in 1795 afbrandde.
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reden ze over Steelhove, Houten en 0o:- Lerhout naar Breda,
waar ze in de hoofdkerk het schoone orgelspel nog konden
hooren en dan te kooi gingen in de roode Kercke, na geeten
te hebben « in compagnie van dry capiteynen, van welcken
den eenen gheweest was in het belegh van den Bosch ». In
deze herberg merkte Baithasar nog op, dat de « meyssens »
daar neigden « op drolligh fLtsoen
's Anderendaags gingen zij de vestingwerken bezichtigen
en kwarnen ook in de Begijnhofkerk, waar ze mis hoorden.
Op het einde van de mis begonnen de vele burgers en
begijntjes samen te zingers. Balthasar Moretus stipt hierbij
aan, dat « alhier den (katholieken) goddelycken dienst seer
lieberlyck (mocht) ghedaen. worden » wat elders in Holland
niet het geval was zooals blijkt uit andere passages N
zijn reisverhaal. Op de wandeling tangs de vesten « fraey
beplant op het fatsoen van die van Antwerpen » ontmoetten
zij de heeren Varick, pastoor van Minderhout, en Mijnheer
van Kessel, pastoor van Genie, « deweicke lien noen gongen
naer het Hagsken alwaer dat woonachlich (was) Pater
Verschueren, predickheer ». Zij bezichtigden ook de hoofdkerk van S t Barbara, het hof cn het kasteel van Nassau, die
tamelijk uitvoerig beschreven worden, doch wat zooals
Moretus zich uitdrukt, « tot bi cviteyt achterlaten ». Ze
namen het middagmaal in hun logement « in compagnie van
differente edellieden er de officieren » en gingen daarna andere
merkwaardigheden van de stad bezoeken, namelijk het
Kleoster van S t Michiel, waar vrc'eger de nonnen van
Oosterhout woonden en nu de luitenant-kolonel von het
garnizoen. logics Weld, en waar ook « seer notabel was
eenen hoof van alle differente medicinale cruyden ende
boomers .winens hovenier groote wetenschap (had) van
Abrickocken ende Mastboomen ».
Over de « dorpen 't Haghsken, 't Spreucken, Brembergh
en Ruckeveen » kwamen zij denzelfden avond te R6ozendael
aan, waar zij 16geerden op de Markt in Den Wild.nan.
Daar vonden zij een niet banaal (,ezelschap : « een ,leer
treffelyck Predicant die gelopen was van syn vrouw, en
eenen seer sivilen ende hervaren alemoden Meester van de
Fransche tale ende manieren ». Zij troffen er ook eene
Babelsche verwarring op het gebied van godsdienst : « Dem
Wert was catoliek, de vrouw was geus, de marten catolick
ende de kinderen geus soo dat hit eenen wonderen huysradt
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scheen te wesen >>. Le werden er ook gekueld door den
klepperman alias Hannekenuit, die hen van tien uren
's avords to y vier uren 's moigens wakker hield.
s Anderendaags kwamen zij te Bergen op Zoom, waar
zij een schip huurden om. naar Middelburg te varen. VOOr
hun afvaart bezichtigden zij nog de hoofdkerk, S t Gertruida,
en («lepescheerden » zij hun voerman met eenen brief naar
Antwerpen.
Met fraai weder voeren zij de Oosterschelde op, zagen
er allerlei « verdronken landen », en op de beide oevers
verscheidene steden en dorpen, tot ze, « bij vallende water »
voor het cilan.0 Ter Goes aanlegden en Diet zonder moeite
langs het strand, tusschen slijk en « Creftecruyt P, aan wal
geraakteri. Ze bezochten de stad Ter Goes, haar haven,
straten, huizen, haar mooie kerk, « ende fraey volck ». De
stad was nochtains wat verlaten daar de Prins van Oranje
in het nabijliggende dorp Heynkenshoven juist aangekomen
m as en bijna iedereen hem daar was g2an bejoeten. Van
op de mooi beplante vestingen van Ter Goes hoorden de
11,foretussen « het hommelen, donderen en dommelen p van
het feestgeschut.
La qt op den namiddag verlieten zij de stad met hun
schip, slat even buitea de haven op anker moest gaan liggen
wegens de duisternis van den nacht en de_i mist. Zoo wilden
zij « schouden de inconvenienten die op clippen die hier
ontrent seer abondant syn souden connen gebeuren ». Zij
wachtten « met goede paciencie aldus het licht der mane »
en gingen dan weer onder zeil, maar daar de wind te zwak
was, moesten zij weer het anker uitwerpen en wachten tot
's morgens om zich met het « nieuw vallende water » te
laten d-ijven, zonder wind, tot aan de stad Ter Veeren,
op het eiland Walcheren.
Voor de stad lagen er « dry groote orloghsschepen tot
bevrijdenis van de rivire ». Vooral de fortificatien vestigen
de aandacht N an onze reizigers ; twee oorlo,schepen, (, het
een gemaeckt door de stadt TeT Veere van 42 stucken, ende
het ander van de Staten van, Zelant van 64 stucken » ; de
visschershaven met haar 21- schepen ; het stadhuis en de
hoofdkerk.
Na den midday kwamen hen de wagens voor Middelburg
halen. Ze reden door het rijk beplante land waar zij vele
hooge heuvelen opmerkten opgeworpen om de beesten een
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toevluchtsoord te verschaffen in geval van watersnood.
Ze reden ook , over vele bruggen op welcke de mannier
(was) men de jonge dochters (moest) keussen die van de
compagnie (waren dat men (heette) heulen (1 ». Arnemuiden ter zijde latende, kwamen , zij te Middelhurg waar
ze hun intrek namen op de Groote Markt in Het Keysershcf
oft Huys van Dornberg. Ze woonden in het Vleeschhuis
verkoopingen van ossen en schapen bij ; bezochten het
stadhuis ; de n euwe brug over het kanaal, « daer ' chepen
van vier ho Bert voet uyt zee daeghelyckx in » kwamen,
het oud mannen- en vrouwenhuis, « seer net ende wel
ghestoffeert » ; het weeshuis, « daer vele kinderen soo jongens
als maskens seer regulier nder malcanderen onderhouden
(werden) ende geinstrueert in differente ambachten ». Na
op de vestingen hun oogen verlustigd te hebben aan de
fraaie omliggende landouw met haar « speelhuysen » en
prachtige dreven, kwamen ze aan het i( timmerhuys », waar
eenige oorlogschepen, « die n den voorleden orloghe ghedint
hadden nu weder opgherecht werden ». Hier zagen ze ook
twee « seer groote schepen » bouwen « die gedestineert
(waren) 0111 naar Oostindien te vaeren ». Balthasar Moretus
beschrijft de vlijtige drukte, die aar heerschte : « het was
seer vermakelyck om de menichte inenschen (te zien) die
daer int werck waeren. d'een om het hout d'ander om de
zeylen d'ander om de vaten, d'ander om de amonicie van
orloge ende d'ander om masten ende catrollen te maken
ende deselve schepen te bereyden ». Zij zagen ook « de
plaetsen in welck dat veel salpeeter, cogels, loot, caneel
ende andere soorten van goederen vergaedert wirden ».
Hun wandeling zetten ze voort langsheen de kaaien, waar
ze « spekulerden » » de menichte schoone orlogschepen,
fregatten, fluyten ende andere Coopvardyschepen die de
straeten vervulden met het lossen van hunne ingheladene
goederen, die sy van alle quartieren alhier aen (brachten)
tot spy singe van de Nederlanden ».
's Anderendaags gingen ze naar het scheepswerkhuis
terug om die smidse te bezichtigen. Ook het Oost-Indie(1) Een heul is een houten of steenen boogvormige brug.
Heulen beteekent dus elkander kussen in het gaan over een
heul. Van daar ook te zamen heulen met de beteekenis van
het eens zijn.
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schip gingen ze thans langs binnen bekijken, wat Balthasar
met groote bewondering vervulde. Het « draeyhuys », waar
zeerlange en dikke kabels gemaakt werden ; het «.peckhuys )),
waar een massa besmeurde werkheden de kabels met pik
overgo ten ; en een groot koopvaardijschip, waarmede juist
een troep soldaten aangekomen was, wekken verder hun
belangstelling. Na de oude P bdij van Premonttreyt of van
St Nicolaas, waar nu de vergaderingen van de Staten Generaal gehouden werden, bezocht te hebben, ontmoetten zij
een Antwerpsche kennis « de suster van Sara Gijsels, die
met schreyen en tranen (vertelde) hoe dat sy met haer man
alhier nu 3 weken ghelegen hadde om haer goederen te sien
lossen die door ongeluck ende verraet van den schipper tot
Lino aengeslagen ende geconfiskeert waren ».
Van Middelburg uit begaven ze zich naar Arnemuiden
(Armuden). Ze trokken langs een weg « welcken gheelyck
ghecassyt » was. Dicht bij de stad zagen zij eerst de ketels,
waar het zout, uit Frankrijk aangevoerd, gezoden en gezuiverd werd. De haven van Arnemuiden was toen reeds
verzand, en het stadje « luttel » bewoond.
Met den wagen reden ze den volgenden dag naar
Vlissingen, dat ons nu ook bondig beschreven wordt met
haar vestingen, haven, den bait van kanonnen in den
vorigen oorlog op de Engelschen veroverd, groote zeeldraaierijen het huis van de West-Indische Compagnie, het
« stadthuys ghehelyck op de structure van dat van
Antwerpen », het weeshuis, enz. Op weg naar den wagen
om de stad te verlaten, ontmoetten zij een baggermolen
« een wonder instrument met hetwelck dat door twee
peerden eene groote menichte slyck uyt den gront gheschept
wierdt om de revire te diepen dat raer om sien was, geInventeert ende uytgewerckt door een Engelman die het privilegie
heeit dat in ses iaer niet haer mag gedaen worden » (1). Van
(1) In 1668 werd het dok te Vlissingen uitgediept. In de
Notulen van de Staten van Zeeland vinden wig daarover, op
datum van 26 Juli 1668, het volgende : « Gedelibereert zynde
op het vertoogh en versoeck van Louis Bailly, Paulus Croese
en Richard Baddeley, haer uytgevende voor Engelsche
edelluyden, hebbende van Haer Hoogh Mg. geimpetreert
Octroy om voor den tydt van vyftien naestkomende jaren,
alleene te mogen maecken, practyseren en in het werck
stellen, seeckere Machine ofte Instrument tot het diepen
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de inwoners van Vlissingen zegt Moretus dat het « seer
bittere gheusen syn ».
Terug te Middelburg, bezochten zij het Oost-Indisch
huis, waar veel koopwaren als stoffen, satijn, zijde, kruitnagelen, foelie, peper, kaneel, gember, enz. voorhanden
waren om binnen eenige dagen verkocht te worden. Die
aanstaande veiling was ook de reden waarom zooveel
vreemdelingen te Middelburg aanwezig waren. Zij ontmoetten er onder andere verscheidene bevriende A ntwerpsche
handelaars. Ook van de inwoners van Middelburg zegt
Moretus, dat ze « seer bitter geus (zijn) ghelyck gheel Zeelant
door, om wat oorsake daer groote moeylyckheyt is om den
Catoliken d enst te hooren, IBits seer heymelyck ende
onweten gedaen wort Bonder eenige groote vergaderinge ».
Ze reden 's anderendaags terug naar Vlissingen in
gezelschap van een anderen wagen, met Antwerpsche
vrienden beladen. Ze hielden een soort wedren orn het eerst
aan te komen. Met kinderlijke vreugde meldt Baithasar
Moretus, dat hun voerman « den prys ende lof toe quamp
door syne couragie
Ze staken nu over naar Breskens, « alwaer dat op de
schouders van (een) schippersghast over het water op het
sant gedragen wirden, welck seer gemackkelyck ende,
,drolligh gesciet, principalyck met de vrou persoonen gelyck
(zij) door experiencie sagen ». Van Breskens reden ze met
« open kerre » naar Sluis. Bij hun aankomst was de poort
van de stad gesloten « omdies wille de predicatie begonst
was ». Het oude stadje wordt doorwandeld en alle zienswaardigheden vermeld. Achter het stadhuis was er een
herberg, Den Gulden Leeuw, « alwaer dht over eenigen tijd
reynigen.van. navigable Rivieren met af-snyden van Tran.cheen.
tot Fortificatien, ofte eenige andere Graefwercken van eenige
breette ofte diepte gebruyckelyck tot eenige Navigatie tot
veel grooter voordeel en bequaemheyt als oyt te vooren was
bekent geweest : Is aen het voorschreven vergund.e Octroy
toegestaen, het consent en attache van dese Provintie v.
Uit bovenstaande blijkt, dat de genoemden octrooi gekregen
hebben van de Staten Generaal (« Haer Hoogh. Mog. v). Het
Rijksarchief in Den Haag bewaart dit octrooi d.d. 29 Mei 1668
(Aktenboek van H. Ho. Mo.». Daaruit blijkt dat Louis Bailly
de uitvinder is en de twee anderen zijn geassocieerden zujn.
(Mededeeling van H. G. van Grol, Archivaris te Vlissingen).
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vijf Jesuiten ghevangen sittende, hebben op 5 maanden
verteirt 700 ponden ». Op dat oogenblik waien er te Sluys
« vele stercke compagnien soldaten alle fraey volck soo
franschen, duytschen, als hollantsche die seer petulant ende
crakeelachtich onder maelcanderen syn dat dickwils
geveebten causeert gelyck (zij) doer experiencie sagen ».
Met de bargie voeren ze nu naar Brug ge, voorbij « de
stercke plaetse Damme, in dewelcke (te dien tijde) veel
garnisoen (lag) meest engelsche ende Geuse, die rondts
omme wat den- meester speelden, soo dat niet pluvs over
wegh te voet te gaen en (was) ».
Te Brugge logeerden ze in De Guide Poorle. Ze bewonderden op de aroote Markt : de halle, « boven welcke dat
Notabel (was) eene seer hooghen ende spitsen. toren » (1) ;
Cranenburg, waar Keizer M aximiliaan werd gevangen gezet ;
en « het grout gevert van de graenhalle Zij bezochten de
S t Salvatorskerk, waar zij de grafzerk zagen van den
humanistiscben dichter Janus Lernutius, wiens Carniina
in 1579 door Plantin werden mtgegever. In de O.L.V. Kerk
ontmoetten zij de dochter van den greffier Fabri, schepen
van Antwerpen, nil te Brugge getrouwd. Zij Wilde in de
keik aan usselsche vrienden « de treffel:v, cke giefte van
den Key ser Maximilianus ende Maria Burgunda syne
vrouw » laten zien. De Moretussen namen de gelegenheid
te baat o-n dien schat te zien, die bestond nit kerkelijke
ornamenten, kazuifels. enz. versierd net edelgesteenten
van groote waarde (2). Daarna zagen zij de graftomben
van Maria Burgunda, van haar varier Carolus Audax, en
van Messire Louis de Bruges, seigneur de Gruthuse. « In
(1) De spits, waarvan hier sprake is, werd in 1499-1501
gebouwd door Frans Bruhault en brandde of in 1741. Zij werd
niet meer herbouwd.
(2) Deze kerkgewaden eenigszins verminkt en van hun
mooiste gesteenten ontroofd, worden nog in de sacristij der
0. L. V. Kerk te Brugge bewaard onder den naam van
« ornament van Maria van Burgondie ,) en de volksmond
vertelt, dat het borduurwerk van de hand van Maria van
Burgondie is. Eon der ornamenten draagt het wapenschild
-y-an Margaretha van Oostenruk en haar kenspreuk : En vous
me f'ye. Het werd voltooid. in 1560. De parels en gesteenten
werden geschonken door Maximiliaan van Oostenrijk en
Keizer Karel voegde er eene aanzienlijke som bij om het werk
te laten maken.

— 510 —

de Ons live Vrouwe Capel was een constig Livrouwen belt
van marmor ghemaeckt door sekeren Italianschen. Meester,
die ghehoort hebbende het syn verdroncken te wesen dat
vals was quamp over om dit te sien mits hij verstaen hadde
dit door imant antlers beter als syn gemaeckt te sijn » (1).
Op het stadhuis in de Kamer van het College zawn zij
« een schildrye geestimeeit 500(0 gulden », naast deze
kamer « hoorden (zij) een fraey concert van voosen ende
violer ». Zij bezichtigden de H. Bloedkapel en de thans
verdwenen St Donaatkerk (2) en wandelden langs de
vestingen, voorbij « de Comme (3) die nu eerst aye' eenige
jaren gegraven was tot comoditeyt van differente zeeschepen », naar de aanlegplaots van de «Bersie van 13rug op
Ghent ». 's Anderendaags na mis gehoord te hebben in de
Jezuietenkerk, voeren zij met de bai gie naar Oostende.
Dit schip was « seer gheladen met groen ende ander Coopxn.anschappen die alle van Brugge moeten comen mils tot
Ostenden geen hoven en syn ». Er was ook veel (ilk op de
schuit « waer order kluehtige bootghesellen ».
Te Plasschendaele aangekomen, moesten het yolk
en het goed verscheept vvorden, wat meer dan een uur zou
duren, en om die reden zetten de NI oretussen den weg
te voet voort. «Naer een ure gaeris (quamen sy) laugh het
Strang van de zee aen de stadt ende have van Ostende
aiwaer dat met een boot over gheset synde wirden voor het
eerst ondervraeght naer (hun) Fede Sanita ende Baer naer
van de soldateske gevraeght van waer dat (sy) quamen
Zij narnen fogies in Den Swrrlen Leen en na zich wat ververscht en gegeten te hebben, begonnen zij hun wandeling
door de stad.

(1) Hier wordt bedoeld het mooie beeld der moeder
maagd van Michel Angelo Buonarotti, in 1514 aan de 0.L.V.
Kerk geschonken door Jean Mouscron. A. Purer schreef dit
beeld reeds aan. Michel Angelo toe bij zijn bezoek in 1521.
Moretus vertelt hier een thans nog te Brugge verspreide
legende.
(2) Verkocht in 1799 door de Fransche republikeinen
en nadien afgebroken.
(3) Deze kom werd gegraven in 1664 en uitgebreid in
1672. Er waren daar te dien tijde scheepstimmerwerven*
waar men zelfs oorlogsschepen maakte.

--511Zij wilden eerst de vestingen bezichtigen, maar werden
daar door de « Cordegarde » Met toegelaten « mits alhier
geen vremde alleen daer op megen comen ». Daarna gingen
ze naar de haven, « alwaar dat rescontreerden (hunnen)
eousyn Tasse door denwelcken dat gheleyt wirden in het
schip de N. Senora dienende tot convoeyer vi or het schip
daer den Marquis Castel Rodrigo mede sal veltrecken tot
het welcke daer neven lage beneffens noch eenige convoeyers
ende cloecke coopvardij schepen. In dit schip was notabel
de cayute het ruym ende de plaetse van provisie in de
welcke dat lagen aoo vaten biers ende waters. Voor dese
schepen leyt op de caeye veel schoon gheschut Goo metael
als ysere. Naerderhandt wirden gheleyt naer het timmer
quartier alwaer twee groote stercke schepen ghebout worden.
(Sy) sagen hier oock het quartier dat door ghespult is om
de have te dipen ende te verbeteren. Voorders lagh hier van
kenni , het schipken de Borse van Antwerpen, ende S. Teresia
nieuw doorschildert. Naerderhandt gingen in de hooftkerck
alwaer dat de heeren van de Oratorie van Scherpenheuvel
den dienst administeren ». Na de kerk bezichtigd te hebben
gingen ze naar de groote markt en door de straten wandelen.
Zij bezochten hun kozijn Tasse, bij wien zij diens twee
zwagers aantroffen « deweicke dat capiteynen (waren) van
de duytsche zee Armade » ; daar brachten zij nog andere
bezoeken en ontvingen n hun avondmaal eenige vrienden
in hun gasthof, « daer seer vrolyck mede waren ».
's Anderendaags, na mis gehoord te hebben in de
kerk der Kapucijner monniken, « dat de eenige religieusen
(waren) van dese stadt gingen zij met kozijn Tasse oorlof
vragen on). de vestingen te zien aan den gouverneur « Don
Pedro de Saulo, denwelcken dat den voorleden dagh
gerescontreert hadden in Gene carosse beneffens el Marquis
de Villa Fiel Admirale General de la flota ». Deze toelating
werd hun verleend. Na dit bezoek ontbeten zij bij kozijn
Tasse en vertrokken dan met de schuit weer naar Brugge
door eenige vrienden begeleid tot aan Plasschendaele.
Flier gingen ze dan de merkwaardigheden bezichtigen,
die ze de vorige maal Met hadden gezien, a. d. z. de Oostersche, Castiliaansche, Florentijnsche, Genevoische, Engelsche
en andere Huizen ; de Carmelietenkerk ; de Minderbroederskerk, « alwaer dat notabel is het Epitaphie van den Graef
van Fonteine die ghebleven is in de slagh van Rocroy den
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welcken tot Brug ghefondeert heeft cen aasthuys vantwelf
soldaten besmet van de geraeckth€yt » (1) ; de Predikheeren
Kerk ; de kapelle van Jerusalem ; de Kapucijnerkerk ;
« daer met den feestdagh van S. Franciscus groote solemniteyt ghehouden wierde » ; den Berg van Bermhartigheid,
enz. bij dit bezoek aan Brugge teekent Moretus aan, dat
deze stad « veel treffelycke inwoonders heeft en dat de
Joufferen er meest op se franc » gekleed gaan.
Nu voeren ze met de bargie naar Gent « met goede
compagnie ende fraey weder ». Ze vertrokken 's mofgens
om half tien. Onder weg « vongen (hun) schippers veel
visch ». Dat was het eenige dat er dien dag te « speculeeren »
viel, doordien zij « continueellyck » tusschen twee zeer hooge
dijken dreven. 's Middags aten zij op het schip « seer vrolyck
ende genuchelyck », « soodat den tilt (hun) niet en verdioot ».
Om zes uur 's avonds landden zij te Gent aan, waar ze « bij,
alle geluck noch eene Gamer kregen (in den Gulden Appel)
doordien het volck van den Marquis Castel R odrigo alle
de Gainers by naer in genomen hadde, winens muylen ende
litieren onder weghen tegen gecomen waeren die naer
Ostenden reden ».
Gent gingen ze niet bekijken, integendeel haastten
zich om zoo spoedig mogelijk « dese stadt te vlieden die seer
gheInfecteert (was) soo dat geheele straeten uytgestorven
(waren) (2). Ze reden « neven het Casteel buyten de stadt
;1) Hier is sprake van Graaf Gerard de Fontaines, groot
baljuw van Brugge en het Vrije. Hij was bevelhebber van
het garnizoen van Brugge, waar hij verbleef. Hij was een
echte soldatenziel. Hij stierf te Rocroy. Bossuet sprak zijn lof.
In 1636 had hij aan het beheer der stad Brugge de noodige
gelden en renten verstrekt om een reeks godshuizen te
stichten voor twaalf « anciens soldats avecq leurs families ».
Zij moesten om aanvaard te worden « hommes de bonne
conduite » zijn, en vooral « catholicq et non hereticq ». Uit
de akte van stichting, die mijn collega K. De Flou zoo vrien
delijk was voor mid te gaan lezen in het Archief der Burgerlijke
Godshuizen te Brugge, blijkt dat Graaf de Fontaines niet
militairen alleen, maar ook, bij ontstentenis dezer, andere
lieden « gens honnorables » heeft willen een woning voor
hun ouden dag verschaffen.
(2) De pest heerschte te Gent in 1667, 1668 en 1669.
In 1668 schijnt ze veel slachtoffers te hebben. gemaakt. Ze
begon 1 Jul' en op 16 Juli was ze reeds verspreid op 12 of
14 plaatsen binnen de stad. Van 6 Augustus tot 21 December
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voor de-welcke dat seer groote menichte van soldaten
(lagen), die (hen) moeijlijck v.elen tot ontrent 2 mijien van
Ghent alwaer dat de srnternels perdus stonden om se in
het quartier te houden wesende alle goede soldaeten maer
quaelyck In ordre ». Onze reizigers « hadden neven (hunnen)
waeghen eene sauvegarde om de peryckelen te schouden,
ende rede neven (hun) kerre met eenige voetgangersMijnheer
Bostica van Rijssel den weicken naer Itahen track met syn
eygen pert ende synen knecht. De boeren van de omliggende
dorpen die met den merctdagh naer de merte gongen
quamen (sy) tegen met groote troupen tot versekerrnge
van hunne wagons ende goederen
Over Loochristi, Belsele, ((het groot dorp S. Nicolaas»,
en Burcht kwamen zij aan het veer, waar zij zich te scheep
begaven en naar Antwerpen overstaken.
Flier eindigt het reisverhaal. het bevat geen verslagover schokkende gebeurtenissen, het geeft alleen de indrukken van rustige reizigers, die er voor hun genoegen op uit
waren, en alles met jonge nicuwsgierigheid bekeken. Niettegenstaande zijn ietwat onbeholpen stip en zijn overvloedig
met uitheemsche woorden doorspekte taal, ligt er in dit
handschrift een zekere onopgedirkte frischheid en oprechtheid, jets als de nareve schilderachtigheid van sommige
oude gravuren, de echte toon van gedenkschriften en
dagboeken, en zoo geeft het een niet te misprijzen kijk op
sommige kanten van ons vroeger volksleven, waarover wit
in geschiedkundige werken gewoonlijk weinig of niets
aantreffen. Het heipt bovendren het beeld volledigen van

1668 schijnt de ziekte het hevigst te hebben gewoed, want
gedurende then tijd heeft Pieter Arroy, de pestmeester, den
dienst als dusdamg waargenomen, 't is te zeggen, dat hij
zich van de gezonde inwoners afgezonderd heeft om alleen
bid pestlijders te gaan. Deze werden verzorgd door paters
Augustijners. Ze droegen violette linten, opdat men zich van
hen zou verwijderd houden. Eon pater was in dienst van de
pestlijders van 17 Juli 1668 tot 30 April 1669, maar reeds
14 Maart 1669 waren er slechts maar enkele gevallen meer
9 Maart 1670 werd een Mis gezongen als dankzegging voor
het ophouden van de pest, 0de welke de ingezetenen meer
dan drie achtereenvolgende jaren heeft getravailleert
(Mededeeling van A. Van Werveke, Conservator van het
Museum voor Oudheidkunde, Gent.)
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den vertegenwoordiger van het Moretus-geslacht, die eenige
jaren later tot den adelstand werd verheven, en bier weer,
buiten zijn wakkeren opmerkingsgeest en vaak geestig goed
humeur, de levendigste belangstelling van den nijveraaredelm.an laat blijken zoowel voor den arbeid als voor het
hooger cultuurleven en de hoofsche levensvormen.

RI DDERDOM,
KUNST EN LETTEREN IN DE MIDDELEEUWEN
DOOR

OMER

WATTEZ,

Werkend lid der Koninklijkc Vlaamsche Academie.

In zijne Litterarische Fantasien en Kritieken zegt Busken Huet
van hem, dien men noemde (/ de Nederlandsche volksdichter » :
« De doorgaande platheid van Tollens' poèzie laat zich best
« van al verklaren uit de soort van blandheld of stompzinnigheid,
• waarmede hij was geslagen ten aanzien van het middeleeuwsche

« schoon. »
Hoort hoe Tollens zingt in den « Feestzang bij het vierde
eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst » :
Een zwartc walm hing over d'aardbol heen,
Een bare nacht zoover de bilk zich strekte :
Geen ster ging op, die door den nevel scheen,
Geen zon verrees, die gloed en leven wekte...
De dweepzucht heerscht, de domheid zit in ecr,
aan haar zij verheven;
Geweld en schrik
Geen bloem versiert den weg des levens meer,
Geen fakkel wijst het spoor naar hooger leven...

Zoo beoordeelde en veroordeelde Tollens geheel de Middeleeuwen.
« Zonder eenig oordeel des onderscheids, zegt Busken
Huet daarover, « wordt daar met voltairiaansche kortzichtigheid de
« staf gebroken over een tijdperk dat de gothische bouworde, de
« eerstelingen der schilderkunst, het chnstelijk kerkgezang, de
ridderromans, het kloosterleven, de scholastische wijsbegeerte,
« de kruistochten en Dante heeft voortgebracht. »
Dat is de afstraffing, welke de Nederlandsche criticus zijn
landgenoot Tollens toedient.
Maar Tollens was de eenige niet, die in de Middeleeuwen nietsanders zag dan duisternis en onwetendheid.
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\Vie eerie uitsluitend, \ at men noemde humanistische »
opvoeding had gekiegen, moest onvermudelijk de Middeleeuwen
p aten of miskennen.
Er wordt gedoceerd in universiteiten : « L'invasion des barbares fait la nuit intellectuelle tans tout 1'Occident » (i).
Michelet heeft den duur van den middeleeuwschen nacht
bepaald op duizend jaar. Hij heeft er verder kwaad genoeg van
gezegd, onder andere, dat al de vrome ridders der middeleeuwen,.
Tristan en Perceval, en hunne schoone etherische dames zich niet
reinigden.
Het baden kenden ze niet. « Nul Bain pendant mille ans t » (2)
De haat tegen de Middeleeuwen was begonnen met de
opkomst der Renaissance. De Renaissance was de wedergeboorte
van de Oudheid. \Vat tusschen de Oudheid en de Moderne Tijden
lag, telde niet mce.
Boileau heeft met een paar veegen in zijn Art poetique de poëzie
en het tooneel in de Middeleeuwen weggeborsteld. HIS noemde die
tijden , ces siecles grossiers. »
Fenelon wilde nets weten van de Gotische kunst en stelde ze
verre beneden de kunst der Grieken (3).
Rousseau en Voltaire hebben als om prigs den spot gedreven
met de Gotiek, de kunst der « barbaren
Voltaire beweerde dat de Gotische kathedralen den grond van
Franknik onteerden.
Rousseau sprak van <, restes de barbaric et de mauvais gout

(I) GOBLET D 'ALVIELLA . Introduction a ? lizstozre generale des rehgions. Le moyen-age, p. 32.
(2) MICHELET • La Sorczere, p. '16-117.
Michelet zal heel waarschijnlijk de middeleeuwsche hteratuur, vooral die
der Gennaansche bloeipenode, met gekend hebben. Ik zou hem b. v. in het
Goedroenhed kunnen wijzen op de heldin Goedroen, die vraagt dat men de
vrouwen van haar gevolg, vooraleer aan 't hof te verschijnen, zou laten baden
e versche kleederen bezorgen (Stiophen 1300-1303).
In Parzzval van Wolfram von Eschenbach, wordt gezegd van den jongen
held, dat hij alle dagen in het beekje op het veld een bad nam om zich het
lichaam te verfnsschen en wel te doen.
Bit paar voorbeelden uit de literatuur der XIIe of XIIIe eeuw zal voldoende min om de lichtzmnige bewenng van den gesclnedschnjver
Michelet te niet te doen.
(3) FENELON Dzscoutv sur ?eloquence.

— 517 —
qui ne subsistent, comme les portails de nos (glises gothiques, que
fluor la lionte de ceux qui out cu la patience de les faire. (I)
Heeft hi.) met gesproken pan
En zelfs
le fade gout des ornements gothiques.
.
Ces monstres odieux des siêcles ignorants.
Veroordeeld vooral in de verlatijnschte Linden door zoovele
vooraanstaanden onder de denkende en geschoolde menschen, is
het clan te vcrwondeien dat de kunst onzer middeleeuwsche voorvadei en gehaat wend, en dat er tijdens de revolutie plannen bestonden om die kunst voor eeuwig van den aardbol te doer verdwijnen,
en de kathedralen, de glom der Middeleeuwen, te sloopen? (2)
Het moet ons dan met ergeren, wanneer Busken Huet spreekt van
« voltairmanschc kortzichtigheid ». Er waren toch vele menschen
met kort7ickbghezd geslagen, die van niets anders gelezen en
gehoord hadden dan van de Oudheid van Griekenland en Rome.
En in onzen tijd bestaan er, helaas! nog genoeg.
Er waren, gelukkig voor ons, ook anderen, zelfs onder de
land- en tijdgenooten van Tollens. Hotdijk schrecf in zijne Kroniek
der Kennemer
De Middeleeuwen met hare nooit rustende krachtsontikkeling heb ik en hoe beter ik ze leer kennen, hoe hooger
ze lees schatten
Ja, er waren nog al eenigen, die ze leerden kennen en schatten
in Noord-Nedeiland, zelfs sneer clan bij ons in het Zuiden, waar
wil lichter door « voltairiaansche kortzichtigheid werden aangetast.
Hoort hoe Prof Jan te Winkel over het ridderdom spreekt in
dat voor ons, Viamingen, zoo belangwekkende boek : Haerlani's
werken beschouwd als spiegel van de X111. eenzo

(I) J.J. ROUSSEAU Lettre sur le Husique framaz.Ne Dictionnaire
de la Musique).
(2) A la fin du XVIIIe siecle un etudit, distingue d'afileurs, et l'exemple
n'en est que plus caractelistique, Petit Radel, etudie les moyens de detruue
rapidement sans trop de ti ais ces oeuvres vraiment gothiques qui, a ses yeux,
deshonoient notre sol. Le procede qu'il inclique dans un memoire dd hoc etait
en effet, des plus piatiques, simple, ingenieux et bon marche; il suppose des
echerches aussi attentives que smvies et les envahisseurs normands pourraicnt
iegretter de ne l'avoir pas connu
II est inutile de le decrire
ROGER PEVRE : Histozre ge'net ale des beaux-arts, p. 317-318. Paris.
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— « Het ridderwezen met zijne onkreukbare trouw, zi}n fijn
« gevoel van eer, zijn mededoogen met het zwakke en hulpelooze,
4' zijn bewustzijn van recht en billijkheid, zijne hoffelijke vereering
« der vrouw ontstond in dezen tijd. ».
En Prof. Kahl in zijn niet minder merkwaardig boek Het Lied

in de Middeleeuwen :
« Want hier als daar ziet hij de edelvrouwen op « hogher
4' salen », die den geliefde verwachten of ten tinnen naar hem
« uitzien, de jonkvrouwen, die den minnaar « verbeiden in den
« bogaert » en met sneeuwwitte handen kransen vlechten bij de
4: fontein, die met zonsopgang de nachtelijke rustplaats onder de
« groene linde verlaten en met den beminde verder rijden door het
« geurige bosch, waar de vogels ontwaken, de dauw nog op de
« bloemen en kruiden ligt en het zonlicht in de bladeren begint
4‹ te spelen ».
« Ook hier woont men op hooge kasteelen, kleedt men zich
« in zijden gewaden, vlecht men parelsnoeren in de blonde haren
« en drinkt den koelen wijn uit gouden schalen » (I).
Prof. Kalif had de lijst nog langer kunnen maken met poetische
uitdrukkingen, fine figuren, warme lyrische ontboezemingen uit
den schat onzer Vlaamsche middeleeuwsche liederen van Jan I
van Brabant, Zuster Bertken, Zuster Hadewych en zoo vele
andere zangers.
Dan zouden wij ook dichtbloemen kunn en garen uit al che
bundels verzamelde balladen en liederen door Thomans Percy, in
Engeland, door Herder en Uhland in Duitschland, Axel Olrik in
Denemarken; uit de liederen der Edda, uit andere stukken uit het
Noorden, bij die ontwikkelde Ij slanders, die reeds, zooals getuigt
Hugo Gering, de Duitsche vertaler der Edda-liederen, in de
Middeleeuwen de klank- en vormleer van hunne Noorsche
moedertaal begonnen uit te vorschen (2).
Doch het zou ons te verre leiden. Wij zouden er geheel de
Germaansche literatuur kunnen bijhalen Dit zal ook wel met noodig
zijn om mime toehoorders te overtuigen, dat er nog iets anders is
in de wereld dan « culture latine \>.
Wij moeten echter terug tot den oorsprong van het nciderdoin
en zijn invloed op kunst en letteren.
*
**
(I) Het Lied in de Middeleeuwen. Romancen en Balladen, blz. 52
(2) Die Edda, ubersetzt and erldutert von HUGO GERING, blz. 3.
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Het ridderdom heeft zijn tijd gehad, de middeleeuwsche
instelling is voor goed verdwenen. Het verleden koint niet meer
teiug. Wij kennen nog alleen bij naam eenige ridderorden : de
Graalridders, de Tempelndders, de Johannesridders of Maltezers,
de Duitsche ridders, de ridders van den 1-I Geest, enz. In de
moderne inrichting onzer legers is er van het ridderdom al heel
weinig overgebleven. In de hedendaagsche krijgswetenschap zijn er
zelfs niet veel meer van hunne beginselen te bespeuren.
Ridder is nu een titel geworden, die vorsten verleenen aan
onderdanen voor bewezen diensten in het leger, in kunsten, letteren
of wetenschappen, zelfs in koophandel en nijverheid.
Magistraten, ambtenaren en beambten 1u-wen iidderorden, en
bij het bezoek van vreemde vorsten worden er kruisen uitgedeeld
in menigte, bestemd voor degenen die dikwi j ls nets anders deden
dan toevallig of uit ambtsplicht de ontvangst van een koning
bijwonen.
Ridders zijn er ook nog onder de oude adellijke geslachten.
Doch dit zijn, op den titel na, menschen die meestal leven gelijk
andere.
Maar het woord ridderli;k bestaat nog, en dat herinnert ons
nog aan het leven, de daden en de zeden van de christelijke,
middeleeuwsche ridders.
Dat schoone woord past men thans nog toe op de daad van
elken mensch, hij weze arm of rijk, aanzienhjk in rang, of zedig in
levenswijze en voorkomen; iemand, die onbaatzuchtig, door een
edel gevoel gedreven, iets doet dat onvoorwaardelijk dient geprezen
te worden, of dat een menschlievend hart aanduidt, tevens een
verheven geest en eene hand, bereid tot het plegen van cen goede
daad. Die zoo voelen, denken en handelen zijn nu nog de edele
ridders, de christelijke ridders van onzen tijd.
Maar ze worden daarom niet altijd gevierd, gekruist, gekroond
of gelauwerd.
Er werd door een Belgisch schrijver eens beweerd dat wij aan
Corneille, die Le Cid schreef, de Westersche opvatting van het
eergevoel verschuldigd zijn (i).
Die schrijver, die waarschijnlijk uitsluitend aan « culture
latine » doet, zal niets weten van de middeleeuwsche letteren bij
de verschillende volkeren van Europa. Hij zal de ridderromaas en
de Oud-Germaaasche epen niet gelezen hebben.

(I) M. DUMONT-W1I,DEN in Le Petit Bleze, Brussel, 27-11-1906.
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eens, tijdens den oorlog, te Parijs in eene redevoering zeggen, dat
het Fransche woord honneur onvertaalbaar was in 't Duitsch (I).
Het is wel zeker dat de wijze van oorlog voeren in 13elgie door
de Duitschers in 1914 invloed zal gehad hebben op het oordeel N an
een staatsman, die aan het Fransche woord honneur geen cequivalent in het Duitsch wil toekennen Maar voor geletterden is dit
(Teen voldoende reden, want als het woord honneur niet vertaalbaar
is in het Duitsch, dan is het ook niet vertaalbaar in het Nederlandsch
Het Latijn heeft het woord /ono , waarvan honneur; maar
wij hebben eer, en in 't Duitsch heet het Eh7e.
Wat in den beginne eer en eergevoet joist beteekenden, weten
wij ook best uit de ridderromans en de heldenliederen onzer
voorvaderen, en de beteekenis ervan is ons zoo duidelijk als die
van honor en honneur.
Als ik nu een Fransch geleerde mag gelooven, dan is de zaak
opgelost, wat de semantiek van honneur aangaat, en men wordt
overtuigd dat honor bij de Latijnen zelfs minder beteekende dan
eer bij ons.
Alfred Rambaud, lid van het Institut de France, schrijver van
de Histoire de la Civilisation francaise, professor aan de Sorbonne,
sprekende van het ridderdom (La Chevalerie) zegt :
— « Nous avons herite d'elle le sentiment du point d'honneur,
inconnu aux peuples de l'antiquite classique. »
En Gaston Paris, die de bekende en merkwaardige Histoire

de la litte'rature francaise au Moyen Age schreef, zegt :

(I) M. CARTON DE WIART in eene rede, gehouden op het stadhuis te
Parijs, in tegenwoordigheid van Fransche Ministers en tal van Kamerleden,
op 20 December 1914. Dc tekst verscheen daarna in eene prachtuitgave,
getiteld : Hommage de la vile de Paris a la Belgique, gedrukt in de Ecole
inunicipale Estienne. Paris 1915.
Hierbij een uittreksel :

« Nous voulons etre d'honnetes gens, esclaves de leur parole et de leur
signature, fideles cet ideal dont la France a toujours eu la culte et que nous
comprenons comme elle, pour lequel nous luttons sans trove et souffrons sans
plainte et qui s'appelle d'un seal mot intraduisable en allemand : l'Honneur! .
('lpplaudissements prolonge's. L'assemble'e se lave et acclame l'orateur.)
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« Les romans des chevaliers de la Table Ronde ont sur« tout pour merite de nous representer l'ideal social, moral et
« poetique de la haute societe d'alors.
Die overtuiging had hij heel zeker opgedaan door de studie
der ridderromans. Het concept der Ouden of de beteekenis
van honor verschilde van onze begrippen, zegt Larousse in zijn
groot woordenboek Men kan er ook de talriike voorbeelden in
Littre's woordenboek op nalezen.
Het was bij de Ouden synoniem van glorie of eerbewijs.
Het woord eer, zoowel als honnew in zijn huidige beteekenis,
wil ook zeggen : gevoel der persoonlijke waardigheid en verlangent
naar de achting van anderen, wat ons aanzet tot edele en rechtmatige daden.
Dit is de bepaling uit het groote Fransche woordenboek van
Larousse.
Er ru zal ik laten zeggen door een ander Fransch schrijver,
hoe die uitgebreidere beteekenis zoowel aan het woord eer als aan
honneur werd gehecht. Guizot, in zijne Ilistoire ge'neMle de la
etvilisation en Europe (page 28) zegt :
— « Le gout de l'independance individuelle est un sentiment
« noble, moral qui tire sa puissance de la nature morale de
• l'homme, le sentiment de la personnalitê de la spontanLite
« humaine dans son libre developpement.
C'est par les Barbares germains que ce sentiment a et6
« introduit dans la civilisation europeenne, it etait inconnu au
« monde "romain, inconnu a presque toutes les civilisations
• anciennes.
>>

Wit liebben dus geen reden om over het Nederlandsche woorct
eer besehaamd to wezen. Er ligt zooveel in als in honneur, en
als volkeren of leiders van volkeren vergeten wat er in ligt, dan
is het de schuld met van het woord, of het voorbeeld en de leer,
maar van de volkeren of de leiders der volkeren, die niet altijd
waarheid spreken. Er is soms veel verschil tusschen de daden
der menschen en hunne theorieën.,
Eer en eergevoel zijn overigens geen eigendom van volkeren
ter uitsluiting van andere volkeren. Eer en eergevoel zijn een persoonlijk bezit, en hoe meer personen in eene natie door hunne
opvoeding die dingen bezitten, hoe hooger de natie geschat wordt
( 13 zedelijk gebied.
Alles heeft in het leven zijne opkomst, zijn bloeitijd en zijn,
verval. Zoo ook het ridderdom.
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Lees daaromtrent maar La Chevalerie van Leon Gautier en
zooveel andere werken door medievisten geschreven in de verschillende Europeesche talen over dit onderwerp.
Maar die werken zijn dikwijls te eenzijdig, ofwel te nationalistisch opgevat. Er zijn volkeren, die de eer willen hebben van in
alles de eersten of de eeraigen te zijn geweest. Zip eigenen zich b. v
op nationaal gebied eene kunst of eene wetenschap toe, die weinig
met onze moderne opvatting van naiionaliteiten te maken beef t.
Zulke boeken bevatten dikwijls meer fantasie dan wetenschap.

III.
Evenals alle middeleeuwsche instellingen zou het ridderdom
een voorwerp van spot worden, gelijk de Gotische kunst.
De Spanjaard Cervantes leverde in zijn Don Quiyotte de parodic van het ridderdom in zijn verval.
Graaf Gobineau, een Franschman, diplomaat en schrijver,
noemde dit werk van Cervantes een slechte daad, en een ander
Fransche schriiver, J. Peladan in een merkwaardig schrift : De
Parszfal a Don Quichotte, bewees dat Cervantes zelf niet geloofde
wat hij schreef; dat hij, om zich te wreken over onheil en tegenspoed, op den lachlust en den bijval van het publiek rekende, of
nog, dat hij deze satire van het ideaal schreef, gedreven door het
zwartste pessimisme, waarin het lot hem had gestooten, dat hij in
een later werk, Persihs, eene andere richting volgde en het ridderdom warm huldigde Velen beschouwen Persiks en Sigismunda als
het meesterstuk van Cervantes.
— Persilis is de zoon des konings van IJsland en Sigismunda
de dochter van den koning van Friesland. De eerste helft van
dezen roman speelt in het Noorden, de andere in het Zuiden
van Europa. Allerlei wonderlijke avonturen en zonderlinge
voorvallen worden er in . beschreven, terwijl het sentimenteele
element geheel geschoeid is op de leest der ridderromans, waartegen de schrijver was te velde- getrokken. De taal en de stijl
van dezen romam worden door de kenners bijzonder hoog
gewaardeerd » (1).
Peladan bewijst ook, dat men tot nog toe zoo weinig Don

(I) Dr. W. DOORENBOS : Handlezdzng tot de Geschzedenis der Letterkunde. Dc Spaansche letterkunde. Tweede deel, blz. 97-98.
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Quitotte heeft begrepen, dat er een dag zal komen, dat de verstandige lezer er in zal zien wat Cervantes eigenhjk bedoelt :
— « Hij lasterde zijn eigen ideaal, hij beschimpte de begoochelingen zijner jeugd, hij stelde min eigen caricatuur voor met
zulk een kracht dat het menschdom, dat hij veimaakte, nooit
den schaterlach zal doen ophouden, met Welke deze verderfelijke
composite werd begroet. »
Cervantes, zegt verder nog Peladan, schilderde in Don Quzjoile
den doodstrijd van een ideaal, dat gedurende eeuwen de geesten
heeft bezig gehouden en tot heldendaden -en beoefening der
hoogste deugden heeft geleid.
En hij vraagt zich of wie die Don Quijotte eigenhjk is :
- « Een mysticus, die zich heldhaftig gedraagt naar het
« hoogste ideaal die hij opgevat heeft. Hij is oud en leelijk,
« berijdt een knol van een paard, hij spreekt eene potsierlijke,
opgeblazen taal. Hij wil doen gelooven aan de kooplieden dat
« Dulcinea de schoonste prinses der wereld is. Het is zeker dat
« ezeldriivers zich daarom krom zullen lachen. Doch men kan er
« ook om schreien. Als men om den ridder van de droeve Figuur
heeft gelachen, zou men zich kunnen afvragen of men zelf zijn
« uur van Don Quijottism niet heeft gehad Als men het in zijn
• verleden niet vindt, zou men dienen het hoofd te buigen, want
« het uur is misschien datgene, waarop de mensch den hoogsten
graad van het geweten bereikt.
Wig zien, met P6ladan, dat het ideaal eeuwen na Cervantes
nog leeft, en dat het een meesterstuk van poezie en toonkunst in
't leven riep • Pars fal van Wagner, de verheerhjking van het
ridderdom in zijn edeisten vorm, de zwanenzang van den
grooten kunstenaar, die de poetische Middeleeuwen kende, verstond en bezong zooals geen ander in de dichterwereld.
IV.
Busken Huet en andere Nederlandsche geleerden, gelijk we
zagen, geven het ridderdom rang onder de schoone instellingen
der Middeleeuwen
Het woord ridder komt van rijolen. De ridder was een gewapend man, die te paard reed. Indien men zich bepaalt tot deze
stoffehike voorwaarde, dan heeft ook de Oudheid udders gekend.
Te Sparta bestond eene keurbende die men « ridders noemde.
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Ook te Rome vormden zij een korps onder de burgerij der
republiek. Aristophanes schreef eene comedic, getiteld De Ridders,
waarin die snort van « Adders ,) het koor uitmaken.
Ridders vormden zoowat overal eene aristocratic, terwijl
degenen, die rueters heeten, in den begmne roovers te paard of
vrijbuiters waren, die nu eenvoudig gewone paardrijders of cavaleristen zijn, die deel uitmaken van cen leger • de rurterzi
De ridder in het Christehjk ridderdom was meer dan een
ruiter.
De Middeleeuwsche ridder gehoorzaamde niet alleen aan
krijgswetten, maar ook aan zedeluke wetten. De ridders hadden
verheven plichten te vervullen. Het ridderdom heeft den weldadigsten invloed uitgeoefend op de samenlevmg in de Middeleeuwen.
De beginselen die het huldigde zijn in onze dagen nog van toepassing, of zouden het althans nog moeten zijn, indien wij willen
roemen op zedehiken gehjk op stoffelijken vooruitgang. Laten wij
het echter met doen. De wereldoorlog van 1914-1918 heeft ons
eene niet al te goede faam bezorgd.
Het Christelijke ridderdom is ontstaan in de Frankische wereld
en niet de Fransche. Men verwart te dtkwijls met opzet de twee
begrippen.
Het was een Oud-Germaansch gebruik den jongen krijgsman,
op vijftienjarigen leeftijd, zijn wapen te laten ter hand stellen op
plechtige wijze door zijn vader of den hoofdman eener vereeniging.
De jonge ridder, na een.zekeren tijd als schildknaap in dienst
bij een edelman of vorst te zijn geweest, kreeg zijn zwaard, paard
en spoor, en hij was vaardig voor de ridderschap. Hij mocht uitgaan
op « avonturen », gehjk men dat noemde. Doch dat was maar de
ridder, als krijgsman uitgerust.
Bij de Oud-Germuansche plechtigheid voegde de Katholieke
Kerk, onder de Frankische koningen, godsdienstige ceremonieen
en mystieke of symbolische gebruiken.
De aanstaande ridder moest baden ten teeken van reinheid.
Zou Michelet dat niet geweten hebben? Hij moest gedurende een
ganschen nacht in Gods tempel waken, geknield en biddend voor
het altaar, het zwaard in beide handers houdend, met het kruis van
de handvest naar omhoog, boven het hoofd.
Eene schildenj van den Engelschen kunstenaar John Peale,
The Vigil, uit de school der Preraphaelieten, stelt ons die plechtigheid voor.
Toen den daaropvolgenden morgen de ceremonie der rid-
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derwijding begon, moest de ridder zweren al de hem opgelegde
plichten to zullen vervullen. De priester hield een sermoen over die
plichten • zuiverheid, eerlijkheid, getrouwheid, bescherming der
zwakken : grijzaards, weduwen en weezen, en dan over die andcre
cleugd, die reeds door de oude Germanen werd beoefend en door
Romeinen, gelijk Caesar en Tacitus, werd opgemerla : — eerbied
7'00r de vrouw
In aanwezigheid van het hcele hof : vorst, ridders en edelvrouwen, werd de plechtigheid gevierd en met den geestelijken
zegen besloten.
Wij kunnen ons goed verbeelden hoe grout de indruk op de
toeschouwers moet geweest zijn, en welk gevoel zich op dat oogenblik van den jongen ridder meester maakte
Even plechtig als de aanstelling van den jongen ridder was,
even indrukwekkend was zijne afstelling, als hij zich schuldig had
gemaakt aan meineed of trouwlooshcid.
Hij werd in 't openbaar van zijne wapenen beroofd, die men
onder zijne oogen brak. Zijne ridderspoor werd op een mesthoop
geworpen, en zijn schild hechtte men aan den staart van een
trekpaard
Kon men dieper zijne verachting uitspreken voor hem, die
zijn woord van eer verbrak?
De opleiding tot den ridderstand begon zeer vroeg bij den
jongeling, daartoe bestemd Hij diende eerst bij een machtigen
edelman of vorst, want (hewn, zich onderwerpen, gehoorzamen aan
een meester, was in de dagen der ridders geene schande, geen
teeken van slavernij.
lk then stond in het wapen van beroemde ridders, zelfs yap.
vorstenhuizen.
Op veertienjarigen leeftijd werd een jongeling bevorderd tot
schildknaap. Hem werd den uzeren ring aangestoken, dien hij, ook
volgens een Oud-Germaansch gebruik, mocht afleggen, als hij zijne
eerste dappere daad had verricht.
Benevens zijne opleiding in den krijgsdienst, werd hij ingewijd
in de wetenschap en de plichten der hoffelijkheid jegens zijne
gelijken en jegens de edelvrouwen. Hij leerde zingen en de harp
bespelen.
De geschiedenis der Oud-Germaansche literaturen wemelt van
ridders-minnezangers, die men zelfs tot onder de vorsten telde,
want de eenvoudigste of armste ridder was zooveel als de mach.tigste vorst. Van elken ridder kon hij voldoening eischen, als deze
hem had beleedigd.
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Dat is gansch iets anders dan de ridders, waarvan ons de
Romeinsche geschiedenis spreekt, die als knjgers eenen rang
bekleedden tusschen de patriciers, de njken, en de plebejers of
gewone burgers.
Om niet vcrdcr te gaan dan ons land, wij zen wij op Jan I,
den overwinnaar van Woeringen, hertog van Brabant. Wu hebben
van hem eene reeks minneliederen, Welke, in Duitschen tongval
opgeschreven, tot ons min gekomen.
Iedereen zal ook wel gehoord hebben van den zangerwedstrijd op den Wartburg, het hof van den landgraaf Hermann
van Thuringen. Al de edele zangers der Duitsche gewesten, in
het jaar 1206, traden in het stnjdperk in de ridderzaal. Deze
wedstrijd heeft aan Wagner het prachtige en beroemde tooneel
ingegeven, dat wij in Tannhauser bewonderen.
Van meer dan honderd vijftig Duitsche ridders zijn ons de
zangen bekend. Men noemde ze minnezangers. Onder hen telde
men dichters van groote beteekenis. Noemen wij slechts : Walther
von der Vogelweide, den fijnen lyrieker,Wolfram von Eschenbach,
den dichter van het epos Parzzval, onzen landgenoot Hendrik van
Veldeke, den Limburger, en Gottfried von Straszburg, die het lied
van Tristan nand Isolde zong.
Velen kennen in ons land hunne namen; hunne werden
wellicht nzet.
V.
Het ridderdom was een groote stap vooruit in de beschaving
van het Westen Behalve dat het de samenleving, die Christehjk
was geworden, zoowel tegen de Heidensch-Germaansche Noormannen, als tegen de Hunnen en de Saracenen heeft verdedigd,
onze volkeren voor onderjukking heeft gevrijwaard, en in de.
weer heeft gestaan eeuwen lang, toch is de instelling van het
ridderdom eene verzachting en veredeling van de zeden geweest.
De Oudheid met hare zoo zeer geprezen beschaving heeft
zoo iets niet aan te wijzen. Deze was te veel gesteund op zelfzucht, zelfvoldoenheid. Ze maakte dat enkele menschen van alleskonden genieten, terwijl de slaven, de overgroote volksmenigter
niet veel meer dan als dieren werden beschouwd.
Het Christendom had beginselen van broederhjkheid en
naastenliefde verkondigd, en deze beginselen werden in het
ridderdom opgenomen. Wat zelfzuchtige, zich-zelf aanbiddende
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Romeinsche hcerschers niet begrepen, en dus niet nastreefden,
word verwezenlukt door de Christeluk geworden Franken van het
Noorden. Op de Frankische vorsten, vooral op Karel den GLoote,
heeft de Kerk gesteund om hare leenng te veispreiden en haar
gezag uit te breiden.
Het is eene dwahng te gelooven, dat het Romaansch-Latijnsche Frankruk, het France onzer dagen, alleen de eer op zich kan
.overnemen de oudste dochter der Kerk te zijn geweest. Dat was
het Oud-Germaansch risk der Franken, bet eerste ankryk.
Karel de Groote was het toonbeeld van den Chnsteluken
redder Met zijne krugslieden en zijne edelen sprak hij vO6r alles
zijne moedertaal, het Frankisch, dat later onze taal, het Dietsch,
is geworden. Al zune edelen droegen Frankische namen, evenals
de plaatsen waar zip woonden. Er zip duizenden van die namen.
Met de Kerkprelaten sprak hid Latijn, dat hij later had geleerd
cn dat hid buna zoo goed sprak als zune moedertaal, zegt zun
geschiedschruver en tudgenoot, de monnik Einhard of Eginhard,
schruver van Vila Cal oh, het Leven van Karel den Groote (I).
Als ridder was deze vorst met alleen cen uitstekend krijgsman,
maar eens dat hi] de wapens had necrgelegd, verstond hij als
niemand v661- hem odder de vorsten, de verheven zending van
den Christelijken ridder
Alle geschiedschrijvers, in alle Europeesche landen, zun het
eens om hem den grootsten vorst van zunen tied, ja van de heele
Middeleeuwcn te noemen: Hij heeft wonderen verricht.
Die stoere Frank zag met zun zienersbhk wat er in de
beschaving- der Oudheid goed was, en wat diende geweerd te
worden. Hu zocht eigen aard en eigen gaven niet te miskennen
noch te verdringen om de vreemde kultuur in de plaats te stellen,
geluk de humanisten later zouden pogen te doen Hij was trotsch op
zijne Frankische afkomst. Hij liet de zangen en sproken van zun
yolk in zune moedertaal opschruven, stichtte scholen, waann men
niet alleen in 't Latijn, maar ook in de landstaal, Gtrmaansch in
Noorden, Romaansch in 't Zuidtin, den Christelijken godsdienst
4)nderwees. Hij was de grondlegger van eene nieuwe beschaving,
die zich van uit de Runvallei, waar Karel de Groote verbleef, te

(t) In het Nedeilandsch veitaald door Jkh. PH BLOMMAERT Antwerpen. Buschmann, 1849.
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Aken, to Nij megen of elders, over West-Europa vcrspreid heeft,
In de Rijnvallei verrezen de eerste prachtige domkerkcn in ecn
nieuwen Chnstehiken still, die men uit spotternij, ten tide der
Renaissan,e Gotiscli noemde. De naam Romaansch voor den
rondbotigstul is van veel lateren datum (1827).
Karel de Groote was het beeld van den Imigslield en ook
de vader van het geestelijk ridderdom. Hid was geen Fransche
maar cen Frankische vorst.
Het ridderdom was niet de vergoding der menschehike
ijdelheid, de verheerlijking der brutale kracht, bet bevestigen van
het recht van den sterkste; bet stelde alles ten dienste van een
hooger doel
Met bet Chnsteiijk ridderdom steeg de Christeluke beschaving tot den hoogsten top. \Vij kunnen het leeren uit het gezamenlijke werk der Middeleeuwen op alle gebied • uit de heldendichten, de sagen, sproken en liederen, uit de kunsten en wetenschappen van die tijden.
In de dertiende eeuw had de Christehjke beschaving hair
toppunt bereikt. De Chnsteluke kathedralen overtreffen in
schoonheid en kunst de Grieksche tempels van A thene, Paestum
en andere plaatsen.
Een der grootste Fransche geschiedschrijvers, Henri Martini
zegt van de Gotische kathedralen het volgende :
« En portant l'art ogival a son apogee, le XIII e siecle a
• donri . A, la pensee religieuse la forme la plus solennelle
• ait jamais revetue depuis l'origine des cultes.
" Ii a embelli la surface de la terre par des creations qui
eveilleront le sentiment de l'id6a1 et les plus saintes emotions
4 dans lame.
Une eglise gothique constitue un ensemble de poesie et
O dart incomparable >> (I).
En het zip die tempels, die men, in naam der « beschaving
ten tijde der Fransche revolutie, Wilde vernietigen.
Het ridderdom heeft ruim min aandeel in die prachtige
beschaving, welke zich bier ontwikkelde, het werkte veredelendy

(I) Aangehaald in Histoire iginerale des Beaux-Arts, par ROGER
PEYRE. Page 377.
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omdat het steunde op menschhevende begmselen. Het ndderdom
temde het geweld in het krugsleven, in stede van het als hoogste
Joel te verheffen, geluk do krachtkultuur » onzer dagen deed.
Het ridderdom verklaarde dat het een schande was zwakke
vrouwen, kinderen en grusaards te doen linden of te vcrdrukken,
en een plicht ze te verdedigen.
Het ridderdom verkondigde dat men zun woord van eer,
eens gegeN en, moest gestand doen.
Het ndderdom leerdc nog dat men met met oneerlijke
wapenen mocht strudel', dat men geen onwetteluke middelen
mocht gebruiken om zun doel te bereiken
Het ridderdom vereerde de hoofsrhheid, de wellevendheid,
de beleefdheid tot zelfs in den lamp, op het slagveld.
Het ndderdom huldigde gastvruheid Het ridderdom eerbiedigde tempelen en plaatsen waar er gebeden werd. In eene kerk
mocht in de Middeleeuwen memand een vijand vervolgen.
Wagner, die al het poetische en \ erhevene uit de Middeleeuwen zoo fijn heeft gevat en uitgebeeld, brengt dit tooneel in
Lohengrzn, het epos van den idealen Graalndder, den bevrijder
der verdrukten.
Het ridderdom was gesteund op strenge tucht, de bron van
macht en eenheid; maar die tucht eischte geene slavernu. De
udder genoot de vnjheid in zijne vruwillige onderwerping.
Het ridderdom onderwierp zich aan de Christelijke leer, en
veroQrdeelde, naar de leering van Gregorius den Groote, de
heidensche levensopvatting van Grieken en Romeinen, wat met
belet heeft, dat later het Christendom de klassieke opleiding in
lien dienst nam, geluk Dr. Gunning zegt, waann de heidensche
wereld de groote rol zou spelen (I).
Het eergevoel in de Europeesche literatuur is dus veel ouder
dan Le Cid, die slechts dagteekent van 1636.
Wij vinden het in de ridderromans der Middeleeuwen, in
de heldendichten, te beginnen met het Angel-Saksische epos
Bedwulf, gedicht in de vroege Middeleeuwen. tot aan Goedroen,
het Nevelingen-lied en andere epen der twaalfde en dertiende
eeuwen; dat is vier eeuwen v(SOr de verschuning van Le Cid.

(I) Dr. GUNNING Verzanzelde kedagosische Opstellen Augustinus als
p ie dagoog, blz. 86.
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Eergevoel in de hoogste mate bezaten de Artus-ridders, de
Graalndders, de Tempekidders, de Kruisridders, de Maltezers of
johannesridders en deze van zoovele andere orden, gedreven
door een hooger ideaal. Zij hebben de stof geleverd voor
schatten van literatuur.
Gelijk alle mcnschelijke instellingen heeft het ndderdom ook
zun tijdperk van \ erval gekend. Er zijn roofriddeis geweest,
vrubuiters. Doch niet de instellii,g kan daarvoor verantwoordelijk
worden gemaakt, maar wel de ridders, persoonlijk, naarmate het
hooger begnp en de Christelijke beginselen uit de geesten waren
verdwenen.
Hebzucht en roofzucht kwamen in het tijdperk van verval
in de plaats van bescherming en eerhjkheid.
Zinnelijkheid en galanterie in de plaats van hoofschheid en
vereenng- der vrouw Dat gebeurde meer in 't Zuiden dan in
't Noorden, in 't Zuiden, waar de Latijnsche kultuur, sedert de
Renaissance, meer invloed heeft gehad.
Men kan getuigen, dat de legers, door Christelijke ridders
aangevoerd, ook niet altijd handelden volgens de voorschriften
van het ridderdom en bet Christendom.
\Vij kunnen het onder andere lezen in de Geschiedenis der
Kruisvaarten door den Benedictuner monnik Guibert de Nogent

(1053-1124).
Die wijze van oorlog voeren in het Oosten verschilde al
met veel van de manier op welke Caesar Gallic veroverde, geluk
hid het zelf beschnjft in zijn Gallzschen Oorlog.
Maar er kleeft toch geen vlek op het ridderdom, gelijk op de
Romeinsche beschaving, van vroeger, , die nu toch de echte
« culture latine >> was.
1k zal het maar door den Franschen schrijver, Alfred
Rambaud, hooger reeds aangehaald, laten zeggen :
— Une tilche sanglante s'attache a la civilisation romaine :
jusqu'aux derniers lours de l'Empire, on a vu des malheureux,
« sous le nom de ,z1athaleurs, s'entregorger par centaines dans les
« cirques ou condamner a lutter avec les betes feroces, pour
« l'amusement des spectateurs >> (I).

(I) Histozre de la civilisation francazse, p 47, ioe edition. Paris,
A.

C0LIN.
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zou er nog de vervolging der Christenen kunnen bijvoegen en u de treffende bladzijden lezen, geschreven door Ernest
Renan, dien men in deze zaak niet, van partijdigheid zal beschuldigen (I). Doch waartoe nog langer tafereelen van wreedheid
opgehangen? Alles heeft zijn goed en zijn kwaad gehad in -deze
wereld. Geen, menschelijke instelling is er aan ontsnapt.
Wij willen de « culture latine >> niet verdacht maken, noch
versmaden. Zij heeft ons goed aangebracht, waarvoor wij dankbaar zijn. Maar in onzen tijd en in ons midden nog komen
beweren, dat alles moet uitgaan van de « culture latine >>, dat
alles « culture latine moet zijn : moeten hooren dat ons woord
e'er niet zooveel beteekent als het woord honneur ; moeten hooren
uit dien zelfden mond dat de vervlaamsching van eene der
twee Belgische staatshoogescholen, narnelijk deze in het hart van
Vlaanderen gelegen, wordt geheeten un crime contre l'esprit >>,
en dat zulks gelijk staat met den inval van de Barbaren >> in
0 T4, of met het in brand steken der universiteits-bibliotheek te
Leuven; moeten verdragen dat een Itd onzer Academie, burgemeester der grootste stad van ons land, die in de wetgevende
Kamer, waarvan hij lid is, zei dat de Vlamingen zich zelf willen
gescholden wordt voor « barbare orgueilleux », terwijl hem
pedant het opus fiancigenuin wordt voorgehouden met de bemerking, dat wij alles aan het Latijnsche Frankrijk te danken
hebben. (2) Zie, dat kan men niet altijd laten voorbijgaan zonder
een woord van verzet te laten klinken
Dat « opus francigenum >> wij st juist op het werk der
Franken, die nu toch niet eens Latijnen waren maar Germanen.

(i) In

Le.s Chreftiens au

.suppirce, lezen wij

, Ces supplices furent quelque chose d'effroyable. On n'avait jamais vu
• de pareils raffinements de cruante Presque tour les Chretiens arretes etaient
‹< des « humilioies », des gens (le Tien. Le supplice de ces malheureux, quand
,K it s'agissait de lose-majeste ou de sacrilege, consistait a etre hvrês aux betes
• ou brales vifs dans l'amphitheatre, avec accompagnement de flagellation. Tin
des traits les plus hideux des mceurs romaines etait d'avoir fait du supplice
• une fete, et de la vue de la tueiie un jeu public. »
Dat « spel » in het amphitheater heeft 250 jaar geduurd!
(2) M. FERNAND NEURAY, in La Nation beige (28-12-1922) aan het
adres van M VAN CAUWELAERT.
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Die Franken waren te dien tijde zelfs nog niet geromaniseerd; zij zijn het maar eerst geworden na de verdeeling van
het rijk, naar hen Franknjk geheeten, en wel in dat gedeelte
dat nu it la France P is.
,In de IXe eeuw bezongen zij nog hunne koningen in hunne
Germaansche taal, b. v. in het bekende Lodewijkslied
« Einan kuning weiz ik. Heiszit her Lludwig
« Ther gerne gode thionet .. y,
Het lied werd ontdekt in 1837 te Valencijn, in NoordFranknik, door Hoffmann von Fallersleben. Wij, Vlamingen,
afstammelingen der Franken, verstaan het nog; want het is
geschreven in de taal die wij nu nog spreken. Wij zijn de echte
zonen der Franken van het c opus francigenum v.

Brussel, Juli 19 23.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
de Nederlancische Taal
en Iretenschat to bevorderen, door het uitgeven, in het
Xederlandsch, van nielaf' e werken over Natuur- of Geneeskundige iVetenschapPen, over Rechtsgeleerdheid en over het
-rak van den Ingenienr.
Het doel van dit Fonds is

Derhatve worden bij de Korn nklijke Vlaamsche Academie werken op het gebied deter verschillendyakken
ter uitga y e ingewacht. Ingezonden yerhandelingen
worden in handers gesteld van drie heoordeelaars,
leden van de

Letteren.

Restendige Commissie vow' Niew,ere Taal en

Na kennisneining van de uitgebrachte y en-

beslist de Academic over het al of niet laten
drukken van de aangehoden werken.

De

KAREL BOURY-FONDS.
Karel Boury-prijs is gesticht met

laamsche Liederen

het doel

under het y olk to verspreiden. Te

lien einde, schrijIt de Koninklijke Vlaamsche Academie
prijskampen uit voor Vlaamsche dichters en toondichters.

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 anuari
1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de
IConinklijke Vlaamsche Academie voor het

Fonds

J. Salsmans-

vastgesteld, ral de jaarlijksche intrest van dit

Fonds door haar gebruikt worden naar eigen inzicht en
naar den eisch der omstandigheden :
a i hetzij tot bet uitsekrijvial van prijsvragen, hoizij tot not nitgevou
van ingezunden werken op het gebied dot Nederiandscho iaalLuncle;
lit , tzij ti,t het nitgeven ran Midileinedialandsche teksten op het
gobied d r Roonisch-Kaiholleke biThelvertaling, bijbelverklaring.
zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie,
geestelijke liodevon
gedichten, ordensregelen.
hetzij tot het bekostigen van welenschappelijke zendingen of van
studiereiten welke tot hot voorbereiden van nitgaven als rie under littera a
n b genoemde, noodzakelijk worden hevonden.
hetzij tot hot helcostigen van do illustratie van reeds door do
Academie ondernomen uitgaven in den acrd van de under littera a en b
enoernd,]%

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver the, in die
tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Besteudigen
Seeretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Regle!tient van het Aug. Beernaert-Fonds, in de V erslagen
en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, bizz. 884-885.

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren
van hen werk of werken, bij den Bestendlgen S,cretaris, ter
Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op
het adres : Poor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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Augustus.
Verslag over de Augustus-Vergadering . . . 533
536

2 0 ) Lijst der Prijsvragen
30)

De Toponyinie van Conscience's Lolaling,

door

GUSTAAF SEGERS
40 )

Antoni van Leenwenhoek herciacht,

543
door Prof. Dr
56o

A.-J.-J. VANDEVELDE

September.

i°) Verslag over de September-Vergadering. . . 553
20)

Gebreken en Verbeteringen in het Oncle,rzczjs der
Chentie, door

Prof. Dr.

VANDEVELDE. 559

Vergadering van I. Augustus 1923.

Zinn aaanwezig de hecren : Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. ADOLF
DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOGS, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, en
Dr. J. PERSYN, werkende leden ;
EE. HH. J. SALSMANS, S. J. en AL. WALGRAVE,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen : E. H. Joz. JACOBS en
Dr. M. SABBE, werkende leden.
***

Kroonorde. — Bij Koninkliik Besluit van 2I Jul' 1923
wcrden tot Officiers in de Kroonorde bevorderd, de heeren
J. JACOBS, Prof. Dr. j. MANSION, HERMAN TEIRLINCK,
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Prof. K. VAN DE WOESTYNE
en Mr. L. WILLEMS, alien werkende leden der Koninklijke
Vlaamsche Academie. Kan. Dr. J. MUYLDERMANS werd
als krugsaalmoezenier benoemd tot ridder in de Kroonorde. — Namens de Academie wenscht Prof. VERCOULLIE,
bestuurder, die medeleden geluk met de vereerende onderscheiding.
De heer Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, leest
het verslag over de Juli-vergadering. — Het wordt g,oedgek eu rd.
4*
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Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Wapenschouw op 21 Juli. — Brief van 1 9 juli
waarbij Luitenant-Generaal Van Acker, Bevelhebber der
1 e Legerafdeeling te Gent, de Academie uitnoodigt de
wapenschouw en overhandiging van eereteekens bij te
wonen, welke den 21 Juli zullen plaats hebben.
Mededeelingen namens Commission.
i°) Commissie voor Middelnederlandsche letteren. — De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
,
Zijn aanwezig : Mr. L. WILLEMS, voorzitter, K. DE
FLOU, Kan. AM. JO OS, Is. TEIRLINCK, L. GOEMANS,
L. SIMONS, L. SCHARPE, leden, en J. VERCOULLIE, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0) Lexicographische sprokkelingen. Nt 14 : Mndl.

Veete & Veede, door Mr. L. WILLEMS.
Door talrijke voorbeelden bewijst spreker dat in het
Mnl. de etymologische vorm veede Brabantsch, en de
vervorming veete Vlaamsch is. — De lezing zal in de
Verslagen en Mededeelingen orgenomen worden.
2°) Commissie voor Nieuwere Letteren. — De
heer 0. WATTEZ, secretaris, brengt verslag uit over de
vergadering der Commissie 's voormiddags gehouden :
Waren aanwezig : Kan. MUYLDERMANS, voorzitter,
IS. TEIRLINCK, L. SIMONS, G. SEGERS, L. SCHARPEt
J. PERSYN, leden; A.-J.-J. VANDE VELDE en L. WILLEMS,
h9spiteerende leden, en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
i°) Toponytnie van Conscience's Loteling : Bezoek aan (lc
yan en Trien. -- Lezing door G. SEGERS.

hut van
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De heer SEGERS leest Gene verhandeling over de
toponymie van Conscience's Lotellng. Hij brengt tevens
verslag uit over een bezoek aan de huizekens van Jan en
Trien, de helden van het verhaal.
Kan. MUYLDERMANS bedankt H. SEGERS en stet voor
dat de lezing zal opgenomen worden in (lc Verslagen en
Mededeelingen der Academie.
Da punt zal onderworpen worden aan de Algemeene
Vergadering. — Het wordt goedgekeurd.
2°) Over het Landjuweel ln de 2e helft der 18e eeuw.
WILLEMS. - Naar een volgende
—LezingdorM.
vergadering verschoven.

DAGORDE.
1°) Prijsvragen. — De Bestendige Secretaris deelt
de Lijst mede van de prijsvragen voor 1925 en volgende
jaren uitgeschreven. Zij zal gedrukt en aan de belanghebbenden medegedeeld worden.
2°) Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. Vandevelde,
werkend lid : Antoni van Leenwenhoek herdacht. Bij den
tweehonderdsten verjaardag van zljn overlij den, 26 Augustus
1723.

LUST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN (0.
N. B. — Al de hieronder uitgeschreven
prijsvragen moeten beantwoord worden uiterlijk den 10 December van het vorige jaari :
derhalve, de prijszinwn 7.1 001 - 1925 ititgeschreven,
dienen beanizvoord itzterljk den lo December 1924;
die voor 1926, den io December 1925.

Voor 1925.
x. — Taalkunde.
Een onderzoek naar het gebrutk der Nederlandsche taal in wetenschappelijke werken nit het tildperk van Dodoens en Simon Stevan.
Prijs : 1200 fr.
2. — Folklore.
VLAAMSCHE VOLKSSPELEN.

Eene verzameling en nauwkeurige beschrtimg van de oude en hedendaagsche Volksspelen » in Vlaanzsch-Belgic, met de daarbt) gezongen
liederen (woorden, en voor zoover mogcluk, de murtek),
Prijs : 1500 fr.
Verg. b. V. TER Gouw, De Volksvermaken. Haarlem, 1871; A. DE
COCK en Is. TEIRLINCK, Kinderspel en Ktnderlust in Zuid-Nederland.)
Tot leidraad wordt navolgende, niet bindende, indecling aanbevolen.

(1) Voor elke priis-vmag w ordt den puism mnaar de keus gelaten tusschen
honorarium of gouden gedenkpenning.
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I. LOOPSPELEN eierenrapen, zecrloopen enz., enz. ; SPRINGSPELEN : hinkspelcn enz; DA NSSPELEN : volksdansen, danshedies enz.
- II. WERPSPELEN bolsdelen, balspelen, paletspelen, kegelspelen
enz. — GEZELSCHAPSSPELEN ambachtspelen, raadspelen, kaartspelen; domino-, bak-, haakspcl enz. — IV. SPELEN MET SPEELTUIGEN :
wapens, boog, gewecr enz , slinger enz. -- V MENSCH EN NATUUR :
(Tier, te paard riiden enz.; jagen; visschen; winterspelen (schaatsen
enz.). — VI. MENSCH en KALENDER : kermisspelen; Driekoningen,
Nieuwjaar enz., enz. — VII. MENSCH en MUZIER blaasinstrumenten,
snaartuigen enz. — TERGSPELEN enz., enz

3. — Vak- en Kunstwoorden.
Van het zaad tot den draad. — Men vraagt een lzjst van de yakwoorden der Vlasnijverheid tot aan de SPinnerli. vooral wat de Lemstreek betreft Leirote, veldrote, putrote, zwingelaq, verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engelsche, Franschc en Duitsche
benamingen. — Inzonderheid worden gewenscht de Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin PEvéque, Sylly, Bassilly, uit
hoofde der nauwe verwantschap van veel wool den van dit Romaansch
grensaialect met het Nederlandsch.
Prijs : 120o fr.
Taalkunde.
4.
Men vraagt een proeve van crttiek op het Vocabulartus Copiosus.
Prijs : 120o fr
— Dialectstudie.
Een beschrilving van het Limburgsch dialect in de provincie Luik
beoosten Maze, omvattende : een klank- en vorinleer, een lust van idtotnatische woorden en uatdrukkingen en een kaart van het beschreven
spraakgebied. Vooral aan den invloed van het Fransch en het Duitsck
op dit dialect zal aandacht behooren gewijd te worden.
Prijs : 1200 fr.
6. — Letterkundige geschiedenis.
Een onderzoek Haar de bronnen van « De Biencorf der II. Roomsche
kercken van Isaac Rabbotenu ».
Prijs : 120o fr.

Voor 1926.
7.

Geschiedcnis en Letterkunde.

De opvatttng van Vondel over de beeldende kunsten en ziin verhouding tot de kunstenaals van Yam ttid.
Prijs : 1000 fr.
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8. — Folklore.
Een onderzoek naar de Volkswrisheid over het veer in de volgende
gewesten (sPreuken, gewoonten, bygeloof, enz.).
io) West, en Oost-Vlaanderen.
20 ) Antwerpen, met de Antwerpschc en Limburgsche Kempen.
30) Klein Brabant, Zuid-Brabant, Haspengouw en Zuld-Limburg„
Verg. Dr. A. BEETS, in de Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908, 553 vlgg.
Pt us : 40o fr. per onderdeel.
9. — Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlipt van de Garenspinneril (met inbegrip van den
Garenbleek, euz., met opgave van de Fransc rte, Dultsche en Engelsche
benatningen).
Prus : x2oo fr.
xo.

Letterkunde.

Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prig s : 12oo fr.
Middel- en Nieuwnederlandsch.
Een onderzoek Haar het ontstaan en de ontwikkeltng van het gebruiL'‘
van het voegwoord OF, ter inletdtng van een afhankeliiken zin met de
wcordschtkking van den hoofdz,n achter een ontkennenden hoefdzin.
Prijs : 1200 fr,
12. - Letterkunde.
De geschiedents van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot
en met 1920.
Prijs 1200 fr.

Bijzondere Prijsvragen.
Karel Bouryr-Fonds.
Voor 1928.
VOOR DICHTERS.
\Vorden gevraagd : tun vaclerlandsehe liederen voor het yolk.
Prus : 250 fr.

Uitreiking van den pals op de P:echtige Vergadering van het
jaar 1928.

VOORWAARDEN.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog met
uitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven
en in het Nederlandsch gesteld te zijn.
De Schriever zet zij nen naam op zim werk niet; ht.) voorziet dit
slcchts van cene kenspreuk, weike hid, met opgave van naam en
woonplaats, op een briefie onder een gesloten omslag, dat dezelfde
spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hi] aan de laatste bepalingen met, dan kan hem de prigs geweigerd worden

De mededingende handschriften dienen vrachtuiterlijk den hierboven aangewezen dag, ten
lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent, ingezonden te worden.
7,71 ?) ,

Stukken na den bepaaldcn dag ontvangen, of dezulke, waarvan
de sehrtjver zich op eentgerlet w tize bekend maakt, worden utt den
wed strijd gesloten.

Alle ingezonden werken behooren van de
noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een vol.
ledig afschrift van hun werk te bewaren, om'dit
to kunnen benuttigen ingeval de keurraad het
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bekronenswaardig zou achten, maar wijzigingen
of bijvoegingen zou bedingen vOor tot drukken
kan overgegaan worden. In geen geval wordt het
bekroonde handschrift den inzender teruggegeven.
Ziin er aan eemg werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt,
wijzigingen toe te brengen, dan zal het bedrag van den pins niet
eerder uitgekeerd worden clan nadat de keurraad het handschrift
drukvaardig zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheicl in aanhalmgen
en verwijzingen; met alleen deel en blaclzijde, ook de uitgave der
aangehaalde boeken, client te worden opgegcven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op,
dat, ingevolge art 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden
antwooiden haar eigendom en diensvolgens in haar archief bewaard
bliiven
Van de met ter uitgave bestemde stukken, al of met bekroond,
kunnen de schnivers, op hunne kosten, een alschrift bekomen. Desvoorkomend wende men zich tot den Bestendigen Secretaris.

Ingezonden antwoorden, die in het opzicht
van taal, stijl en spelling mochten te wenschen
overlaten, zullen ingevolge bijzondere beslissing
der Academie, niet meer in aanmerking komen.
(Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1907, blz. 155.)

3E1I.I.C>INT3C)3Mizt3IM
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VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is de Nederlandsche Taal

Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het
Nederlandsch, van nieuwe werken over Natnur- of Geneeskundige Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het
Vak van den Ingenteur »
en

I)erhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie werken op het gebied dezer verschillende vakken
ter uitgave ingewacht. Ingezonden verhandelingen
worden in hanclen gesteld van drie beoordeelaars,
leden van de Bestendige Comntissze voor Nieuwere Taal en
Letteren. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of diet laten,
drukken van de aangeboden werken.
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel
Vlaanische Liederen onder het Yolk te verspreiden. 're
dien einde, schrijft de Koninklijke Vlaamsche Academie
prijskampen uit voor Vlaamsche dichters en toondichters.
IE

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari
1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. SalsmansFonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit
Fonds door Tiaar gebruikt worden naar eigen inzicht en
naar den eisch der omstandigheden
a) hetzij tot bet uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven
van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederland§che teksten op het
gebied der Roomsch-Kathoheke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie,
zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestehike liederen
en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van
studiereizen welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera a
en b genoemde, noodzakehjk worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de
Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera a en fr
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
.3m-Thr3m11\TI:::03E Ori.Ja=rfir.A._14K..

124.-IL.2.

Op 31 December 1925 loopt het zesde tijdvak van
Zen BEERNAERT-PRIJSKAMP ten einde. Dit tijdvak strekt
zich nit over de jaren 1924-1925. De mededingende werken
Inoeten gedurende die twee jaar uitgegeven of geschreven
zijn. : z,j dienen door de belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der Koninklijke
Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, to Gent, uiterlijk
-binnen de vijf weken volgende op 31 December 1925,
.m2t vermelding op het aches : VOOR. DEN AUG. BEERNAERTPRIJSKAMP.

De Beernaert-prijs bedraagt duizend frank en werd
Ingesteld ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde; hij wordt om de twee jaar toegekend aan‘ den
Belgischen Schrijver, die in die tijdruimte het beste werk,
..al of niet uitgegeven, zal geschreven hebben.

De Toponymie van Conscience's " Loteling. „

Een bezoek
aan de hutten van Jan en Trier,
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend lid der Academie

De Kempische verhalen bekleeden eene voorname plaats
Conscience's werk Cinder deze staat De Loteling, in mune geboortestreek vooral, het hoogst aangeschreven Den 7den Juni 11. heb ik
de woningen van fan en 7)-zen bezocht 1k mag zeggen, dat ik in
den Kempischen hock, waar « De Loteling » speelt, te huis ben als
-een kremer in zimer, linrf Een beknopt verslag over mien bezoek
aait de woningen van de helden der lieve idvile, enkele ophelderingen , over de dorpen en _,)elnicliten, over de streek, waar de
gebeurtemssen voorvieien, die worden verliaald, zulleti, hoop ik,
mine collega's niet onwelkom
De voorrede van het werkje is gedagteekend • « Antwerpen,
15 November 1849 H In dit stuk « De schiijver aan zijne vrienden,
verklaart Conscience, dat hij Brij maanden op de heide doorbracht,
en zijn verliaal tot vermaak miner lezers schreef Uit zijne Nkoorden
bhikt, dat hi) in de eerste dagen der lente in de Kempen aankwam.
Wig weten, dat hij In de afspanning « Het Kezzershof » te Schilde,
rutin twee muien van Antwerpen, aan den steenweg naar Turnhout,
verbleef.
De dorpen, die in « De Loteling worden genoemd, zijn :
Zoersel, Pulderbosch, Wechel-ter-Zande, Gierle, Moll, Casterlee,
Brecht, inet 114A gehucht St-Antonius, Halle, door Conscience, en
ook door de Keinpenaars Mager-Hal genoemd. Dit zegt genoeg,
dat de growl hier buitengewoon schraal is; er wordt dan ook
verteld, dat in den pastoorshof van,, cht dory een pier gevonden
werd, en dat dit zulke verwondering te weep bracht, dat voorgesteld
werd hem vast te leggen.
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De hutten van Jan en Trien stonden « met N erre van het
Zoerselbosch ,. Zip stonden, en staan nog op het grondgebied van
dit bosch zelf, gelijk wij later zullen zien
De huizekens bevinden zich een groote halve uur gaans van de
kerk van Zoersel Dit dorp, aan den steenweg van Oostrnalle naar
Lier, op drib kilometers afstand Nan eerstgenoemde gemeenter
verdient met een enkel woord te worden venneld om de prachtige
linde, die zich op het kerkplem verheft 1k denk niet, dat de
weerga ervan in gansch het land aangetroffen wordt
De « Vereemging your het behoud van het Natuur- en
Stedenschoon » wijdt in haar laatste bulletin een artikel aan de
merkwaardigste boomen in Belgic Tusschen dezen bevinden zich
de linden van Flor6e, 6,20 omvang, Gves, 5,90 m , die van het
kerkhof van Chevron, 5,6o m., van den markies de Beaufort te
Onoz-Spy, 5,6o m , die op het kerkhof van Houyet, 5,20 m , van
Baron de Woelmont te Soison„5 m , die bij de nude kerk te
Haillot, 5 m
Het tijdschrift schijnt de linde te Zoersel niet te kennen Ik
heb den stam met de grootste zorg gemeten Anderhalven meter
boven den grond heeft hij eenen omvang van 7,50 m Geweldig
klauwen zijne wortels, hoog boven den grond, in alle richtingen
wild om zich heen De onderste takken hebben de dikte van de
prachtige linden onzer Vruheid, hoewel die sands mime kinderjaren
mij met schijnen veranderd. De kruin is iets ontzaglijks. 1k durf
haren omvang met schatten, uit vrees te overdriven. Nog altijd
bloeit de reus in zijne voile frischheid , de bladeren komen mij
echter ietwat kleiner voor dan die der boomen N an onze gemeente.
Ons onvergetehjk medelid, MAC-LEOD, schatte dit natuurwonder
rond de achthonderd jaar oud. Het zaadje — het knipken noemt
men het in mijne streek — zou dus ten tide der kruistochten in
den zandigen bodem gevallen zijn. Als de zegekreten der Vlamingen
boven den Groeninger Kouter opstegen, was de boom tweehonderd jaar oud. Als de levenwekker van ons yolk, als onzeHendnk Conscience, afgesloofd, krank naar ziel en lichaam, rust,
genezing in mine schaduwe zocht, stond de linde daar even
heerlijk, even forsch als nu.
De goedaardige reus, hoorde, tijdens den wereldoorlog, de
kanonschoten uit Vlaanderen, die de brave Kempenaars, wier
zonen, welke bij nacht en ontijd over den gegalvaniseerden draad
getrokken waren, om hun leven voor de onafhankelukheid van het
vaderland te wagon, met angst vervulden; hij hoorde het schateren
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der meisjes, die rond zijnen stam dansten, als de zegepralende
jongens in het kleine dorp terugkeerden.
De loting der dienstplichtigen van Zoersel, waartoe « Jan ,)
behoorde, had plaats te Brecht; dit dorp ligt op ruim drij mijlen
van Zoersel. Schilde, waar Conscience zijnen intrek had genomen,
is, langs de binnenwegen, twee mijlen van de huizekens van Jan en
Trien verwijderd. In haren brief schrijft Trien, dat de champieter
getrouwd is met een meisken N an Pulderbosch, dat nagenoeg eene
mill van hare woning hgt Ook Wecliel-ter-Zande, waar heure
ouders het kalf verkocht hebben
Te Venloo, in eene herberg, zegt een soldaat, Trien zijn glas
aanbiedende, in den tongval der Kempen
« Mieken, wij zulleri eens tikken Gij zijt zeker van de kanten
van Antwerpen
« Neen, kameraad, ik ben van de kanten van St-Antonis, van
Schilde of van Magerhalle, geli j k gil N,erkiest.
« En ik ben een jongen van Wechel-ter-Zande, zoodat wij
geburen zij n » (I)
St-Antonius, een gebucht van Brecht, hgt eene miil van
Zoersel; Magerhalle en Wechel-ter-Zande nagenoeg even ver.
In de Kempen zijn de menschen van doze dorpen geburen;
ook kenncn de meesten elkaar
Trien sc hat den afstand tuns( hen hare woning en Venloo
(«)p drij-en-twintig uren »
« 's Moigens was zij barrevoets vertrokken, zonder te weten
langs waar zij moest gaan, zij had gevraagd, gedwaald, en verloren
geloopen, schaamte en piin genoeg geleden, nacht en dag gegaan,
bnna zonder te eten of te drinken, dat het bloed tut hare voeten
leekte Na drie dagen gesukkeld te hebben kwam zij gehjk een
verloren schaap, in de garnizoenstad aan »
Zulke voetreis, vanwege eene kloeke, jonge Kempische boerin,
moet ons in 't geheel met als onwaarschnnhjk, zelfs als buitengewoon voorkomen In mijnen jongen bid hadden wij slechts eene
oude roinmelkast \ an eene diligentie, van mime geboorteplaats op
Antwerpen De afstand, zeven-en-dertig kilometers, wend in %ijf
men afgelegd.

(I) Aan de dame van den officier zegt zij bijna hetzelfde • « a ben een
arm boerenmeisje van tusschen St-Antonis cn Magerhal in de Kempen. »
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Conscience spreekt o‘ er deze reis m He! Mien G al Wif,
gingen lie yer te voet dan geradbraakt te worden Eene Antvk erpsche reis was in onze oogen eene wandelmg Alle weken trot, een
gansche troep, niet alleen van ons dorp, maar van twee, drij uren
verder, naar de stad Ze droegen twintig, dertig kilos boter, vette
kiekens, enz. op den rug 's Winters, zoowel als 's zomers, begaven
ze zich te elf uren 's avonds op weg, niet langs de groote baan, maar
over de hei; dit was, naar hunne intdrukking, een Maur gericht
Zij kwainen tegen zeven uren te Antwerpen, aan, kochten er
kruidenierswaren voor onze kleine KempiscThe winkelties, aten
hunne boterhammen op, vingen, even zwaar geleden als bij de
heenreis, de terugreis aan, en waren p ort your middernacht weer
te huis. Op elfjarigen ouderdom ging ik alleen naar Tilburg over
Baarle, Alphen en Riel Het ligt ruins dertig kilometers van mune
woonplaats. De weg hep, tot Alpben toe, door heiden en bosschen.
Een mijner neefjes deed zijne studies op bet semmarie te Hoogstraten. Een werkman kruide zijn koffer, vijf-en-zeventig kilo
zwaar, naar de Hollandsche stad. 't Is nagenoeg vijf-en-zestig
jaar geleden, en nog zic ik den man als in werkelijkheid your
mij staan, terwijI zijn aangezicht van vreugde glansde, ik boor
zijne stem nog, waaruit bet geluk u tegenklonk . ik kreeg an
oome een gulden; hij leidde mij in de keuken aan tafel, en zette
een goed stuk vleesch en een kruiksken bier vuor \Vat smaakte
het lekker t
Een man, lien ik persoonliik gekend heb, reed alle weken
met zijnen kruiwagen naar Antwerpen, yoerde daar eene vracht
gemeste kiekens been, en bracht wiiikelwareii mede terug.
Een andere reed, met zijne drij kinderen op den kruiwagen,
naar Brussel, waar zijne zuster woonde. De afstand over Ryckevorsel, Oostmalle, Zoersel, Duffel, Lier en Mechelen bedraagt
7b kilometers
kilometers van Antwerpen
Een oud ventje van Meir, dat
ga eens over en weer naar de stad.
zegde mij :
Ik vraag u verschoonmg, waarde Collegas, u deze bijzonderheden mede te deelen; ik tracht u te overtuigen, dat Conscience
zijne Kempenaars goed kende, daar hij eene Kempische boerm
zulk voetreis laat ondernemen. Ik zal u daar nog bewijzen van
aanhalen. Onze menschen gingen niet alleen naar Antwerpen,
maar naar Kevelaar, dat voor het minst zoover van Hoogstraten
ligt als Zoersel van Venloo, zij gingen en gaan nog naar Scherpenheuvel, dat er twaalf mii-len van verwijderd is en keeren
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terug naar hums, als zij te commune geweest zmjn en de mis
bij geNN 0( mnd hebben
Dat de verre voetremzen sends kings te onzent in zwang
bhjkt nit een paar Nrersjes, welke, met het jaartal 1696 in een steel),
op het Kappeleken van O. L Vr \ an Bustand aan den uitgang
onzer gemeente gekapt zmjn.
Jesus, Maria, H. Moeder, H Kmndt,
Beschermt uwen rysenden vrmndt. »
akwmils heb mk dme voetgangers men voorbijtrekken ; de meesten
met een paar klompen op den mug, om die, ter plaatse hummer bestemming aangekomen, aan te does, gelijk zij dmt te hums gewoorr
zmjn
Op de terugreis komt Trmen met den blmden soldaat op een,
hof, waar een chirurgun-majoor woont, die mu het Fransche leger
heeft gedmend, dat ender Napoleon m Spanje heeft gevochten. Hi;
geweest een oog van den ongelukkige Op dit hof zmjn zij nog drmj
uurkens van Zoersel verwuderd De hefdadmge heer « spant m »,
zooals men te onzent zegt. Hu zal over (merle en Wechel-terZande naar het geboomtedorp ruden
Nu zal het, hoop mk, mune vnenden met ongevallmg zijn het
een en ander over de dorpen te ernemen, waar sprake over is.
Eerst en vooral . Welke bevolking hebben zmj en... welke taal
spreken er de menschen?
Ziehier

Zoersel heeft, op eene bevollang van 1149 inwoners, 1066,
welke umtsluitend Vlaamsch spreken; Been enixele spreekt enkel,
Fransch; 30 spreken de twee landstalen
Te Brecht zmjn deze cufers 4001; 3422; 2; 304.
Schilde 2228; 1987; 4; xoz.
Pulderbosch 82o; 764; o; 13.
Magerhalle 942; 862; o; 20.
Casterlee 2036; 1896; o; so.
Gierle 289; 11 64; I ; 64.
Wechel-ter-Zande 635; 571; o;

22.

Uit deze cijfers bhjkt, dat deze 8 dorpen, op eene bevolkmng
van 13,300 mwoners, 12,642 umtslumtend Vlaamschsprekenden en
276 tweetaligen hebben.
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Te Brecht zijn talrijke atnbtenaars, te Gierle is een klooster
met Normaalschool, te Schilde, slechts twee mijlen van Antwerpen verwijderd, heeft men tal van buitenkasteelen; daar is het
getal tweetaligen een weinig hooger dan elders.
In de 8 dorpen spreken 5 menschen uitsluitend Fransch.
Van de tweetaligen spreken gewoonlijk Fransch : te Zoersel, o; te Brecht, 12; te Schilde, 55; te Pulderbosch, 0; te
Magerhalle, 8; Casterlee, o; Gierle, 1; Wechel-ter-Zande,
0. Dat maakt 76 ambtenaars en kasteelheeren
Ik mag dus zeggen dat het terrein van « De Loteling >> zuiver
Vlaamsch is (1).
Deze dorpen mjn, zooals men ziet, weinig bevolkt, en liggen
betrekkeliik ver van elkander. Nijverheid is er met; de menschen
houden er zich uitsluitend met landbouw bezig. De grond is
onvnichtbaar, het landschap echt Kempisch, en de bewoners zijn
om hun karakter, oin hunne levenswijze rasechte Kempenaars.
Zij zijn sterk aan hunne streek gehecht; het weerzien van een
-streekgenoot in de vreemde stall treft hen diep.
Zoohaast Kobe van Tistje den hovenier, die als korporaal
planton op de bank zat, Trien bemerkte, stond hij juichend op,
kwam tot haar geloopen en riep met blijde verwondering : <, Wel,
Trientje lief, zijt gij het) Och, Heer, wat eene vreugde u bier te
zien i Floe gaat het al in ons dory) Is mijne moeder genezen 7 Hoe
gaat het met Loken Verbaets ? \Veten ze ginder, dat ik korporaal
geworden ben) En wat heeft Loken gezegd, als ze dat heeft
vernomen) »
Het gaat er nog altiid goed, » antwoordde Trien c Uwe
moeder was Zondag reeds in de hoogmis, zij is de koorts kwijt,
,ien het is moeilijk aan 1u-tar te men, dat zij ziek is geweest... Ik heb
zelve, in het voorbijgaan, aan Loken gezegd, dat gij overste geworklen zijt
« Eh, wel, en lachte ze niet)
« Neen, ze werd rood tot in bet haar, maar ze was toch zoo
blij, dat ze niet meer spreken kon; ik heb het genoeg aan hare
.00gen gezien
Kobe, de korporaal, boog langzaam het Iioofd en blikte ten

(I) Mijne cijfers zijn ontleend aan de volksoptelhng van 1910, de laatste
‘officieele, die ik bent Zij ondergaan in deze streek slechts geringe wijzigingen.
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gronde; de uitdrukking zips gelaats veranderde plotseling; hij ook
voelde het rood der ontsteltems op zijne wangen klimmen en zijn
hart met versnelde kloppingen jagen. Het geboortedorp met zijne
heide en velden, de kuische oogslag der beminde vriendinne, de
liefderijke lath der moeder, de Zondagvreugd na den langen
arbeid, de liederen onder de groene linden, het geschetter der
huisekster, het geblaf des bonds, het zingende loof der masten,..
dit alles ontstond frisch en levend voor zijn oog, dit alles suisde
verleidend in zijn oor en hield hem verslonden in de tooverachtige
beschouwing van het betreurde leven.. « Wat heb ik dan gezegd,
Kobe, dat u bedroeft 7 vroeg Then zachtjes.
Ach, Trientje lief! was het antwoord, » ik wect het zelf niet
Daar kwain in 6enen keer ons dorp voor mijne oogen staan, zoo
klaar, dat lk de zon op onzen toren zag schijnen! Mijn vader was
bezig met de stoppels van het veld to njven, en mijne moeder stond
er bij, en ik hoorde, dat ze van mij spraken. Ik was gelijk zuiver
van mijne zinnen, maar nu is het gedaan (I). »
Wie is met geroerd door dit aangrijpend beeld? Het hooren
der taal, die Tnen sands heure kinderjaren heeft gesproken, waann
zij hare teederste gevoelens heeft mtgedrukt, de taal van heure
moeder, van al de vnenden, welke in het zoo innig geliefde dorp
woiien, de taal, welke daar over de heide zweeft en in de sparrebosschen ruischt, roept haar die streek voor den geest in eene verre
stall, in eene vreemde omgeving, waar zij eene taal hoort, die zij
niet alleen niet verstaat, (kith die zij nooit heeft gehoord; het zijn
slechts klanken, die niet alleen zielloos voor haar blijven ; maar op
strieinende wijze heur ongeluk herinneren.
Heure ontboezeming aan den sergeant is dan ook bij uitstek
ps) chologisch : « Och, gij goed mensch, » ik wist het wel, gij
spreekt immers ook Vlaamsch, gelijk wij (2)
Nu op weg naar de woningen van Jan en Tnen. Ik hoop dat
gij het gezelschap van den Kempenaar voor lief zult nemen, en
het hem niet ten kwade duiden, zoo hij u onderweg het een en
ander vertelt.
Wij vertrekken aan de afspanning Den Haan, eene tramhalte
tusschen Zoersel en Santhoven, drij kilometers van eerst genoemd

(I) De Lateling. Uitgave van J Lebtue. Biussel, 7o
(2) Id. 83.
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dorp, aan den steenweg van Oostmalle naar Lier. Wij steken de
baan over, komen onmicldellijk in het Zoerselbosch, en zijn drij
kilometers van ons doel verwijderd.
Men weet, dat Conscience, in het jaar 1849, door de warrige
partijtwisten, door de lasterlijke aanvallen, waaraan hij blootgesteld
was geweest, erg moedeloos, diep teneergeslagen was.
« Miln geest was vermoeid, mijne ziel onttooverd, mijn lichaam
De Schrijver aan zijne vrienden » Drie maanden
Irank zegt
bracht ik door op de heide; — weet, dit schoone, oord, waar
de ziel in zich zelve terugkeert en rust geniet; waar alles zingt
van vrede en stilte; waar de geest in tegenwoordigheid van Gods
oorspronkeluke scheppmg, den looden sluier der overeenkomst
wegwerpt, de maatschappij vergeet en met vernieuwde jeugd opstaat uit zijne banden, waar elke gedachte den norm van ha
gebed aanneemt; waar alles, wat niet met de frissche, ongedwongene
natuur overeenstemt, uit het harte valt. >
0, dear is vrede voor het afgemat gemoed, daar is nog jonge
kracht voor den afgesloofclen mensch (I) »
Wij mi n nauwelijks in het bosch, of wij worden gewaar, dat de
schrijver filer moest zijn De volledige stilte, die u van alle kanten
omgeeft, pakt u. Dat deze stilte op weimg plaatsen geèvenaard
wordt, blij kt hiernit, dat men zoo vele goudvinken met. Elkeen
kent dit lieve vogeltje met min koolzwarten kop, zijn vlarnmend
rood borstje, min dikken bek en grauwe vleugeltjes Het houdt
zich loofstil, en is uiterst schuw. In onzen kwajongenstijd wisten
dat de goudvink verschuwd is, wanneer men slechts zijnen
adem over min nestle laat gaan Vroeger waren zij talrijk in gansch
de Kempen, nu zijn zij zeldzaam • men heeft mij gezegd, dat velen
met teerstokken werden gevangen Men treft ze slechts ver van
alle woningen, op afgelegen plaatsen aan. Ik had er sinds lang
in de bosschen Beene gezien; in het Zoerselbosch vielen zij mij
onmiddellijk in het oog. Slechts zelden laten zij een piepend toontje
hooren. In sommige huizen heeft men een goudvink In een kooiken; de meesten hoort men daar hoegenaamd met. Men kan hun
echter allerlei voosjes leeren. Het wondeiste dat ik ooit gehoord
heb, was in mijne geboorteplaats, ten huize van mijnen vriend, den
heer De Bosschere, vader van den heer majoor Henri De Bosschere. Voor niemand wilde de goudvink zingen dan voor zijnen

(I)

De Lotelins-. «

De Schrijver aan zune Vrienden
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meester Plaatste doze zich voor het kooiken, en zegde och
toch zoo aanmoedigend, zoo vnendelijk . « Allons, pietje, laat u
Bens hooren », dan klonken de voosjes : Drink het uit, en tap nog,
cen t » Hij is met zijn broeksken in 't waterken gevallen ! Fa1deradeliere 4 » zoo zoet, en toch zoo helder, dat het op roerende wijze
het schoone beeld van huisehjk geluk volledigde, hetwelk ik nog
als in werkelijkheid voor mij zie.
Het Zoerselbosch was vroeger de wijk van bandieten en baanstroopers; onze oude menschen weten over de misdaden, die daar
gepleegd werden, rond de ketelvuren nog ijzingwekkende bijzonderheden mede to deelen.
VOOr mijn bezoek sprak de kinderrechter van Turnhout, aan
Wiens faniilie het Zoerselbosch toebehoort, over die schelmstukken
en de straffen die zij ophepen Hij zegde dat de vensterramen
der hoevekens, in en rond het bosch, uit vrees voor inbraak, nog
met ijzercn staven voorzien zijn Ik merkte dit inderdaad op, ook
in de achtergeveltjes der huizekens van Jan en Trien.
Het Zoerselbosch was vroeger grooter dan thans, nog al aanzienhike perceelen heeft men in werden en bouwland gelegd. De
oppervlakte bedraagt nog honderd negentig hectaren, het strekt
zich zuidwestwaarts tot aan het grondgebied van Magerhalle uit
Dc dennebosschen, die men er in aantreft, vinden in gansch de
Kempen bezwaarlijk hunne wcerga; hunne staminen zi l il zw art,
Z\N aar, de kleur hunner kruineii is malsch, zeegroen en ongemeen
fluweelig. De eik trekt bier bijzonder geed; hi j heeft een ;root blad,
en verspreidt wild en zijd zijne kernige geuren. Van de dreven
zie ik slechts beperkte heivelden, de hei bloeit nog niet Het blew
praalt daarentegen In zijn heerlijken dosch; het schiet overal gui
op, op de wegen, tusschen het schaarhout, en zelfs een weinig
verder tusschen de ha-ver, het koren, de aardappelvelden, de
onlangs aangelegde weilanden en omgespitte heiperceelen.
diepe, waterrijke slooten doorkruisen bet Zoerselbosch In alle
richtingen, wat niet weinig tot de frischheid bijdraagt Men kan de
gedachte met van zich weggoolen, dat onze geliefde schnjver bier
in die zoete rust, bij het inademen der weergaloos zuivere lucht
het zoetste genot heeft gesmaakt, dat inchen er cone plaats kon
gevonden worden, waar zijne deep geschoktc zenuwen konden
bedaren, zijn afgematte geest kon vv orden opgebeurd, zljn krank
lichaam kon genezen, het wel in het Zoerselbosch was, in de nabijheid der heide met hare reuzenlongen, opgevuld met een onuitputtehjken voorraad blijden zin, stoffeluke en zedellike kracht.
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Aan het uiteinde eener dreef blinken de geveltjes der woningen
van Jan en Trien ons toe, als aan het uiteinde van een groenen
tunnel. Zij staan aan de overzijde van een Breeden aardeweg. Hij
is fangs weerskanten met eiken beplant. VOOr de huizekens zijn er
geene; zij geven dus uitzicht op het Bosch.
Conscience spreekt van twee leemen huisjes, die nevens elkander stonden. « De huizekens waren hutten » Hutten zijn het eigenlijk niet; ook zijn ze niet van leem. Leemen huizekens heb ik in
onze noordelijke Kempen nooit gezien; elders bestaan die wel. In
mijne streek heeft men vooral schuren, welker warden van rijsthout
met leem zijn aangestreken. Zulke bouwstof noemt men weep.
De gevels der huizekens, waarvoor wij ons bevinden, zijn van steen,
en witgekalkt. Het dak bestaat uit zwarte pannen. De huizekens
staan niet alleen nevens elkaar; ze zijn aan elkaar gebouwd. Ze
vormen slechts een enkel gebouw. Zelfs is er, aan de zuidzijde nog
een ander vertrek; eene boerin, wier grootvader, naar ze mij zegde,
in het jaar 1910 op vijf-en-zeventigjarigen leeftijd in de buurt stierf,
had haar verzekerd, dat ook dit gedeelte in 1849 van de woningen
deel uitmaakte. Over het gebruik daarvan later
De woningen van Jan en Trien zijn, men wist mij niet juist te
zeggen wanneer, tot eene enkele vereenigd. In het achtergeveltje
heeft men nog eene deur, welke blukbaar tot de twee woningen
toegang gaf De stallen zijn gelijkloopend. Ongelukkiglijk heeft men
mij niet kunnen zeggen, welke de woning van Jan en welke die van
Trien was. Ik gis dat die van Jan zich zuidwaarts bevindt, daar de
zuidelijke stal de grootste is.
Men heeft aldus een enkelen voor- en achtergevel : zij zijn
nogal lang, doch weinig hooger dan twee meters Elke woning
had een uitermate klein vensterken met lichtgroen geschilderde
blinden. Ze zijn er nog,. en blijkbaar onveranderd. De staldeuren,
van dezelfde kleur, zijn daarentegen tamelijk ruim.
Treden wij In de woning. Mijne vrienden hoeven niet te
vreezen, dat wij de bewoners zullen storen; hen, die imjne streek
willen bezoeken, stel ik gerust : zij mogen vrij, zoowel in de aanzienlijke hoeven als in de kaveeten der geitenboerkens treden, niet
alleen om voor regen en onweer te schuilen, maar om aan te steken
of een praatje te houden; men vindt dit zeer natuurlijk. Het onthaal,
dat ik genoot, was des te hartehjker, daar ik vergezeld was van
milnen vriend, den heer Brosens, onderpastoor te Zoersel, broeder
van mijnen gebuur, den heer Antoon Brosens, brouwer en schepen
mijner gemeente, een mijner beste Kempische kameraden. Zijne
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twee zoontjes, Hendrik en Florimond, dertien en twaalf jaar oud,
deden den uitstap met mij, zij hadden de linde op het kerkplein
helpen meten ; ik had hun tijdens onze wandeling bijna onophoudelijk over het leven en de werken van Conscience gesproken, en
daarbij een grout genot gesmaakt, daar het zaad in zulken gunstigen
bodem viel. De leeraar wil er niet uit.
Eene heel jonge boerin, met een kind op den arm, maakte de
honneurs van het kasteeltje Ongelukkiglijk laten de veranderingen,
die men er aan toegebracht heeft, met toe juist te oordeelen hoe
het er in Conscience's tijd in de woningen juist uitzag. Daar de
gevel buitengewoon laag is, kan men wel denken, dat het er van
binnen erg vernepen uit ziet. Men is gedurig geneigd zich te
bukken De zoldering is van wit hout; ook de lichte balkskens. De
vloer is van roode plavuizen.
Er zijn nogal vertrekjes; ook twee zoogenaamde mozen Het
grootste kamerken is acht stappen lang en vijf breed, de andere
vijf lang en vier breed Weinige, slechts hoogstnoodzakelijke menbeltjes. Een beddebak De voorraad aardappelen ligt in een
kamerken. Aan de noord- en zuidzijde is een stal, voor elk huisgezin. Wat mij meent heeft getroffen, is de zuidelijke stal, waar
waarschijnhik de os van Jan stond, omdat hij de grootste is. Daar
is, denk ik, geene verandenng aan gebeurd. Er is plaats voor drijkoebeesten, die thans ter wei zijn
Hoewel de bodem ruim een voet lager ligt dan de straat — wat
te onzent nogal dikwijls het gevel is — is de zoldering nog lager
dan in de woning Op een vensterplanksken, tegen den achtergevel,
is een zwaluwnest getimmerd, « met vlugge jong, » gelijk wij in
onzen tijd zegden. Men kan er gemakkelij k met de hand aan
reiken De lieve oudjes waren zoo familiair, zoo menschachtig,
zooals onze Kempenaars zegden, dat, zoolang we met ons troepje
in het stalleken bleven, ze heel langzaam, met blijkbaar welbehagen
rond onze hoofden bleven fladderen en wiegen. De bedding is van
masten spelden, die in het bosch worden geschard. De zonnestralen,
die door de stofjes heen spelen, het gouden dat alles kleurt,
zijn wel van aard om onzen Vlaamschen kleurenzin te streelen.
Evenals Trien aan Jan schrijft, meent men den os te zien, « die
altijd buiten den stal ziet, en zuchten laat, dat ge er bijkans tranen
van zoudt storten. » Zijn goedaardig gekreun stemt nog weer tot
vrede en gemoedsrust. Bij het vertrek van den Loteling was het
pijnlijk.
« De stal is open, de os ziet treurig naar zijnen meester uit,

— 554 —
en loeit bij pooze zoo zacht, zoo moedeloos — men zou zeggen dat
het beest beseft, wat er geschieden gaat . Het oog van jan valt in
de oogen van den os, zijn trouwen vriend in den zuren arbeid. (I)
Men ziet den blozenden, kloeken boereniongen in blijde
dagen : hij schuift den os het lichte, afgeschaafde gareel orn den.
hals. Op, dichter-schilder, mien onvergetelijke vriend Dour Verstraete, stijg uit uw graf om het tafereel to maleni!
Ik sprak over een derde gedeelte van den bouw , er is zelfs
een vierde, een heel klein. De lezer herinnert zich, dat Conscience,
op het einde van zijn. verhaal, van eene aanzienliike hoef spreekt,
die de hutten van Jan en Trien had vervangen Hrj vond er eene
schuilplaats voor het onweder, dat was losgebroken. Volgens zijn
verhaal stond die hoeve op dezelfde plaats, waar vroeger de twee
armoedige huizekens stonden (2) en waar al de personen van
« De Loteling » nog leetden. Gehjk men gezien heeft, bestaan de
kleine woningen thans eene enkele — misschien met geringe
wijzigingen, nog gelijk zij vroeger waren. In werkelijkheid bevindt
zich, slechts op een honderdtal meters afstand, aan den zelfden
kant der baan, een ruim boerenhuis. De zijgevel draagt het
jaartal 1828. Het is gemoderniscerd, heeft geene verdieping en
niet minder dan acht groote ramen in het front. Drie daarvan
makers eene bijzondere woonst nit; het is eene herberg ; « In het
Boschhuis Het overige van den bouw dient tot jachthuis Het
geheel maakt den indruk van een stevig, ruim gebouw. Achter
hetzelve heeft men, geheel in steen gemetst, mime stallen en
schuren. Eene boerin zegde mij, dat het gedeelte der kleine
woningen, langs den zuidkant, vroeger tot schaapskooi en tot
slaapplaats van den schaapherder der groote hoeve dienden. De
schaapskooi, belendend aan den stal van Jan's woning, is tamelijk
ruim. Zij dient thans tot voorraadplaats van voeder. Het kwam
mij voor, dat zij vroeger de bestemming wel zal gehad hebben,
waarvan de vrouw sprak. De slaapplaats van den scheper, daar

(I) De Loteling. 26.
(2) « Wat ik u in deze gescluedems verhaald heb, heve lezer, vernam ik
then avond op de eenzame hoeve, die eertzjds slechts urt twee leenten hutten
bestond, dock nu eene aanzzenlzjke boerderz ), met vier koezen en twee paarden
geworden is » (biz. 148). Daaruit blijkt dat de twee huizekens bij het vertrek
van Jan slechts een bouw uitmaakten:
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aanhechtig, en die het verblijf der personaadjes van het verhaal
afsluit, is buitengewoon vernepen. Zij heeft een garden vloer.
Hunne wereld (van de bewoners der huizekens) had enge
grenspalen ›), zegt Conscience, « langs de eene zijde het dorp en
zijn ootmoedig kerkje, langs de anderc de onmeetbare heide en
ale grenzenlooze kimme (I) ».
Van aan de huizekens kan men de kerk van Zoersel en het
dorp niet zien, en kon men dit vroeger evenmin ; beide liggen
achter dichte bosschen verscholen. De wandehng van de woningen
naar Zoersel kan ik niet genoeg aanbevelen. De bosschen
inderdaad prachtig. Ook het landgoed van Graaf van de Putte,
met zijn schoon kasteel uit de zestiencle eeuw, zijn uitgestrekt park
en aanpalende landerijen, tweehonderd veertig hectaren groot,
.loch vooral de dennendreven, die zich als donkergroene zuileno-aii(Yen voordoen.
Zoersel is een klein, vriendelijk dorpken ; de huizen hebben
weinig karakter, en zijn ilangsheen den straatweg gebouwd. Het
kerksken is niet groot en het torentje stomp en laag, met de reusachtige linde op het pleintje, is het beeld bevallig.
« De onmeetbare heide met hare grenzenlooze kimme » n_
men van de huizekens' ook niet men; zip ligt achter het Zoerselbosch, langs den karat van Oost- en Westmalle. Conscience, (he
van Schilde tot Zoersel kwam, zal er met tegen opgezien hebben
tot Wechel te gaan; 't is onderweg op de voile hei, dat het onweer
hem zal verrast hebben Ik weet zelfs, dat hij zijne wandelingen
tot Vlimmeren, op den steenweg tusschen Oostmalle en Turnhout
voortzette
Sinds Conscience « De Loteling » schreef, is met weinig
heigrond omgespit, min uitgestrekte sparrebosschen gerooid. 01)
ons Kempisch Congres, in September van verleden jaar te Turnhout gehouden, smeekte ik dan ook, in mijne redevoering : « Hoe
zullen wij best aan onze streek haar Kempisch karakter behouden
en versterken >›, de Heeren Baron van de Werve en van Schilde,
de heeren Graven de Merode, de Renesse, de Broqueville, Du Four,
en mijnen gebuur, den Heer Schepen Brosens, den eigenaar van
den zoo schilderachtigen « Krommen Hoek » op het grondgebied
van Baarle-Nassau, hunne heiden en sparrebosschen, waar onze
Kempische geest in huist, te sparen.

(I) Blz. 14.
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Niet, dat mijne vrienden de levenwekkende hei overal
mijne streek te vergeefs zullen zoeken. De grenzenlooze kimme
zullen zij vinden te Weelde, te Ravels, Baarle-Hertog en Baarle'Nassau, aan deze en gene zijde der grens. Daar heeft men nog
vlakten van verscheiden honderden hectaren groot. De adem van
Conscience komt er u te gemoet. En ik durf u hier heel vertrouwelijk, heel stillekens in het oor blazen, wat ecn boerken mij op
weg naar de << Diepe Voren >> zegde
Gij ziet liever heiden en dennebosschen, dan weilanden
en klavervelden. Gij vreest, dat over enkele jaren hier geene
heiden of bosschen meer te zien zullen zun. Heb geen nood!
Ziet gib niet, dat de heibloem overal op de wegen, midden in de
weiden bloeit 2 In gindsch huizeken moeten de menschen tegen
de hei vechten, of ze zou over den dorpel binnendringen. Ze is
hier niet tegen te houden, niet weg te slaan; ze wil hier zijn.
Onthoud dit goed : Hebben we drib achtereenvolgende droge
jaren gelijk het vorige jaar, dan komt de hei overal terug, en
planten we weer dennebosschen (1); we kunnen geene meststoffen
koopen aan behoorliiken prljs; we liggen te ver van de stad. >>
We liggen te ver van de stad! Dat is het
De geest van Conscience zal er zich om verheugen.
Nog een paar beschouwingen over < De Loteling > als
artistiek werk. Is het verhaal waar2 Heeft de schnjver juist
opgemei-kt ? Wat mij betreft, ik heb mijn levee in de streek doorgebracht, en veel met de menschen omgegaan.
Welnu, ik verwonder er mij dikwijls om, dat hij, die dan
toch de Kempen slechts als tourist bezocht, daar zoo goed heeft
gekeken, zoo fijn heeft geluisterd. Zijn dialoog knelt van Kempische wendingen. Zijn brief aan den Loteling is zoo door en
door Kempisch, dat het voor mij geen twijfel lijdt, of de eene
of andere Trien heeft hem dien in de hand gestopt.
Conscience heeft er zich met de ,grootste zorg op toegelegd,
de zeden en gebruiken onzer Kempische menschen te leeren
kennen.
Een voorbeeld (.< Mijnheer de soldaat >>, zegde Trien tot den

(I) Tk verneem dat dit nu reeds gebeurt; mijn gebuur zegt
dit jaar zeven hectaar mast geplant heeft.

c dat
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schermmeester, « ik zou u vcrzoeken wat achteluit zitten. Wat
denkt ge wel ? Of ziet gib mij voor lets aan, dat slecht is? >>. De
schermmeester raakte nu met de hand aan hare kin, als zij het
minst acht op hem gaf Trien, Wier gelaat van \ eron twaardiginggloeid e, stond op, en sloeg den schermmeester met hare vlakke
hand zoo manhaftig op het aangezicht, dat hem het hoofd er
van draaide (I).
Deze wel wat ruwe wuze van verdediging >>, zegt de
schruver In eene voetnota, is, onder de Kempische boerendochters, eene volstrekt algemeene gewoonte, en wordt aangezien
als een plicht der eerbaarheid. >>
Heel en al juist; ik zeif heb meer clan eens gezien, zelfs
de kermistent, midden in den kadnl, dat eene boerin, ook met de
vlakke hand — en voorvvaar geen poezelig handje — een haantje
vooruit eene oorveeg gaf, dat het boven het vioolgekras uitklonk,
de wang,en en de ooren van den onbeschaamden kwast singelden,
en zune oogen duizend lichtjes zagen.
<< De bewoners der beide hutten vorrnden sedert lange jaren
slechts een huisgezin, elkander wederzijds beminnende en elkander
helpende, waar het,nood gaf. Jan en zun os werkten ook op het
veld der arme weduwe ; Trien haalde ook het voeder voor den
os, en ging wieden en hielp oogsten voor hare geburen, zonder
dat ooit in deze heden de gedachte ontstaan ware om to berekenen wie het meest voor de anderen had gedaan (2). '>
Is dat wel waar ? Gebeurt zoo lets in werkelijkheid? Daarop
antwoord ik, dat deze vragen, in een artistiek opzicht, niet antvankelijk zun, zou men op de rechtbank zeggen. Eerst mijne
autoriteiten
Gelijk de mensch van binnen gesteld is, beoordeelt hij
alles wat buiten hem is >> (Thomas a Kempis). << Du gleichst dem
Geist, den du begreifst >> (Goethe). L'art c rest la nature, vu par
le prisme de l'artiste (Gounod). De menschen zijn, gehik de
lamstenaars die zien, gelijk ze zeif zijn.
Plaats twee schilders voor hetzelfde model; beide portretten
zullen er op gelijken, en alleszins met elkaar verschillen. De
maagden van Memlinek zijn heiligen, de personaadjes van

(I) Blz. 68.
(2) Blz. 14.
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Van Dyck zijn van adel, al behooren zij tot den geringsten stand.
En toch zip het meesterstukken.
Wat nu de onderlinge hulp betreft, welke arme geburen in
den veldarbeid elkaar verleenen, moet ik veiklaren, dat die in
mijne streck zeer gewoon is. Ik zie dit zelf Uit bepaalde inlichtingen, mij uit talnike grensdorpen verstrekt, bhjkt ten overvloede,
dat, tildens den wereldoorlog vooral, treffende bewijzen van
karakteradel, zelfs vanwege de geringsten werden gegeven. De
zonen waren aan het front, de oude menschen konden het zware
werk niet vernchten, en men zag even arme buren jaren fang,
op het 1, eld en binnenshuis bun pulp verleenen
Intusschen is het een geluk voor ons Vlaamsche yolk geweest, dat Conscience den gemoedsaard en aldus de artistieke
opvatting bad, die hem kenmerkte Anders ware hij geen
Conscience geweest, ware het hem onmogelijk geweest voor ons
Vlaamsche yolk, to zijn wat hij er voor geweest is. Want ik blijf
er bij; de kunst moet niet alleen artistiek genot verschaffen;
verlichten, opbeuren en verheffen is insgelijks heure taak. Dit
heeft Conscience gedaan , en hij heeft ons yolk, ons yolk dat
arbeidt, dat handenarbeid verricht, een schat van kunstwerken
geschonken, die voor (lit volk passen, dat daar zich zelf in erkent
en geeerbiedigd worclt Conscience heeft dit yolk bemind, en de
liefde en erkentehikheid van dit yolk neemt met de jaren toe.
Geleerden, psychologen, kunstkritiekers, mogcn alle gebreken in
deze werken vinden; indien ergens, dan passen hier de woorden
van den grooten fabeldichter
Vous vous tourmentez vainement,
Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages
Sur tant de beaux ouvrages!
Es sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant. (1)Niet de grooten, niet de mannen van aanzien bewonderen
Conscience, en hebben hem lief; maar wel het yolk, het kan niet
genoeg gezegd worden, de kern van ons Vlaamsch yolk, dat onze
taal onverbasterd heeft bewaard, en aldus getrouw is gebleven
aan zijn Vlaamschen oorsprong Zonder dit yolk zijn wij niets;
met en door dit yolk van Conscience kunnen en zullen wij alles
worden.

(I) Fables de la Fontaine. Le Serpent a la Lime.
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De Loteling is eene hymne op den opofferingsgeest, op den
cooed, op de reinheid, op de schoonste deugden, welke eene
Vlaamsche vrouw kunnen versieren, het is een loflied op den
zin y our huisehjkheid, op de liefde tot den arbeid, op de gehechtheid der Kempenaars aan hunnen geboortegrond, aan hunne
taal, aan hunne voorvaderlijke zeden, eene verheerlijking van den
Kempischen geboortegrond zeIf
Is het dan to verwonderen, dat de Kempenaars den edelen
man zoo dankbaar zijn en dat de invloed van zijn werk zoo
zegenrijk was en blijft?
Op hem passen de verzen van Gcethe :
Er lebt unsterblich wie er sterblich strebte.
Weinige -vreemden hebben onzen nationalen volksschrijver
zoo goed begrepen, hebben hem zulke treffende hulde gebracht
als AIME DE POMMARTIN :
« Le Consent est non un grand dra y c, macs un charmant r6cit
dont le succês est un bonheur, que tout le monde lit, que tout le

monde voudra relire et qui vient a point grosser la famillc de ces livrcs
aimables et dour, affectueux et simples, familiers et touchants, amis
et compatriotes de tous les cceurs honnétes et de tous les bons esprits.
Ce sont been la ces sourires motulles dont park Homêre, ces
modêles d'enjouement attendri oil nous avons tous quelque chose a
apprendre en fait d'art cache mats reel, de touche delicate, d'emotion

sincere, de grace naturelle, de ces secrets de justesse, de proportion
et dc mesure qu'un rien altere, qui vivent de pcu, que le talent méme
ne donne pas toulours.
... Je wens de louer Henri Conscience, je l'admire, le Panne, je
Petudie, je veux essayer de l'imiter; quel bonheur, si au bout de ces
efforts, on pouvait, pendant un quart d'heure, me prendre pour un
flamand. »

(I) ARMAND DE POMMARTIN. Nouvelles causerzes litteraires. Nederdurtsche Bloemlezzng, door JAN BOLS en J MUYLDERMANS, blz. I 73.

Antoni van Leeuwenhoek herdacht.
Bij den tweehonderdsten verjaardag van zijn overlijden,
26 Augustus 1723.
Lezing in de zitting der Koninklijke Vlaamsche Academie
van 1 Augustus 1923,
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend Lid

Moesten de microben niet bestaan, dan zouden de menschen
zich overgelukkig voelen nooit door besmetteluke ziekten aangetast
te worden; en inderdaad geen longtering meer, geen geslachtsziekten, geen cholera, geen typhus, geen bloedvergiftiging, geen
kropziekte, . . geen enkel van die besmetteli j ke kwalen met hun
ellendig hjden.
Moesten de microben niet bestaan, dan zouden daarentegen
een aantal verschijnselen zich met voordoen, die in bet dagelijksch
leven en in de nijverheid van het grootste belang zip; geen broodgisting meer waardoor het meel in een smakelijk en verteerbaar
voedsel wordt omgezet, geen melkverzuring waaraan wij boter en
kaas te danken hebben, geen wijn en geen bier, geen tabak, geen
vlasrooten meer waardoor de vlasvezels worden afgezonderd om
dan tot garen en linnen te kurinen verwerkt worden, geen huidenbereiding meer en aldus ook geen leder.
Moesten de microben niet bestaan, dan zou bederving onbekend zijn : de lijken en het afval van planten en dieren zouden met
ontbonden worden; de organische stikstofverbindingen zouden niet
tot ammoniak, nitrieten en nitraten overgaan, de organische stoffen
zouden zich niet in anorganische omzetten. De stikstof van de lucht
zou door de vlinderbloemigen niet opgenomen en tot voedzame
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eiwitstoffen verweikt worden. Zonder anorganisch voedsel zouden
de groene planten het vermogen missen tot assimilatie, het organisch voedsel voor menschen en dieren zou ontbreken.
Het werk van den dood, dat alles wat van levende wezens
heeft deel uitgemaakt terug aan den grond schenkt, zou met eens
mogelijk zijn : geen plantengroei meer, geen landbouw, en bijgevolg
geen verder leven van dieren en inensc hen. De dood zou een
andere dood worden, en niet de bereiding tot het leven.
Moesten de microben, voor onze levende wereld onmisbaar,
niet ontdekt geweest zijn, dan zou al het goede dat zij ons verstrekken ons op de een of andere man ger nog wel voort geschonken
worden; al het slechte daarentegen dat zij ons onder vorm van
ziekten en pijnen aanbrengen zou niet kunnen bestreden worden.
Geen ontsmetting, geen asep,ie, geen entstoffen tegen de besmettelijke ziekten
Moesten de microben met ontdekt geweest dan zou het
vee op de verschrikkelijkste wiize door miltvuur worden weggemaaid en een stelselmatige teelt in het groot onmogelijk worden;
de zijdewormen zouden wellicht totaal uitgeroeid worden en de
midemiverheid weldra tot het verleden behooren; de talrijke verbeteringen m de gistingsnijverheden zouden niet ingevoerd zip;
van bier van lage gistmg zou er geen spraak zijn. De bewaring van
vruchten, groenten, vleesch, rnelk, door de verwarmingsmethoden
zou niet kunnen toegepast worden Van al de voordeelen van de
hygiene zouden wlj niet kunnen gemeten Aileen de gruwelen,
en met de welddaden van de beschaving, zouden onze wereld
overheerschen.
En het gebeurde dat een Pasteur (I) twee nieuwe wetenschappen stichtte, de microbenleer en de gezondheidsleer; en het
gebeurde dat een eeuw vroeger een Spallanzani (2) langs proefondervindelijken weg er in slaagde den oorsprong der microben alit
de lucht vast to stellen, en het gebeurde ook dat nog een eeuw
vroeger, een van Leeuwenhoek (3) de varier werd van de micrographic, en, gedurende min geduidvolle opzoekingen met den
nucroscoop, de microben on tdekte.
Toen ik voor de eerste maal de Nedeilanden bezocht, beyond

(I) Dole 1822 t Villeneuve-PEtang 1895
(2) Scandiano-Modena 1729 t Paris 1799.
(3) Delft 24 October 1632 t Delft 26 Augustus 1723.
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bey ond ik mij op een zonnigen dag voor een graf, in de Oude,
Kerk to Delft, en aandachtig las ik het onderschnft :
Heat elk, o wandelaar, alom
Ontzagh voor hoogcn ouderclom
En wonderbaren gaven.
Zoo zet eerbiedigh hier uw stap
Hier legt de gnize wetenschap
In Lceuwenhoek begraven.
Ik had aan het stile verzoek van Poot (4), den landbouwerdichter, met eens gedaclit . ik had <, eerbiedig mijn stap gezet
ik wist dat in dit graf sedert 1723 Leeuwenhoek's overblijfselsrusten : ik dacht aan het reusachtig werk, aan de talrijke ontdekkingen, aan de ongeloofilike gevolgen van die ontdekkingen
van den geest die eens met dat hoopje assche onder den steen
verborgen, symbiotisch had medegewerkt.
1k heb altijd veel gevoeld voor de voortbrcngselen van den
geest : een schoon dock waarop de schilder aan zijn verbeeldingsvermogen volle vrijheid laat, ecn stuk brons of steen, een penning,
een gevel die het gevoel van een mensah en van ecn tied uitspreekt,
een bock waarin de schnjver een theorie ontwikkelt, eene strekking verdedigt, een toestand uiteenzet, eene reeks gekende typen
beschrijft, een lied, een muziekstuk dat de ellende, het geluk, ja
ook een eenvoudige gedachte mtzingt, ja, dat alles brengt in mij
een deepen indruk voort en pnkkelt mi.) tot in het merg der
beenderen.
Zulke geestdriftige gevoelens heb ik met enkel voor kunsten
en letteren, die ik helaas alleen bid uitzondering smaken fan; meer
nog gevoel ik bewondering en eerbied voor de groote beoefenaren
der wetenschap.
Hetgeen Urbain in zijn bock Les disciplines d'une science, lathyme (5) schrijft, viiiu ik met alleen zeer gepast, maar tevens ook
zeer gematigd : Ceux qui ignorent tout de la science, ou qui
vaguement la redoutent, s'en tiennent a certains de ses aspects.
Its la trouvent seche et rebutante. Si la connaissant mieux, ifs
devenaient capables de l'apprecier, ifs sauraient qu'un savant dolt

(4) Hulbert-Kornehszoon Poot, Abtswoude-bij-Delft 1689 t Delft 1733,
landbouwer en dichter.
(5) Pans (Dom), 1921, blz 7.

--563—
deployer au moms autant d'unagination qu'un aitiste ou un poke
pour faire une oeuvre durable. L'ceuvre de science, comme 1'o2uvre
d'art, evoque des images. Elle a les mines droits a la beaute.
Mais pour etre appreciee comme it sled, it faut que celui qui
la huge se soit astreint a une preparation longue et penible
Zeker moet de beoefenaar van de wetenschap, evenals de
kunstenaar, de schnjver zich door zekere vonkjes van genie
geprikkeld voelen; maar de beoefenaar van de \X etenschap moet
zich daarenboven nog aan een lange en lastige voorbereiding
onderwerpen en dan met geduld en krachtinspanning een lange
en lastige reeks proefnemmgen ondernemen; hij moet, evenals de
kunstenaar en de schniver, waarnemen, denken en zoeken, voelen
en zich uitdrukken; hij moet daarenbm en nog door de materieele
proef zoeken te bewiven.
Aldus begrijpt men dat Duclaux (6) van zijn leerrneestcr Louis
Pasteur heeft gezeid • Louis Pasteur, het zinnebeeld van de grootste
mspanning in het proefondervindelijk onderzoek, giooter nog dan
de grootste onder de veroveraars, die macht en gee;, eld en begaafdheid en wetenschap hebben vereenigd . La seule image adequate
est Celle d'un Napoleon mourant triomphant au milieu d'une
Europe pacifiee et definitivement conquise Encore cette si
grandiose qu'elle soit, est-elle incomplete Pasteur a conquis le
monde, et sa globe n'a pas coilte une larinc. » (7)
Zonder laboratorium, Been wetenschap, het laboratoiium is de
cenvoudige rustige plaats waarm de beoefenaar der wetenschap
zich opsluit oin te denken, oin waar te nemen en te zoeken, en
eindelijk om te gevoelen en te schnjven Ver van de andere
bekomnieringen, kan hll daar zijn wilskracht en zijn geduld lange
uren op de proef stellen; als hij clan tot het resultaat, al of met
geweiischt, is geraakt, als hij ontdekt of gewnden heeft, dan voelt
zooals Pasteur zich uitdrukt : « Maas quand, apres tant d'efforts,
on est enfin arrive a la certitude, on eprouve tine des plus grandes
joies que puisse ressentir lame humame. • » (8)
Op menage plaats van zijne geschriften kan van Leeuwenhoek
met nalaten dergeluke gewelens uit te spreken

(6) Emile Duclaux, de eerste bestuurder an het Institut Pasteur, Aunllac
1840 I- Paris 1904.
(7) Ann. Inst. Pasteur, 1895, blz. 756.
(8) Ann. Inst. Pasteur, 1888, 2, annexe, biz. 26.
'V
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« Dit was your mij geen klein vermaak oni te beschouwen
(hoewel mijn oogen wel moede wierden van so lang te sijn), want
daar ik de eene tyt met anders sag, als een fielder cristallijn water,
sag ik eenige minuten daar na, een onbegrypelijke seer grote
menigte van de verhaalde figuurtjens te voorschyn komen » (9)
Op een andere plaats (m) zegt hij : Want de loop van het
Bloet in het gesevde Dierke, overtreft alle de Bloetloopen die ik in
Theron en Visschen heb gesien, ja het vermaak is imj menigmaal
soo groot geweest, dat ik niet geloof dat er Fonteynen op den
Aeidbodem, het sy door Konst toegestelt, ofte die uyt de Natuur
sijn, ofte ook andere beschouwingen, myn gesigt soo een vergenoeginge soude geven, als dose wormen gedaan hebben
Zoo geestdriftig is van Leeuwenhoek over zijne studie over de
spermatozoiden, dat hij de bewegingen der tali-like wezens die hij
met behulp van den microscoop onderzoekt, evenals een letterkundige het doen zou, met de strijders op een slagveld vergehjkt
« ja ik beelde my in dat geen Veld-Overste, schoon by twee
Veld-Legers tegensmalkanderen sag ageren, die te samen vijftig
duysent man uyttnaakten, soo t een menigvuldige beweginge van
menschen soude konnen sien... » (11)
k<

Leeuwenhoek heeft zijne ontdekkingen onder den vorm van
brieven aan de Royal Society, of aan geleerden van zijn tijd gestum d,
namelijk Boerhaave (12), professor te Leiden, Cmk, Narrez en
Rega (13), hoogleeraren te Leuven, Leibnitz (14), Huygens (15),
Magliabechi (16), van Velthuysen (17), verscheidene leden van de

(9) Brief 44 van 23 Januari 1685.
(To) i 19e missive van 25 September 1699.
(I I) 57e missive van 6 Augustus 1687
(12) Herman Boerhaave, hoogleeraar te Leiden, Voorhout 1668 t Leiden
1738.
(13) Cink, Narren en Rega hebben de Latijnsche uitgave der brieven met
een carmen panegyrzcum, door Kerckherdere geschrevcn, ingeleid HendnkJozef Rega, Leuven 26 April 1690 - Leuven
full 1754, geneeskundige
I4) Godfried-Wilhelm Leibnitz, Leipzig 1646 - Hannover 1716.
(i5) Christman Huygens, Nederlandsche natuurkundige, Haag, 14 April
1629 t 8 juni 1695.
(i6) Antonio Magliabechi, Florence 1633 1- 1714, bibhothecans van
Cosimo III de Medici
(17) Lambert van Velthuysen, Utrecht 16
1695, wijsbegeertkundige
-en geneeskundige.
22
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Royal Society, ook aan zijne vrienden of aan hooggeplaatste personen,
Frederik Adnaan van Reede (18), lid der gedeputeerde StatenGeneraal, Antoon Heinsius (19), raadspensionaris der Staten van
Holland, Jan Willem, Keurvorst van het Palatinaat (20), Nicolaas
Witsen (21), burgemeester van Amsterdam, Poot den dichter. Zoo
schreef hij 250 misszven en sendbrzeven. In zijn brief van 20 November 1717, sendbnef n r 46, zegt hij vaarwel aan de wetenschap .
« Na mijne gedagten sal dit myne laatste waarnemingen syn, die ik
UE. Hoog Edele Heeren sal laten toekomen ; omdat mijne handen
swak worden, ende cen weynig beunge onderworpen syn, dat
afhangt van myne seer hooge Jaren, die nu al 85 syn verloopen. »
Zijn geestdrift your de wetenschap, zijn wilskracht in de studie,
zip echter zoo grout, dat hij nog naar de wetenschap terugkomt :
van 1720 of verschijnen nog van hem in de Philosophical Transactions, tot in Augustus 1723, tijd van zijn dood, 15 brieven die de
derde en laatste Engelsche reeks uitmaken. Op zijn sterfbed, waren
zijn gedachten nog steeds naar de wetenschap gericht, zooals blijkt
uit den brief van Jan Hoogvliet aan Jacob Jurin, secretaris van de
Royal Socitey : (22)
« Senex noster venerandus Leeuwenhoekius, jam in agone
mortis versans, ac nihilominus artis suae memor, me ad se vocari
jussit, attollensque oculos jam gravatos morte, verbis semiabruptis
me rogabat, vellemne haste binas literal ex vernaculo in Latinum
sermonem vertere, tibique, Vir Amplissime, mittere. Ut ergo hisce
tanti yiri, quo abhinc jam aliquot annos usus fueram familiarissime,
parerem praeceptis, non possum, quin tibi, Vir eruditissime, hoc
extremum, yiri mihi amicissimi morientis, munus mittam, sperans
fore ut haec ultima ejus conamina tibi grata tint futura. Delphis
in Batavis, pridie nonas sept. 1723. y>
(18) Frederik Adriaan baron van Reede van Rensw oude, heer van
Emmickhuysen en Bornewal, geboren to Utrecht 22 Februari 1659 en aldaar
overleden 12 December 1738.
, (19) Antonie Heinsius, Delft 23 November 1641 1- Haag 3 Augustus
1720, doctor in de rechten, in 1679 tot pensionaris van Delft genoemd, en in
1689 tot raadspensionaris der Staten van Holland.
(20) Keurvorst van 1690 tot 1715.
(21) Nicolaas Witsen, Amsterdam 8 Mei 1641 t Amsterdam Jo Augustus
1717, doctor in de rechten, burgemeester van Amsterdam, 9 maal tusschen
1682 en 1705.
(22) Phil. Trans., 32, 1722-1723, biz. 435,
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De twee brieven verschenen ook in de Philosophical Transa(lions (23) en handelen over de bloedlichaampjes en over het ontstaan der dieren. De voorzitter van de Royal Society, Martin Folkes,
herinnerde bij doze gelegenheid (24) dat c however excellent these
glasses may be judg'd, Mr. Leeuwenhoek's discoveries are not
entirely to be imputed to their goodness only : his own great judgment, and experience in the manner of using them, together with
the continual application he gave to that! business, and the indefatigable industry with which he contemplated often and long
uponthe same subject, viewing it under many and different circumstances, cannot but have enabled him to form better judgments
of the nature of his objects, and see farther into their constitution,
than it can be imagined any other person can do, that neither has
taken the pains this curious author had so long done.
Van 1673, — de l e brief is gedagteekend 28 April 1673, — tot
aan zijn dood, 26 Augustus 1723, heeft aldus van Leeuwenhoek
zijn Leven in zijn studeerkamer, in zijn laboratorium doorgebraclit,
waar hij in de eenzaamheid zoekt sterk to worden, iooals Ibsen
het op het einde van zijn Een vijand van '1 Volk zegt : << de sterkste
man in de wereld is hij, die 't meest alleen staat. » Meer dan eens
spreekt Leeuwenhoek in zijne geschriften van zijn comptoir, zijn
werktafel waarop allerlei zonderlinge en schijnbaar weinig of niet
bij elkander behoorende voorwerpen staan. In het laboratorium
bevinden zich buiten het materiaal van natuurlijke geschiedenis,
tal van wetenschappelijke en practische toestellen : een gloeioventje, een gevoelige balans met gewichten tot de azen toe (25),
een barometer (2b), kolven en retorten namelijk voor het onderzoeken van zilver en goud (27), van pyriet (28), een glasblazerstafel
met lamp (29), verder ook een aambeeld (3o), met allerlei gereedschap. Stellig bevinden zich de microscopen, die hij vergrootglazen
noemt, in groote hoeveelheid op de eereplaats; over het algemeen

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Vol. 32, 1722-1723, blzz. 43 6-437, en 438-44o.
Phil. Trans., 32, 1722-1723, blzz. 446-453.
Namelijk in brief 62, blz. 201; brief 63, biz. 206; brief 96, biz. 165.
Brief 131, blz. 252.
Sendbrief 44, biz. 444.
Brief 64, biz. 254.
Brief 93, blzz. 122 en 127.
Brief 66, biz. 303.
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geeft hij de beschrijving van deze onmisbare toestellen niet,alhoewel
hij over de hoedanigheden daarvan zich hoogmoedig uitspreekt;
hij heeft den microscoop niet uitgevonden, Zacharias Jansen (31)
had het trouwens van of 1590 gedaan, maar hij heeft den microscoop verbeterd en door geduldig en handig shjpen van de glazen,
materiaal vervaardigd waarmede hi] zijne opzoekingen zeer diep
in de oneindige wereld der onzichtbare wezens heeft kunnen
brengen. « Terwijl ik besig ben om desen (32) te schrijven, heb ik
wel 8 a io Vergrootglazen voor my leggen, die door my met Silver
gemonteerd sijn, en al hoe wel ik gans geen onderrigtinge en
hebbe gehad, om in eenig metaal met hamer ofte vyl te arbeyden,
soo monteer ik egter myn glazen, en myn werktuigen sijn soo
toegestelt, dat werkbasen in 't Gout seggen, my niet te sullen na
werken. » Op een andere plaats (33) zegt nog van Leeuwenhoek :
Ik hebbe hondert en hondert geslepene Vergrootglasen, daarvan
de meeste soo scharp sien, selfs bij duystere dagen... »
Van deze microscopen zegt Folkes (34) dat « for the construction of these instruments, it is the same in them all, and the apparatus is very simple and convenient : they are all single microscopes,
consisting each of a very small double convexglass, let into a
socket, between two silver plates rivetted together and pierc'd with
a small hole; the objet is placed on a silver point, or needle,
which, by means of screws of the same metal, provided for that
purpose, may be turn'd about, rais'd or depress'd, and brougt
nearer or put farther from the glass, as the eye of the observer, the
nature of the object, and the convenient examination of its several
parts may require. »
In de werkkamer, met den compoir en al de zonderlinge toestellen en voorwerpen, mocht niemand zonder bijzondere toestemming binnenkomen. Hartsoeker (35), de tegenstrever van van

(3 i) Zacharias Jansen van Middelburg, schijnt voor de eerste maal in 1890
een samengestelden microscoop vervaardigd te hebben, met een oculair en een
objectief. De undrukking microscoop schlint echter alleen te Rome in 1625
gebruikt geweest te
voor de toestellen van Drebbel.
(32) Ii6e missive van 9 Juni 1699.
(33) 135e missive van 25 December 1700.
(34) Some account, of M. Leeuwenhoek's curious microscopes, lately presented to the Royal Society. Phil. Trans., 32, 1722-1733, blzz. 446.453.
(35) Nicolaas Hartsoeker, Gouda 1656 t Utrecht 1725, natuurkundige.
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Leeuwenhoek probeerde daarin te geraken en kon er, wel is waar
enkele oogenblikken vertoeven; het duurde echter niet lang,
zooals Hartsoeker het zelf vertelt (36) • i< Nous y allames a l'heure
marquee, et it nous receut de la maniere la plus honnete, et nous
mena dans sa chambre oii je voyois qu'il avoit deja tout prepare
et range sur une table. J'avois prie le Bourgmestre de ne point me
nommer; mais ce Seigneur ne s'etant pas souvenu de ma priere,
et m'ayant nomme aussitot, M. Leeuwenhoek me regardant avec
un air dedaigneux, et d'un cell d'indignation et de mepris, serra
d'abord toute sa boutique sans vouloir nous faire voir la moindre
chose, et peu s'en fallut qu'il ne nous mit par les bras hors de sa
maison. >>
Hooggeplaatste personen hadden het voorrecht het laboratorium te bezoeken; de keurvorst van het Palatinaat Jan Willem (37),
Koning James II van Engeland (38), en anderen hebben de microscopische wezens kunnen bewonderen; in zijne groote bescheidenheid vertelt van Leeuwenhoek in zijn 57 e missive : « Ik hebbe zijn
Koninklijke Majesteyt van Groot-Brittannien (wanneer laatst in
dese Landen was, en Sig soo vernederde, en my de eer aandede
van in mijn huis te komen om mine eenvoudige speculatien te
aanschouwen) ender andere de boven-verhaalde deelen van de
Luys vertoond. . »
Toen op 8 mei 1794 Lavoisier (39) op het schavot aan de
beschaving werd ontrutt, werd hid lange wren door zijne echtgenoote, Marie-Anne-Pierrette Paulze beweend ; sedert den
16 December 1771 in het huwelijk getreden, was Marie Paulze de
trouwe medewerkster van den geleerde; met Naar man had zij in
het Laboratorium aan de historische proefnemingen over de ver,
branding, over de oxydatie, deel genomen. In 1805 gaf zij de
wetenschappelijke mededeelingen vall Lavoisier weder in het licht,
en toen zij hetzelfde jaar eindelijk er in toestemde met graaf Rum-

(36) Op. citat., biz. 6.
(37) Keuivorst van 1690 tot 1715; zie 95c missive van 18 September 1695.
(38) James IT, koning van Engeland van 1685 tot 1688, onttroond door
Willem van Nassau in 1688, overleden te St-Germain-en-Laye 1701; zie
57 e missive van 6 Augustus 1687.
(39) Antoine-Laurent Lavoisier, Parijs T 743 t Parijs 8 Mei 1794, een
beroemde Fransche scheikundige.
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ford (40) in het echt te treden, stelde zij als voorwaarde dat zij den
naam van Mevrouw Lavoisier zou blijven dragen.
Men weet dat Louis Pasteur in gansch zijn wetenschappelijk
leven door zijne vrouw Marie Laurent (4i) werd geholpen; zij was
het die de mededeelingen op zorgvuldige wijze afschreef, ten einde
deze persklaar te maken; zij was het die zich dagelijks aan de
gelukkige of aan de droevige gedachten van haar man interesseerde en hem het materieel leven deed vergeten. Zulke edele
vrouw is ook Mevrouw Kamerlingh-Onnes (42) die steeds over de
gezondheid van haar doorluchtigen man waakt en hem voor de
wetenschap sterk behoudt.
Dat vrouwen die begrijpen, dat het woord wetenschap met
hoofdletters dient geschreven te worden. Maria van Leeuwenhoek,
de dochter van den leerlustigen onderzoeker, was ook de trouwe
medewerkster, die alles op den conotoir duldde, die de werkkamer
op redelijke wijze en zonder stoornis wist te onderhouden, « die
een wakend oog hield op wel eens lastige gasten, die zich bij haren
wader indrongen (43).
Aldus werkte van Leeuwenhoek steeds gerust voort, ontslagen
van de gewone bekommeringen van het leven, zich gansch aan
zijne studie toewijdende. Aldus schildert Harting (44) den eenvoudigen man : « Leeuwenhoek behoorde blijkbaar tot de menschen,
die gaarne over zich zelven praten en daarbij wel eens vergeten,
dat wat voor henzelven belangrijk is, dat juist niet altijd is voor
anderen. Maar hij doet dit met eene trouwhartigheid, bijna zoude
ik zeggen met eene zoo beminnelijke naieveteit, dat men het hem
onmogelijk ten kwade duiden en al lezende Diet nalaten kan den

(40) Sir Benjamin Thompson, Count of Rumford, geboren 1793, -I- Auteuil
Augustus 1814. Na een mihtaire loopbaan, met wetenschappehjke afwisseling op het gebied der scheikunde, vestigde hij zich in 1802 te Parijs.
(4i) Pasteur huwde te Straatsburg op 29 Mei 1849 met de dochter van den
rector der Universiteit. Het stoffelijk overschot van Mevrouw Pasteur rust in
het graf van het Institut Pasteur te Parijs, benevens dit van haar beroemden.
echtgenoot.
(42) Zie E. Cohen, Chem. Weekblad, 1922, blz. 477 • Heike Kamerlingh
Onnes, geboren 1853, hoogleeraar te Leiden, heeft namelijk het helium
vloeibaar gemaakt; Elisabeth Byleveld, dochter van den procureur-generaal te
's Gravenhage, is Mevrouw Onnes sedert 1887.
(43) P. Harting, Gedenkboek, blz. 65.
(44) Op. citat , blz 56.
21
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man, die zoo schreef en sprak, lief te krijgen, ja hem schier als een

ANTONI VAN LEEUWENHOEK, schilderij van Verkolje.

Titelprent, geteekend door A. de Blois, utt de Hollandsche uitgave
der Brieven, le boekdeel, 15,3 X 13,7 cm.

gemeenzaam vriend te beschouwen. Zijne openhartigheid boezemt
van zelf vertrouwen in. Schitterende, het oog verblindende eigen-
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schappen ontbreken hem ten eenenmale, maal- hij treedt ons te
gemoet als een oprecht, eenvoudig man, wel is waar ongeletterd;
maar begaafd met eene groote weetgierigheid, met een zeldzame
scherpzinnigheid en met een volhardenden ijver, om de geheimen
der natuur te ontsluieren, voor zoover deze onder zijn bereik vielen,
die zelden geevenaard, zeker nooit overtroffen is. En zooals de
man innerlijk was, zoo was ook zijn uiterlijk voorkomen. Gij alien
kent zijne beeltenis. Aanschouwt zijn welgedaan, open gelaat. Het
is een type, zooals men er dikwijls aantreft op de schilderijen van
dien tijd, van Rembrandt, Van der Heist, Frans Hals, enz. Op
schoonheid kan het geen aanspraak maken, het minst op die welke
men met den naam van aristokratische bestempelt. Daartoe is het
aangezicht te rond, het voorhoofd te laag, de neus te plomp, de
mond te breed, de kin te vierkant. Maar wat aan het voorhoofd
in hoogte ontbreekt, wint het in breedte; het kondigt, in verband
met het geheele benedengedeelte van het gelaat, geest- en wilskracht aan. Om dien mond met zijne voile lippen, kan, men ziet
het, soms een schalksche, zelfs ietwat ondeugende glimlach spelen.
Vooral echter zijn het de oogen, die de uitdrukking van het
gelaat bepalen. Zij zijn groot, ruim geopend en blikken u van
onder de zware wenkbrauwbogen zoo trouwhartig en tevens z(56
verstandig aan, dat men zich dadelijk tot hem voelt aangetrokken,
als tot een man, op wien men zich verlaten kan, wiens ja — ja, en
wiens neen — neen is. ,
Wij moeten Verkolje dankbaar zijn, omdat hij het portret van
van Leeuwenhoek aan het nageslacht heeft geschonken; ook
Harting verdient onze dankbaarheid op zulke levende wijze dit
portret uitgelegd te hebben. Ik heb al de brieven van Antoni van
Leeuwenhoek aandachtig gelezen en bestudeerd, en werd aldus in
de gelegenheid gesteld verscheidene mededeelingen over zijn werk
aan onze Academie te doen; Harting zegt het wel, van Leeuwenhoek is voor mij een oude vriend geworden, en ik gevoel mij
gelukkig, ja zelfs hoogvaardig zulken beroemden vriend te hebben.
Als ik over hem onderzoek en schnjf, staat zijn portret voor mij, en
ik aanzie hem, met eerbied en vriendschap; als hij iets van belang
heeft ontdekt, gevoel ik wat hij voelt; als hij door bekrompene
tegenstrevers wordt aangevallen die ten vooropgevatte meening
boven een feit of eene waarneming stellen, wordt ik strijdlustig om
hem te verdedigen. Menig uur heb ik met hem doorgebracht, en
onder zijn invloed heb ik zijne briefwisseling en zijne gedachten
grondig onderzocht.

- 572 Met behulp van zijne microscopen heeft van Leeuwenhoek
de meest uiteenloopende voorwerpen onderzocht; hij heeft aldus
aan de ontleedkunde, zoowel op het gebied van planten als van
dieren, buitengewoon talrijke inlichtingen verstrekt : boomstammen
(io, 29, 52) (45), galnoten (5o), koffie (54), peper en thee (79), muskaatnoot en tabak (88), wilg (S9), peer (S19), hop (S22), graangewassen en meelkorrels (S20), gerst (S25), cocosplant (S28);
visschen (107, S24, S42), haringen (97), insecten (99), luizen (4, 90,
98), bieen (2, 133), zijdewormen (56, 146), kalanders (57), mieren
(58), vliegen (59, II I, 132, 134, 136), cochenille (6o), graanwoekeraars (71), woekerwormen (78, 104, i05), slakken (Iio), schorpioen
n8,123), hagedis (123), duizendpooten (124), garnaal (125), spinnen
(138), muggen (S12); zenuwen (7, 8, S32, S36), hersenen (13, 42,
S34, S45), tanden (14, 53), haren (is, S5), spieren (35, 36, 37, 82,
Si, S2, S3, SO, Sro, Si 1, S13 tot S17, S23, S33, S37, S46), oogen
(41, 42, 85, S4, S35), schubben (40, beenderen (49), pluimen (74),
eieren (S4o).
Maar dit alles is alleen beschrijvende anatomic, zonder hooge
philosophische beteekenis; veel hooger staan de ontdekking der
microben, de gedachten over de zelfwording en de besmetting, de
opzoekingen over het bloed en de bloedlichaampjes, de proeven
over de kieming der planten, de ontdekking der spermatozoiden en
de theorie over de bevruchting, de bestrijding van woekerinsecten,
verder nog een aantal waarnemingen over schei- en natuurkunde,
en ook de verbeteringen in de microscopische techniek ; de 4o e brief
bevat zelfs de kiem van de osmosetheorie.
In mijne bijdragen tot de studie van de werken van den
stichter der micrographie, heb ik uitvoerig het belang van al deze
opzoekingen en ontdekkingen doen uitschijnen. Alleen wil ik hier;
omdat ik stellig mijn overzicht moet beperken, wat uitweiden over
de ontdekking der microben.
Reeds had Antoni van Leeuwenhoek in zijn 6en brief (46) de
gedachte uitgesproken dat stOfdeeltjes gestadig in de lucht zweven,
en aldus eene besmetting van bloedprxparaten kunnen veroor
zaken : c Those small glass-pipes, which I am wont to observe

(45) De nummers tusschen haakjes zijn deze der brieven en der send,
brieven (S).
(46) Van 6 Juli 1674 verschenen in de Philosophical Transactioms.
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any fluid matter ,,-N ith, are closed by me on both ends; and when
I come to make use of them, I break off with my nail the closed
ends, that so the earthy particles, that swim continually in the
air, may not get into the pipes, have frequently found, that when
those pipes have been open a while in the air, they are in many
places best with earthy particles and filaments, which, without
this precaution, might be taken for parts of the matter it self that
is under observation. >>
Hetzclfde jaar 1674 (47) meldt bij de aanwezigheid, in het
water van het BerktIsemeer, t' ee uren van Delft gelegen, van
talrijke kleine diertjes, wier bewegingen zeer snel zijn en wier
bouw zeer ingewikkeld is, en die wel duizendmaal kleiner zijn
dan de mijten van kaas of van tarwemeel
In zijn brief van 9 October 1676 (48) deelt hijij i mede dat h
hij
in 1675 in het regenwater diertjes heeft waargenomen die wel
duizendmaal kleiner schijnen dan deze welke door Swammerdam (49) zonder microscoop werden onderzocht en door hem
watervlooien of waterluizen werden genoemd. Nu beschrijft hij
diertjes, die schijnbaar geen huid bezitten, en waarvan het
lichaam hoornen en staart uitsteken kan, en aldus allerlei bewegingen voortbrengen. Deze diertjes of levende atomen. amnia/cilia
or living atoms, zooals hij ze noemt, zullefi wellicht onze huidige
amoeba's zijn.
Een tweede soort diertjes vertoorien een eirond lichaam
inhoudende 8 tot 12 doorzichtige kogeltjes ; bid een derde soort
is het lichaam langwerpig; wel 8 maal langer dan bij de vorige,
het is van een aantal kleine voetjes, wellicht haaltjes, voorzien,
waardoor vlugge bewegingen mogelijk zijn; bij de vierde soort
zijn de afmeting-en zoo klein dat de diertjes wel 1 000 maal
kleiner zijn dan het oog van eene luis, daar hun as wel 10 maal
kleiner is dan de as van een luisoog, en bewegingen vertoonende;
deze vierde soort diertjes zijn zonder twijfel de microben. Door
de bewaring in bet laboratorium verhoogt in het regenwater het
getal der microscupische diertjes; dergelijke vaststellingen werden
ook bij andere watersoorten gedaan.
(47) Thief Tr. 7 van 7 September 1674 in de Philosophical Transactions.
(48) Brief Tr. i i vei schenen in de Philosophical Transactions.
(49) Joannes Swammerdam, geneeskundige, Amsterdam 1637 t 1680.
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Op 24 April 16 7 6 onderzocht van Leeuwenhoek water waann
gedurende 3 weken peper geweekt werd, en beschrijft de diertjes
die daarin warden aangetroffen, en waaronder verscheidene niet
dikker zijn dan een luishaar. Hij stelt vast dat het getal volgens
den duur van het weeken aangroeit : dit getal kan 60oo tot
tot 1 0000 bedragen voor een enkelen waterdruppel, zonder
rekening te houden met de kleinste diertjes wier getal nog veel
grooter is,.
Hoe het komt dat een peperuittreksel tot een microbenonderzoek heeft kunnen dienen, wordt door Beyerinck (50) uitgelegd : << In Leeuwenhoek's tijd was onder de geneeskundigen
de humoraalpathologie in eere, dat is, men bracht den toestand
van ziekte of gezondheid van het lichaam, zeer terecht, in verband met de geaardheid der verschillende vochten, zooals het
bloed, de urine, de gal en het speeksel, en dat gaf veelvuldig
aanleiding tot het onderzoek der stoffen, vooral van de kristallen,
die bij het verdampen deer vochten achterblijven. Leeuwenhoek
was in die soort van waarnemingen een meester en het laat zich
begrijpen, dat hij ook, zooals hij trouw ens zelf vertelt, herhaaldelijk getracht heeft het bijtende beginsel van peperkorrels op
die wijze te zien te knjgen. Zoodoende had hij aanleiding eerst
ongemalen en later ook gemalen peper, onder water te bewaren
en te trachten in dat water of na het verdampen ervan, met zijn
microskopen het een of ander bijzonders te vinden. >>
De verslagen van the Royal Society of London (5I) handelen
over Leeuwenhoek's ontdekking der microscopische diertjes; de
mededeelingen daarover werden in de zittingen van 1, 15 en
2 2 Februari 1677 gedaan. In de zitting van 15 Februari 1677
werd de wensch uitgesproken van van Leeuwenhoek de nauwkeurige beschrijving van zijne onderzoeksmethoden te bekomen,
ten einde c the Society might be enable to confirm his observations >>. De geleerden verwachtten met gespannen nieuwsgierigheid dat van Leeuwenhoek zijne methode zou laten kennen

(50) M. W. Beyerinck, De infustes en tie ontdekkzng tier bakterzen,
Jaarb. voor 1913, Kon. Acad. Wetensch. Amsterdam; verzamelde geschriften,
5e deel, blz. 120.
(5 I) The History of the Royal Society of London, 1757, vol. III,
blzz. 332 enz.
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hij schat
4 )m het groot getal der thertjes in een waterdroppel,
deze tot op 273000o! te bepalen. Op de zitting van 5 April
1077 (52) werd Dr. Grew gelast de proeven te herhalen : It was
ordered that Dr. Grew should be desired tot try what he could
observe in the like waters; and that for this purpose an extract
should be given him by Mr. Oldenburg of Mr. Leeuwenhoek's
observations formerly read to the Society. » Daarna, in de
zittingen van I, 8 en 15 November 1677, 24 Januari en 14 Maart
1678 werden de gedachtenwisselingen onder een aantal leden
voortgezet en de belangstelling bleef even groot. De proeven die
hernomen werden bleken in hunne gevolgtrekkingen volkomen
echt : c After the reading of this papers, Mr. Hooke was ordered
to return the Society's thanks to Mr. Leeuwenhoeck, and to endeavour to procure farther discoveries from him by holding correspondence with him » (53). En verder over de microben zelf, vindt
men (54) • < They were seen by Mr. Henshaw, Sir Christopher
Wren, Sir John Hoskyns, Sir Jonas Moore, Dr. Mapletoft, Mr. Hill,
Dr. Croune, Dr. Grew, Mr. Aubrey and divers others; so that
there was no longer any doubt of Mr. Leewenhoeck's discovery.
Notice was ordered to be taken of this discovery. »
Men gevoelt zich gelukkig als men vaststelt dat de geleerden
van lien tied, leden van de Royal Society, in de ontdekking van
de microben zooveel belang hebben gesteld. Hadden zij het
voorgevoel van de groote beteekenis van die ontdekking die later
de wetenschap op nieuwe wegen brengen zou, die eene omwenteling in de nijverheid, in de geneeskunde veroorzaken, en de
voorwaarden van het Leven gansch wijzigen zou?
De oorsprong van de microben heett de aandacht van
van Leeuwenhoek verder nog gevestigd, en wel namelijk toen hij
op zekeren dag in het nat dat uit de wijngaardranken van zijn
huis droop, allerlei levende dierkens vond (55); in zijn tuin, binnen
en buiten de stall, vindt hij daarentegen geen dierkens. 1k ben
doende omme, is 't mogelyk, na te speuren, zegt hij, waarom
levende dierkens in '1 eene sap zyn, en in 't ander geen. ) Hij

(52)
(53)
(54)
(55)

Op. citat., blz. 338.
Zitting van t November 1677, op. chat., blz. 346.
Zitting van 15 November 1677, op. citat., blz. 352.
30e missive van 5 April 1680.
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heeft zeer e I waa.rgenomen, men zou kunnen aannemen dat
aan zijn huis eene besmetting van het sap veel gemakkelijker is
dan in de open lucht; van Lecuwenhoek echter indt de uitlegging, die In.) in zijn volgenden brief (56),
een model van
wetenschappeluke waarneming aangeeft de wijngaard aan
aan bet huis was aan den muur < met stukjes leer N ast gespijkerd >>; deze stukjes waren door regenwater sterk doordrongen,
en de vochtigheid van die aan diertjes ruke stukjes is op den
wijngaard gevloeid. In den tuin, geen vochtige leertjens >> en
ook geen diertjes; worden nu « leertiens daar ook aangebracht,
en worden zu door den regen vochtig, dan ontstaan 'op de
leertiens >> en dan op de ranken ook diertjes Bevat dit met
in beginsel de tecliniek van de inzaaniig en de theorie van de
besmetting?
Evenals Spollanzani in de i 8 e eeuw en Pasteur in de i 9e,
was van Leeuwenhoek in de i7 e eeuw de meemng toegedaan
dat evenals bij al de andere levende wezens de microben
diertjes zijn, niet ontstaan door zelfwording, doch wel door
de eenvoudige voortteling. In de 64 e missive (57) schrijft hij < dat
God geen nieuwe schepsels maakt, inaar dat by Heere, het van
den beginne soo geordonneert en gemaakt heeft, dat alle wel
gemaakte of volwassene zaaden der Planten, schoon het voor
onse oogen verborgen sal bhiven, al ingeschapen is, of dat sy al
in haar dragen, die stoffe die het begintsel is van dat lighaam,
dat daar uyt ter bequamer tied sal voortgebracht werden, in alles
over-een-komende met het lighaam waar van het is afgekomen. >>
In de 75 e missive (58) komt hij op hetzelfde denkbeeld terug
(.< Wanneer wy soo ligtloovig niet en waren, en veele saaken met
een nauwkeurig oog en opmerkingen ondersogten, ik en twijfel
niet, of men soude soo veel Fabulen van voorteelinge niet voor
den dag brengen, als men nu wel komt te doen. Dog hoe klaar ik
veele voorteelinge (die men geoordeelt heeft, dat uyt verrottinge
sijn voortgekomen) aan den dag hebbe gebragt, soo sullen die
cgter, bij eeriige geen ingang hebben, na de maal veel Menschen,
met een vooroordeel sijn ingenomen, en aan die oude dwalingen

(56) 31 e missive van 13 Mei 168o
(57) 24 Augustus 1688.
(58) 16 September 1692.
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blijven hangen, namentlijk, dat veel ongedierte, uyt verrottinge
voortkomen. Maar soo miraculeus als het ons soude toe schynen,
dat nu de hoender en ander Eyeren, uit Boomen voortquamen,
gehjk de vrugten doen, ende dat uyt soodanige Eyeren, kiekens
en ander gevogelte wierd voortgebragt, soo miraculeus soude het
my toeschynen, dat eenig dier, uyt eenige bedervinge voortquam. >
En aan diegene die de zelfwording niet willen aannemen, zegt hij
eenvoudig : << Bij aldien hy van vergrootglazen was versien
geweest, hy soude anders oordeelen. >> (59)
De ontdekking der microscopische wezens wordt als een
hoogbelangrijk feit in de geschiedenis der wetenschappen geboekt. Den 8 en September 1875 werd een 200-jarig herinneringsfeest te Delft gevierd (6o). Belgic was op de plechttgheid
vertegenwoordigd door P.-J. Van Beneden, M. Gloesener,
C. Malaise, F. Plateau, Ch. Van Bambeke, leden der Kon.
Academie van Wetenschappen, J. , Morel van het Geneeskundig
Genootschap te Gent; de Hoogeschool van Gent was vertegenwoordigd door Prof. Van Bambeke en Prof. Vander Mensbrugghe, de Hoogeschool van Leuven door Prof. Van Beneden.
In zijne studie (60 over de infusies en de ontdekking der
bacterien zegt Beyerinck dat op 9 October 1976 de driehonderdjarige herdenking van de eerste publicatie der ontdekking,
zoowel van de bacterien als van de microscopische wezens in
het algemeen, zal moeten plaats hebben Huygens heeft deze
cerst in Augustus 1678 duidelijk gezien en afgebeeld. Zeer
vreemd is het dat P.-J. Haaxman (62) in zijn werk over Leeuwenhoek niet eens van de ontdekking der bacterien spreekt; volgens
Beyerinck zou het Loffler (63) zijn die de eerste was om de
aandacht op de bacterienfiguren van Leeuwenhoek te vestigen.
Spallanzani in zijn bock uitgegeven in 1769 erkent ook dat

(59) 76e missive van 15 October 1693
(60) Gedenkboek, samengesteld dom. P Harting, 1876, 146 blzz
(6i) Op. citat., blz. 127.
(62) P.J. Haaxman, A. van Leeuwenhoek, de ontdekker der infusorien,
Leiden, 1875.
(63) F. Löffler, Vorlesungen uber die geschtchtliche Entwicklung der'
Lehre von den Bakterien, Leipzig, 1887, blzz. 4 en 6.
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Leeuwenhoek de microben heeft ontdekt als hij zegt 64) J e
descends aujourd'hui avec Leeuwenhoek dans ce monde d'infiniment petits dont it a fait la dkouverte.
Buiten de drie Engelsche reeksen die respectievelijk van.
28 April 1673 tot 21 Februari 1679, van 26 October 1700 tot
2 I October 1713, en van 9 Januari 1720 tot 26 August us 1723
verschenen, zijn de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, in
het Nederlandsch geschreven, in 4 boekdeelen vereenigd; het
I e deel werd uitgegeven door Daniel van Gaesbeeck en door
Cornelis Boutesteyn te Leiden, — het 2 e deel door Andries
Voorstad en door Hennk van Kroonevelt te Delft, — het 3 e deel
door Henrik van Krooneveld te Delft, en het 4 0 deel met de
sendbrieven door Adriaan Beman, ook te Delft. Het l e deel is
versierd met het portret van van Leeuwenhoek door Verkolje en
met een titelplaat geteekend F. van Schaak aldus door Pieter
Rabus verklaard : << Men ziet hier de WIJSBEGEERTE, Koninginne
der Wetenschappen, wyzende met hare ryke-staf op de NATUUR,
te vooren bedekt, nu zigtbaar geworden. Voor haar leggen
velerley maaksels der Nature, welker opkomst en voortteeling
door een vergrgotglas werd bekeken van het schander ONDERZOEK, witblinkende met haren weitsen tabbaard vol oogen. De
wakkere NAARSTIGHEID poogt tot dit onderzoek te trekken de
5tugge DWALING, een vent, kennelijk aan zijn stelt, geblinddoekte oogen, en groote Eselsooren. Drie Bazen, die den naam
van Wijsgeeren dragen, d'eerste een bijgeloovige Jood, de volgende een al te ligtgeloovig Christen, de derde een Heiden, in
Aristoteles School onderwezen, en het opschrift van VERBORGENE
HOEDANIGHEDEN op zijn rug torssende, zijn nog niet genaderd
ten drempel daar de WAARHEID zit, eigenaardig naakt, en
5choon, geenes blanketsels behoeftig, en de schrikkelijke Nun
net voeten tredende. Een goddelijk Hemelhgt straalt op LEEUWENHOEKS konstige uitvindingen. > De titelplaat van het 4 e deel
is geteekend J. Goeree, wordt in verzen door T Vander Wilt (65)

(64) Nouvelles recherches sur les decouvertes microscopiques et la generation des corps organises. Ouvrage traduit de 1'Itahen de M. l'abbe Spalanzani,
Par M. l'abbe Regley, le partie, Londres et Paris, 1969, blz. II.
(65) Zee miine 6e Bijlage tot de studie over de geschriften van den stichter
der micrographie, Verslagen en lifeded. der Kon. Vlaamsche Academic,
1923, blz. 351.
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beschreven en draagt een klein portret van den stichter der
micrographie.

Titelplaat der Sendbrieven, door J. Goeree geteekend, 19,0 X 14,6 cm.
Die vier boekdeelen, die heden een bibliographische zeldzaamheid geworden zijn, zijn blijvende bewijsstukken van de
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waarde der Nederlandsche wetenschap en der Nederlandsche
letteren; en daarom verdient van Leeuwenhoek bij de tweehonderdste verjaring van zijn overlijden op 26 Augustus 1723
door onze Academie met eerbied herdacht; te worden; van
Leeuwenhoek die tot lid werd gekozen van de Royal Society,
welke alleen geleerden van gezag telde, — van Leeuwenhoek
dien Antonio Magliabechi insigne filosofo noemt en van zijne
prodigiosi ritronati per via de microscopio spreekt, — van Leeuwenhoek dien Czaar Peter de Groote in 1698, op reis door
West-Europa op zijn schip in de nabijheid van Delft ontbood,
ten einde van hem eene demolstratie van microscopische voorwerpen te bekomtn, — van Leeuwenhoek dien Robert Brown (66)
vereerde door den naam van Leeuwenhoekia pusilia te schenken
aan een Nieuw-Hollandsche plant, — van Leeuwenhoek over
wien Cohn (67) sprak in der Entdeckung einer izeuen Welt, — van
Leeuwenhoek van wien de Quatrefages (68) herinnerde dat ses

de'couvertes ont eu peut-titre le plus d'influence sur la science moderne
des titres organise's, — van Leeuwenhoek die in 1716 door de
Universiteit van Leuven (69) met een zilveren penning werd
vereerd, - van Leeuwenhoek die volgens Harting wat

(70), Robert Hooke (71) en Nehemiah Grew (72) reeds aan
het Licht hadden gebracht, deed verbleeken toen hij zijne ontdekkingert begon bekend te maken, — van Leeuwenhoek, cet
excellent observateur hollandais, qui a observe avec un wit si exerce
et si attentif, volgens de beweringen (73) van Spallanzani.

(66) Prodromus florae Novae Hollandix, London, 1810.
(67) F.J. Cohn, Breslau 1828 t 1898. Untersuchungen uber die Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Algen and
1853.
(68) J.-L.-A. de Quatrefages. Histoire generale des races humaines.
(69) Penning, door Gerard van Loon. Beschrijving der Nederlandsche
blz. 223.
Itistoriepenmngen,
(70) Marcello Malpighi, 1628 t 1694, hoogleeraar te Pisa, Bologna en
Messina.
(71) Robert Hooke, 1638 t 1703, secretaris der Royal Society.
(72) Nehemiah Grew, 1641 t 1712, secretaris der Royal Society in de
jaren 1677 en 1678.
(73) Opuscules tiaduits de 1'Italien par Jean Senebier, II, Geneve, 1777,
blzz. 123 en 134.
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Met den dichter Poot zullen wig heden, met de zelfde
gevoelens van eerbied en dankbaarheid voor de groote verdiensten van den man, herhalen wat hij, zich richtende tot de toekomstige geslachten, op het graf van den grooten Nederlander
schreef :
K Zoo zet eerbiedigh hier uw stap
Hier legt de griize wetenschap
In Leeuwenhoek begraven. ),,

Vergadering van 26 September 1923.
Zip aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MANSION,
onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris ;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. ADOLF
DE CEULENEER, G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. Joos, IS. TEIRLINCK, OM. WATTEZ, Prof. Dr.
L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Mr. L. WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
J. JACOBS, Dr. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK, werkende
leden.
De heeren Prof. J. VERCOULLIE en Dr. J. PERSYN,
werkende leden, F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Prof.
Dr. A. CARNOY en ALOYS WALGRAVE, briefwisselende leden,
lieten zich verontschuldigen.

De heer Bestendige Secretaris leest het verslag over
de Augustus-vergadering dat wordt goedgekeurd.

Afsterven van Buitenlandsche Eereleden.
brieve van 5 September ontving de Academie uit
Noordwijk-aan-Zee het droeve bericht van het afsterven
van Dr. G. KALFF, buitenlandsch eerelid der Academie.
Prof. Kalif was op de terugreis uit Zweden, zoo schrijft
-ons zijn zoon, toen hij to Sassnik (Riigen) door een
beroerte getroffen werd en oogenblikkelijk overleed in
den ouderdom van 67 wren.
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De Academie vernam insgelijks het overhjden van
den heer TACO H. DE BEER, sedert 18 Juni 1902 buitenlandsch eerelid der Academie.

Vervolgens legt de BeAangeboden boeken.
stendige Secretaris de hjst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door Dr. M. SABBE, werkend lid :
Theodorus Crajenschot eft de Antwerfische Boekverkoopers. (Overdruk uit den Gulden Passer, Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Biblophilen. 1923.)
Door den beer Jos CUVELIER, briefwisselend lid :
CUVELIER (JOSEPH). Les Prilimtnatres du Tratté de Londres.
29 awn 1604. (Extrait de la Revue beige de Phtlologte et d'Histoire,
no 2, avril 1923.)
Door den heer J -J.-A. DELEN, Museum Plantin, te Antwerpen :
J -J.-A. DELEN. Chrtstoffel Plantin. Zinn levee en zvn werk. Antwerpen, z j.
ID. De illustratzes van
Overdruk uit
Le chevalier dêlibêrê
4, Het Both ».
ID. Antwerpsche di ukkersmerken Overdruk uit den Gulden Passer,
1923.
Door den heer L. DELPIRE, Naverstr., 2o, te Schaarbeek :
Beknopt Verslag . Kamer der Volksvertegenwoordigers en Senaat
(1922-1923).
Door den E. H. A. GEEREBAERT S. J., te Brussel :
Grieksche en Latinsche Schni vers. Xenophon. (fit de Anabasis
andere werben. Met inleiding en aanteekentfigen, door A GEEREBAERT
S. J. Tie deel : Inletding en Aanteekeningen op de Anabasis. Luik, 1923.
Door Dr. J. GESSLER, te Hasselt
In Duitsche Slaverny. Gedichten utt de gevangenkampen van Munster
en Celle tydens den Wereldoorlog, door MIEL KERREMANS. Z. pl. of j.
(Met portret van den Schriever.)
Door Dr. L. GROOTAERS, te Leuven :
Mededeelingen van de Zuidnederlandsche Dialectementrale. N rs I
en 2.

-585-Door den beer CHARLES JANET, Route de Paris, 71, te Voisinlieu,
par Allonne (Oise) :
Constdirations sur Pare vivant. III. La Charaae constdirie au
point de vue orthobiontzque. 1922.
Le Volvox. Deuxiême Memoire. 1922.
Door den Schriever :
Hygrométrte de la constructton, par M.-A. KNAPEN, Ingenieur,
Laureat de l'Academie Royale des Sciences de Belgique et de la
Societe Centrale de l'Architecture de Belgique et de la Societe des
Ingenieurs Civils de France au Congas International d'Urbanisme.
Paris, S. d. (1923.)
De Gezondheidsvoorwaarden der hedendaagsche woningen. Verslag
eener voordracht gegeven te Gent, den 2 6 April 1915, onder de bescherming van de « Maatschappij der Bouwkundigen van de provincie
Oost-Vlaanderen » en hunnen voorzitter, M. Modeste De Noyette, door
denzelfde. Brussel, 1915.
Door den heer L. STAINIER :
De nieuwe verzanteltng tncunabelen van de Universtteitsbthltotheek te
Leuven, door L. STAINIER. Overdruk uit Het Boek, Juli 1923.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (zesde tijdvak
1922-1923) werd ingezonden :
JAN VAN NIJLEN. Het Aangeztcht der Aarde. Z. p1. 1923.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
I.) Prijsantwoord ingekomen. — Den 15 September is ingekomen een antwoord op de prijsvraag « Gentsch
Idioticon ; het draagt tot kenspreuk : Doe wel en zie
niet om.
Worden tot leden van den Keurraad aangewezen, de
heeren Prof. Dr. J. MANSION, Prof. J. VERCOULLIE en
Dr. L. GOEMANS.
2°) Hoogstraten : Huldiging van den heer
G. Segers. — Brief van 22 September, waarbij het
Inrichtingscomiteit der betooging G. SEGERS, de Academie verzoekt een harer leden officieel te willen afvaar-
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vijf en zeventigsten verjaardag, 9 October as., zal plaats
hebben te Hoogstraten, ter eere van den heer GUSTAAF
SEGERS, den Kempischen novellenschrijver en verteller,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie sedert
het jaar 190o. — Kan. Dr. J. MUYLDERMANS zal, als
afgevaardigde der Academie, de huldebetooging bijwonen.
3°) De Moretussen op Reis in 1668 : Terechtwijzing. — Vanwege den heer Dr. M. SABBE, ontving
de Academie het volgende schrijven :
In mien mededeeling over De Moretussen op Reis in
1668 vergiste ik mid omtrent den aanvang van het gouverneurschap ad interim van Inigo de Velasco Hid deed zijn

plechtige intrede te Brussel eerst op 12 Januar! 1669. In
September 1668 werden de Spaansche Nederlanden nog
bestuurd door Markies Castel Rodrigo.
Alhocwel dit niets wijzigt aan onze beschouwingen
over den algemeenen toestand onzer gewesten, is het toch
noodzakelijk deze vergissing terccht te wizen.

Mededeelingen namens Commission.
1 0) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — Prof. Dr. J. MANSION, secretans, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Kan. MUYLDERMANS,
voorzitter, K. DE FLOU, Prof. DE CEULENEER, Dr. SIMONS,
IS. TEIRLINCK, Mr. L. WILLEMS, Prof. VAN PUYVELDE,
Dr. GOEMANS, Dr. SABBE, leden, en Dr. MANSION, lid.secretaris.
Aan de dagorde staat .
V) Over De Nederlandsche Bibliographie van 1500
tot 1540 » door W. Nijhoff. — Lezing door Dr. M. SABBE.
Naar aanleiding van de voltooiing der Nederlandsche
1500 tot 1540, door Wouter Nijhoff, met

Bibliographie van
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medewerking van M. E. Kronenberg ('s Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1919), wijst Dr. Maurits Sabbe op het
groot belang van dit werk voor de geschiedenis van de
beschaving in onze gewesten. Hij bespreekt in het bijzonder het aandeel der Zuidelijke Nederlanden en vooral der
stad Antwerpen in de boekenproductie van de eerste
helft der 16 e eeuw, en toont aan, met behulp van Nijhoff's
repertorium, hoe al de geestelijke stroomingen, die het
West-Europeesche leven in die tijden dcortrokken, zich
te onzent buitengewoon krachtig deden gevoelen.

de

De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in
Goedgekeurd.

Verslagen en Mededeelingen. —

2') Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. — De heer G. SEGERS legt verslag
neer over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, voorzitter, Dr. MUYLDERMANS, Prof. DE CEULENEER, Kan. Joos,
Dr. GOEMANS, J. JACOBS, Dr. VANDEVELDE, Dr. VAN PUYVELDE, leden, en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1 0) Gebreken en Verbeteringen in het Onderwijs der
Chemie. — Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Spreker wenscht de studie der betrekkingen tusschen
de verbindingen meer te ontwikkelen; de proefnemingen,
niet het geheugen, leiden best tot de theorie; hij toont
ook aan welke groote omwentelingen de chemie onderhevig is en welke bezwaren dit voor het besproken
onderwijs medebrengt.
De heer Voorzitter wenscht den heer Vandevelde
geluk met zijne hoogst merkwaardige voordracht en stelt
voor haar in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. —
Algemeen aangenomen.
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DAGORDE.
Voorstel aangaande de spelling, vanwege eenige leden
der Commissie voor Mtddelnederlandsche Taal- en Letterkunde : De Acadenti,e laat de vnjheid aan ieder academielid

van de officieele sfielltng of to zviiken in zijn eigen budragen.
Na een langdurige bespreking wordt het voorstel bij
rechtstaan en blijven zitten verworpen.

GEBREKEN EN VERBETERINGEN
IN HET ONDERWIJS DER CHEMIE
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Toen ik het besluit gekomen had aan de studenten op de
practische examens in de chemie toe te laten boeken en aanteekeningen naar goedvinden te gebruiken, vonden eenige collega's
deze nieuwigheid zonderling; thans zijn er reeds verscheidene die
hetzelfde doen, daar zij ook tot de overtuiging gekomen min dat de
chemie meer een proefondervmdelijke dan een geheugenwetenschap is.
Wel zou het geheugen, zooals in vele vakken, de hoofdrol
moeten vervullen, moest de chemie een morphologische wetenschap, moest zij de eenvoudige beschrijving der eigenschappen en
bereidmgen der 83 thans gekende elementen en van hun ca 175000
verbindingen (I), moest zij een doode wetenschap zijn, zooals ze al
te dikwijls, volgens de zeer gepaste opmerking van Urbain (2),
wordt aangezien : « Il est bon que les etudiants ne connaissent pas
exclusivement les chapitres clos d'une science. Its n'ont que trop de
tendance a considerer, sous le couvert de formes didactiques trop
habiles, la science comme une chose morte ; ik zou er wel durven
bijvoegen dat sommige leeraars het niet hooger opvatten als genoemde studenten, en dat zij feitelijk ieder jaar, vOOr in slaap vallende slachtoffers, hetzelfde komen vertellen, zonder hun leergang
te verjongen; op deze wijze brengen zij in de jonge geesten dezen

(I) Ca 25000 verbindingen behoorende tot de zoogenoemde anorganische, en ca 15000 tot de orgamsche.
(2) G. Urbain, Les disciplines dune science, la chime; Paris 1921.
F.-W. Aston, Les isotopes, traduction de Mlle G. Veil avec une preface
/de M. G. Urbain; Paris 1923, blz. X.
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verkeerden indruk, dat de chemie heden nog is wat zij voor
ro jaren of meer was.
Ik heb gewooiilijk kunnen vaststellen, iedereen zal met
mij het eens daarover moeten zijn — dat een ingenieur, een
geneeskundige, ja zelfs een apotheker die dagelijks met scheikundige producten werkt, ja zelfs ook een scheikundige-analyticus,
over chemie bijna niets meer weet, aihoewel hij in het secundair,
en dan in het hooger onderwijs talnjke urea aan deze wetenschap
heeft moeten wijden. 1k ken een scheikundige, doctor in de wetenschappen, die op het gebied van levensmiddelen een onbetwistbare bevoegdheid bezit en voor wien de formulen van de
phosphorzuren raadsels geworden zijn. Ik ken een geneeskundige,
die op schitterende wijze al zijne examens heeft afgelegd, die op
bet examen voor candidaat in de natuurlijke wetenschappen,
zonder aarzelen al de ingewikkelde verschijnselen die zich bij de
trapsgewijze reductie der ijzerertsen en de vorming der verbindingen van het ijzer met de koolstof, het mangaan, enz. voordoen,
kon uiteerizetten, — och arme! die geneeskundige worden
moest, en die in het afgeloopen studiejaar inlichtingen over de
purinestoffen, die in het metabolismus der levende wezens zulke
,groote rol vervullen, niet eens had gekregen.
Ik ken een hoogleeraar die meer dan twintig methoden van
waterstofbereiding aan de studenten opdischt; ik ken een ander
,hoogleeraar die meent op schitterende wijze zijn colleges te doers,
met talrijke wiskundige ontwikkelingen, waarvan de studenten
, in de geneeskunde, de artsenijkende en de wetenschappen niets
begrijpen, terwijl de studenten ingenieurs die met hunne makkers
,de zelfde lessen volgen, zich over de mathematische fouten en
,onnauwkeurigheden van den leergang vermaken.
Talnjke leergangen en leerboeken beginnen met de uitleggingen over een aantal zoogezegde wetten; aan personen die
tkooit een chemisch verschijnsel hebben bestudeerd, die zelfs nog
niet weten wat eene verbranding is, worden de beginsels van
Lavoisier over de bestendigheid der materie, van Proust over de
constante samenstelling der chemische verbindingen, van Dalton
over de veelvoudige verhoudingen, worden de formulen der verbindingen zonder verdere uitleggmg gegeven. Door het geheugen
zullen de studenten op het examen weten dat het zwavelzuur
1-12 SO 4 is, zoutzuur HCI, salpeterzuur HNO 3 , enz.; /mar waag
bet eens te vragen, waarom deze formulen op deze wijze moeten
geschreven worden! Al wat de Student over Lavoisier, over Proust,
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over Dalton heeft kunnen onthouden, dat min de namen van eenige
personen die voor hem onbekend blilven, — al zijn die onbekenden
geniale menschen, — gekoppeld aan eene reeks vanbuiten geleerde
woorden die het beginsel uitspreken.
In het secundair onderwijs, in het normaal onderwijs, in het
vakonderwijs, wordt ook chemie onderwezen : gewoonlijk (3)
formulen, beschrijvingen van verbindingen, opgaven van beginselen. Na het studiejaar heeft de leerling dezen indruk dat de
chemie vanbuiten client bestudeerd te worden; van de omzettingen van de stof, van dat intensief leven van verbindingen, van
dat buitengewoon arbeidsvermogen der elementen, bhjft in den
geest niet het minste spoor.
Laat ons een schrijfboek van een beginneling openslaan;
gansch aan het begin treffen wig de studie van het verschil
tusschen een chemisch en een physisch verschijnsel aan. Zulke begrippen, feitelijk alleen nit woorden bestaande, maken gewoonlijk
als het ware de openingsles van den leergang uit, dan als ervarene
scheikundigen, — ik zal bier enkel Arrhenius noemen ons het
bewijs gegeven hebben dat het klassiek voorbeeld van het physisch
verschijnsel, dat wij de oplossing heeten, in de meeste gevallen
een echt chemisch verschijnsel is, waarop al de wetten van het
chemisch evenwicht kunnen toegepast worden.
Welke indrukken brengt het onderwijs in de geesten, als de
chemie eerst in het licht van een doode wetenschap wordt gebracht;
en wat denken dan de studenten als men hun eerst doceeren moet
(tat de atomen een wiskundige beteekenis hebben, dat zij vooral'
een abstracte verhouding uitspreken, zooals zij door Dalton werden
aangezien, daarna naar de berekeningen van Perrin dat die atomen een werkelijk bestaan hebben, dat hunne afmetmgen en hun
gewicht kunnen bepaald worden? Wat denken als men eerst
doceeren moet dat een element eene stof is die zich in andere
stoffen niet laat splitsen, en als men eenigen tied daarna zal moeten,

(3) Er zijn .echter eenige gelukkige uitzonderingen, namelijk het boek van
J. Goffart, Lecons de chimze, Gent I9i3, 486 + 434 blzz In dit bock zegt de
zeggen van de programma's omdat deze van onderschrijver dat hij
geschikt belang Uitstekend wel! Het werk is misschien wat mtgebreid
opgesteld, maar bet is ook, zooals Schriiver het doet opmerken, meer een
leidraad om te raadplegen dan een leerboek. Ook verdient het vhitig werk yam
0. F. J. ,Cornet; bier vermeld te worden.
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uitleggen dat een bepaald dement, zooals het uranium, een heliumatoom en twee positieve electriciteitseenheden verliest om over to
gaan in uranium I, dat verder door verlies van een electron in
brevium overgaat, dat het brevium zich dan weidra, na vrijmaking
van helium, twee positieve electriciteitseenheden en een electron, in
ionium overgaat, dat op zijne beurt aanleiding geeft tot radium en
verder tot emanium en tot radiumlood 7
Is dit een doode, eenvoudig beschiijvende wetenschap, eene
wetenschap die door de proefneming tot zulke uiteenloopende
veronderstellingen leidt, van het atoom dat eerst als eene eenheid
van chemische werkzaamheid fungeert, en dat daarna als eene soort
zonnestelsel wordt beschouwd, van het element waarvan men zegt
dat het eenvoudig is, niet in andere stoffen zich splitsen laat, en
daarna dat het aanleiding geven kan niet alleen tot isotopen, maar
ook tot andere elementen a Na de veronderstelling der vroegere
alchemisten over de mogehjke omzetting der metalen, na de veronderstelling van Prout dat de atomen der elementen agregaten van
waterstofelementen zijn, komen de uiteenzettingen van Berzelius,
Stas, Dumas over de veelvoudigheid van de stof, thans weder de
oudere gedachten over de eenheid der stof na de nieuwe ontdekkingen van Crookes, Rutherford, Soddy, Aston, en anderen.
Is de chemie een doode wetenschap, die heden niet meer kan
onderwezen worden volgens de methoden van vOOr io jaar, eene
wetenschap die tegenover al de ontdekkingen op het gebied
der natuurkunde, der wiskunde, der biologie, der nijverheid, zich
zoo gevoelig vertoont, dat zij aan hevige omwentelingen op elk
oogenblik onderhevig bhift7
En aldus gevoelt men thans zeer duidelijk dat de leergang
van chemie elk jaar moet veranderen, dat vooral sceptiscismus
met een breeden geest van toegevendheid alleen kan Leiden tot een
volledig denkbeeld van de hoog philosophische beteekenis van
deze wetenschap.
In een leerboek dat ik vroeger liet verschijnen (4) heb ik eerst
eene uiteenzetting van scheikundige verschijnselen aangegeven,
van den akkergrond, van het water en van de lucht, uitsluitend op
proeven gesteund; daarna alleen komen de formules en de besprekingen der beginselen op gepaste plaatsen tusschen de beschrijvende hoofdstukken. Dit was eene poging om de scheikundige

(4) Elements de chzmze ginerale, Gand et Paris, 1910, 250 blzz.
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formulen te doen gebruiken alleen als de student. na een voldoende
hoeveelheid proeven bijgewoond te hebben, de waarde en de
beteekenis dezer formulen kan veistaan
Het beste leerboek over algemeene chemie is zonder twijfel
dit van A. F. Holleman (5`„ hoogleeraar te Amsterdam, waarin de
student al het noodige vindt wat hij feitelijk moet trachten te
onthouden, en waarin ook de theorie op wel gekozene plaatsen
helder wordt uitgelegd In tegenstelling met zekere schrijvers die
schijnbaar zoeken duister en ingewikkeld te zijn, wellicht omdat
zij zich over hun onderwerp geen meester gevoelen, is Holleman
duidelijk; hij wordt de vriend van den lezer.
Ook is de bijval van zijn boek zeer groot, benevens de 8 Nederlandsche uitgaven, bestaan 18 uitgaven der Duitsche vertaling,
3 der Italiaansche, 6 der Engelsche, 2 der Fransche en der Russische, zonder te spreken van de Poolsche en de Japaansche
vertalingen.
Een leerboek over chemie dat gestadig in de Vanden van
studenten wordt gebracht is alleen doeltreffend als om de 2-3 jaren
een nieuwe uitgave, wel op de hoogte gebracht, kan verschijnen ;
antlers wordt een leerboek een gevaarlijk iets, omdat de omwentelingen der chemie zoo spoedig verloopen
Er bestond een tijd toen men zeggen kon dat men de chemie
bestudeerde, de veelzijdigheid van deze wetenschap is echter zoo
groot geworden dat zij thans eene reeks vakken behelst; geen beter
gedacht over deze veelzijdigheid kan gegeven worden dan het
overzicht der afdeelingen van de Chemical Abstracts (6), die den
korten inhoud geven van de onlangs verschenen werken :
x. Toestellen.
2. Algemeene en physische chemie.
3. Subatomische verschiinselen en radiumchemie.
4. Electrochemie.
5. Photographie.
6. Organische chemie.
7. Ontledende chemie.
8. Mineralogische en geologische chemie.

(5) Leerboek der chemie, Groningen, 2 deelen. De Fransche vertaling
wordt gewoonlijk aangezien als het beste leerboek dat in het Fransclt
verscheen.
(6) Uitgegeven door de American Chemical Society.
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xo. Organische chemie.
Ix. Biologische chemie.
12. Voedingsleer.
13. Algemeene niiverheidschemie.
14. Water, afvalwater en waterzuivering.
15. Grond, meststoffen cn landbouwvergittcn.
16. Gistingsnu verheden.
17. Pharmaceutische chemie.
18. Zuren, alkalien en zouten.
xg. Glas en aardgerief.
20. Cement en bouwmaterialen.
21. Gasnuverheid.
22. Petroleumnuverheid.
23. Cellulose en papier.
24. Ontplofbare stollen.
25. Chemie der vezels en kleurstoffen
26. Verfstoffen, vernissen en harsen.
27 Vetten en zeepsoorten.
28. Suiker, zetmeel en gom.
29. Llimstoffen.

30. Rubber en verwante producten.
Een dergelijk tijdschrift dat in afleveringen van ca 200 blzztwee maal per maand verschijnt, geeft ca 15oo inlichtingen en
referaten per nummer en gebruikt een personeel van ongeveer
30o bevoegde medewerkers.
Hoe meer de chemie zich uitbreidt, hoe minder het geheugen
in hare studie de hoofdrol zal moeten vervullen. « Les etudiants P
zegt Le Marchands in zijn boekje La chemie raisonnee, q ne voient
en elle qu'une quantite enorme de preparations et de proprietes a
retenir et qu'aucun lien ne vient relier. Aucun raisonnement
n.'eclaire pour eux ce sombre chaos. La chimie est pour eux une
science de memoire. »
Eenieder die zich met onderwijs in de chemie bezig houdt zal
het met deze gedachten volkomen eens zijn, maar hij zal ook
moeten bekennen dat het de schuld is van de leeraars zelf die in
zulke slechte. richting doceeren. Vraag eens aan een student een
overzicht over de stikstof? Hij zal gewoonlijk eerst en vooral antwoorden over de bereiding uit ammoniumnitriet, daarna over de

(7) La chzinze razsonne10,

Grenoble, 1922, 183 blzz.
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scheiding van de zuurstof van de lucht. Er aan denken zijn overzicht
te beginners met het gasbedruf, met de gewichtige rol van de
luchtstikstof, met de afscheiding door gefractionneerde distillatie
van vloeibare lucht, dat zip begrippen waaraan alleen enkele onder
de besten zullen denken
Zeer sterke beoordeelingen over het chemisch onderwijs in de
universiteit vindt men in twee onlangs verschenen vlugschnften (8),
hetgeen het bewijs levert dat de toestanden moeilijk geworden zijn.
Op het examen, zegt namelijk Delacre op het einde, worden de
studenten ondervraagd, « pour constater, non pas s'ils comprennent
la chimie, mais s'ils ont appns leur cours, que celui-ci soit bon
sou mauvais. »
*
**
Maar laat ons nu met het afbreken eindigen om enkele verbeteringen te bespreken, hetgeen zeker meer moeite en zorg
vraagt, en waann men thans toch weinig ervaren is. Ik zal mid
hier beperken tot enkele punten welke ik thans zoek toe te
passen, zonder echter nog met voile zekerheid te kunnen vaststellen
of deze gezonde vruchten zullen afwerpen. Juist daarom onderwerp ik deze aan verdere besprekingen, ten einde van den goeden
wil en van de persoonliike ervanng van anderen te kunnen gebruik
maken.
1k zal bier stellig met uitweiden over de buzondere eigenschappen der leeraars ; wie het onderwijsberoep niet aanziet als
eene zending, verdient geen leeraar te zijn; zulke mensch is een
misdadiger, daar hid de jeugd bederft in plaats van ze naar omhoog
te Leiden.
Over Vander Waals, de geniale Nederlandsche natuurkundige, onlangs aan de wetenschap ontrukt, schreef in 1910 Henri
Poincare : « C'est en effet un de ces hommes qui font travailler
parce qu'ils font penser. » Een leeraar moet een katalysator zijn
die den geest opwekt, die den lust tot studie, tot denken, tot
werken, tot opzoeken doet ontstaan; een leeraar die geen katalysator is, is geen leeraar.
Ik wil hier nadrukkelijk over het belang van de proefneming
aandringen omdat de geheele studie der chemie op proeven

(8) M. Delacre, L'enseignement de la clzzmze a l' Unzverszte de Gand ,4iand 1923, 26 blzz., — Lecat, Probzte Sczentzfique, Louvain 1923, 24 blzz.
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steunen moet. VOOr de omwenteling van 1789 had reeds Lavoisier
aan de omwenteling in de chemie deel genomen, toen hij namehjk
doze groote waarheid uitsprak dat de chemie een proefondervindelijke wetenschap is. Het laboratonum is veel meer dan de
gehoorzaal de plaats waar de chemie dient gedoceerd en bestudeerd
te worden. Toen Pasteur op 7 December 1854 zijn eerste les gaf,
bij de opening der leergangen in de nieuwe faculteit der wetenschappen te zeide hij onder meer • « Zal de geest van een
jongehng zich met tot verdere studie gepnkkeld gevoelen, als U
hem een aardappel in de handen zult geven, waarmede hij dan
zelf sulker zal bereiden, daarna alcohol, aether en amp? Een
jongeling zich zal nowt vergeten wat in de lucht bevindt, als hij
zelf die lucht zal ontleed hebben en als hij zelf onder mine oogen
de eigenschappen der bestanddeelen zal opgeroepen hebben.
In het pninair en in het secundair onderwijs dient de chemie
nowt met formulen gedoceerd te worden; ook de studie der
wetten is totaal overbodig, omdat alleen een grondige kennis kan
toelaten deze te kunnen begnjpen. Dit onderwijs dient uitsluitelijk
met eenvoudige, doch zeer talnike proefnemingen gedaan te
worden. Het uitstekend boekje van Parrish (9) kan in deze richting
met goed gevolg gebruikt worden; daar hebben de uitleggingen en
de figuren den voorrang, terwijl de formulen alleen op den achtergrond blijven De studie der wetten komt alleen in de tweede
helft van het boekie.
Op een vroegere zitting van deze Commissie voor onderwijs(io)
heb ik ook de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid in
het lager, middelbaar en normaal onderwijs, een zeer eenvoudig
practisch matenaal te bezitten, waarmede in de studie van de
chemie, en ook van de microbenleer, zeer talrijke proefnemmgen,
en door leeraars en door leerlingen, zouden kunnen genomen
worden.
Maar worden de formulen zorgvuldig vermeden, dan moeten

(9) Chemistry for schools of science, by S. Parrish, London (Mac
Milian), 1912, 272 blzz Een ander boek over hetzelfde ondeiwerp, doch van
mindere waarde is Das A B C der Chemze, von P. Altpeter, Stuttgart
(Franckh), 1910, 128 blzz.
(lo) Hervormingen zn het vakonderwijs I. Microbiologische proeven
in het huishoudkundig onderwijs. 11. Chemische proeven in het huishoudkundig
onderwijs; Versl. en illeded. der _Eon. Vl Academie 1921, blzz. 145 en 785.

— 597 —
daarentegen de balans, en zelfs de gevoehge balans met de nauwkeurigste gewichten, van het begin of gebruikt worden, en de
mogehike berekemngen met verwaarloosd Wordt het onderwijs a:in
meisjes gegeven, dan zal de studie naar de huishoudkunde en de
voedingsleer gericht worden • de toepassingen op dat gebied zun
oneindig uitgebreid en zullen den geest van de vrouw op den
goeden weg, in het huisehjk leven houden.
In het normaal onderwijs zal, naar mine meening, de chemie
altijd moeilukheden medebrengen, omdat zip altud aan specialisatie blijft blootgesteld . ik geef echter de voorkeur aan de zelfde
richting als deze van het primair en secundair onderwijs, eerder
dan aan een onvolledige en gebrekkige studie, waarin veel diuge
beschniving wordt gedaan, en waarin de theoretische begrippen
en de wetten eenvoudig aan het geheugen worden toevertrouwd.
Wat kan echter remand doceeren over lets waarin hij met op
volledige wijze ervaren is) Wat kan echter remand doceeren, die
met honderdmaal meer weet dan hetgeen hij doceeren moet:'
In het hooger onderwijs blijft het vraagstuk even gevoelig
In het begin veel proefnemingen en weder geen scheikundige
formulen, zoodanig dat de theoretische studie alleen aamangt
als de geest eerst de voldoende bereiding bent Hier dient ook
een buzondere richting gegeven, volgens het Joel dat moet bereikt
worden Een zelfde leergang voor geneeskundigen, ingenieurs,
chemici, apothekers kan nooit tot gunstige uitslagen Voor
toekomstige geneeskundigen is nameluk de metalenleer totaal
overbodig, en onnoodige geheugenballast; daarentegen dienen de
hoofdstukken over ureum, urinezuur, protemen, koolhydraten,
volledig besproken to worden
Voor ingenieurs van mijnen en van burgerhike genie worden
vele vraagstukken der organische chemie van minder belang, ter\yip voor ingenieurs van kunsten en bedruven nagenoeg dezeltde
opleiding noodig is als voor doctoren in de scheikunde, maar met
de bednifsrichting Een ingenieur voor gistingsbedruven verwacht
een onderwus vooral gesteund op de studie der koolhydraten en
der enzymen; een landbouwingenieur heeft vooral belang in de
studie der stikstof- en der phosphorverbinding; hoe in de groote
nijverheid koper, lood, kwik, zilver, enz. worden verkregen,
blijft voor deze laatsten van zeer ondergeschikt belang.
Wat echter in de studie der chemie zeer nuttig is, en wat tot
verdere theoretische bespiegelingen zeer veel kan bijdragen, is de
studie der betrekkingen van de chemische groepen onderhng;
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andere woorden, het is noodig de aandacht der studenten te vestigen op het feit dat een bepaalde stof of een bepaalde groep stoffen
niet alleen staan, doch dat zij als het ware een stuk uitmaken van
een stelsel waarvan ieder deel onmisbaar is. De studie van de
chemie wordt aldus met de studie van afzonderlijke verbindingen,
doch wel de studie van een stelsel, ingewikkeld of niet; wie eens
de chemie in dezen mil bestudeerd heeft zal begrijpen IA aartoe
deze wetenschap ncht : zij houdt aldus op deze « sombre chaos »
te zijn.
Om dit doel te bereiken is het best benevens den leergang
graphische voorstellingen te benuttigen. Een van de eerste voorstellingen in de organische chemie zal het gasbedrijf zijn, de bron
van de meeste organische verbindingen ,1k kan mij gees leergang
van organische chemie voorstellen die niet begint met een min
of meer uitvoerige beschnjving van het gasbednjf, waaruit koolwaterstoffen zooals methaan, zethyleem, benzol, naphtaline, anthraceen, waaruit phenolen, ammoniak, cyaan- en zwavelverbindingen
getrokken worden
Reeds zijn talnike graphische voorstellingen opgemaakt geweest, zooals deze van den knngloop van de stikstof, vooral met
betrekking op de omzettingen van de proteinen, ammoniak en
nitraten; interessante wandplaten over de stikstofbemesting worden
namelijk door firma's van landvetten verspreid; alhoewel hunne
strekkmg meer handel dan wetenschap beoogt, zijn zij niettemm
zeer nuttig. Een voorstelling der betrekkmgen tusschen de talnike
aminozuren die gedurende de spijsverteenng ontstaan, werd onlangs
door Zunz (II) uitgevoerd. Juist honderd jaar geleden gaf Descremps 02) een leerboek over chemie, graphisch uitgevoerd, in
het hcht.
Ik heb ook eene poging in deze richting willen doen en heb
reeds kunnen vaststellen dat de studenten genoegen en belangstelling in deze poging hebben gevonden; ik zou gelukkig zijn,
moest ik in hun geest een geringen doch blijvenden indruk brengen.
Een overzicht der benzolverbindingen heb ik in een tabel
gebracht, waarin het benzol de centrale plaats bekleedt; in de
tabel bevinden zich dan een zeker aantal hoofdverbindingen

( I I) E. Zunz, Les coordznatzons fonctzonnelles dans le tube dzgestzf ;
Ann. et Bull. Soc. sc. med. et nat., Bruxelles, 1921, blz. 55.
(12) M. Descremps, Dzagrammes chznzzqzies. Paris, 1823.
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waaruit andere verbindingen kunnen afgcleid worden, namelijk in
den N W. hoek, broom-, chloor- en joodbenzol, benzolsulfoonzuur en phenol, — in den Z. W. hoek, nitrobenzol, aniline en
diazobenzolchlonde, — in den N. 0 hoek toluol, benzylchloride,
benzoezuur en benzaldehyd, — in den Z. 0 hoek benzoylchloride,
naphtaline en anthraceen. Al de verbindingen zijn onderling verbonden door pulvormige strepen met de aanduiding der voorwaarden en stoffen die de reacties teweeg brengen Een dergelijke
tabel kan gemakkelijk een 200-tal veibindingen dragen met hunne
onderlinge betrekkingen
Een ander overzicht van denzelfden aard heb ik over de
volledige chemie der stikstof verwezenlijkt, zonder onderscheid
van anorganisch en organisch. In de tabel draagt de N. W. hoek
de cyaan- en amidogroepen, — de N. 0. hoek de stikstof, nitrieten
en nitraten, planten- en dierenproteinen, ureum, de urine- en
punnegroepen, — de Z W. hoek het cyaanwaterstofzuur en zijne
talrijke omzettingsproducten, — eindelijk de Z. 0. hoek het ammoniak en de ammozuren.
Terwijl het grootste deel der les de studie van zulke tabellen (13) met de betrekkingen die zij aangeven omvat, blijft de
droge beschnjving die toch alleen door het laboratonumwerk met
bijval kan vervangen worden, op den achtergrond; na de studie
dezer betrekkingen is het aanleeren der theoretische hoofdstukken
gemakkelij ker, de chemie wort als het ware een biologische
wetenschap met echte stamboomen; zij is de doode wetenschap
niet meer, de sluier over de x sombre chaos » scheurt los, en het
lichtgevend leven ontwaakt.
De geschiedenis van de wetenschap leert ons ook welk leven
de chemie overheerscht; drie Nederlandsche geleerden, die zich
uitsluitend met theorie bezighouden, leveren het belangwekkend
bewijs van al het nut van de studie der vroegere ontdekkingen.:
E. Cohen, E. M. Jaeger en W P. Jorissen hebben benevens hunne
theoretische verhandelmgen een aantal merkwaardige mededeelingen over de geschiedenis der chemie laten verschijnen. In
Frankrijk was M. Berthelot een zeer ervaren chemische geschiedkundige; in Frankrijk, in Engeland en in Duitschland zijn interessante reeksen weder in het Licht gebrachte studieen van vroegere
geleerden verschenen, waardoor de mogelijkheid bestaat zich

(i3) Deze tabellen worden binnenkort uitgegeven.
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rekenschap te geven van hetgeen vroeger feit.elijk werd geschreven.
Aldus kan men b. v. vaststellen hoe in de meeste leerboeken,
die gewoonlijk de eenen van de anderen worden afgeschreven,
de wetenschappelijke waarheid verminkt wordt : men leest b. v.
in vele boeken (14) de volgende woorden, van Lavoisier : « Rien
ne se perd, rien ne se cree » ; en als men het boek zelf van Lavoisier
raadpleegt vindt men letterlijk (15) ,< car rien ne se cree, ni dans
les operations de l'art ni dans celles de la nature... »
De meeste leeraars bespreken de reactie van Friedel en Crafts,
de synthesen der suikers en der proteinen van Fischer, de wetten
van van 't Hoff, van Proust, van Dalton, om deze alleen te noemen;
zij geven de namen op van Stas, van Pasteur, van Bakhuis Roozeboom, van Schreinemakers, van Kamerlingh Onnes, en anderen.
Doch in den geest van den student zijn dat enkel woorden, die
alleen in een denkbeeld overgaan bij het bespreken van enkele

(14) Voorbeelden :
c On exprime encore cette loi en disant que la matiere est indestructible
ou qu'elle ne se cree, ni qu'elle ne se perd dans les phenomenes chimiques ou
physiques. Cet &once... introduit dans la science par Lavoisier. . (H. Van
Laer, Elements de chzmze ginerale, Bruxelles, 192o, blz. 67).
c Ce qui est une consequence de ce principe fondamental dominant toute
la chimie : Rien ne se perd et rien ne se cree. Le principe de Lavoisier : Rien
ne se perd et rien ne se cree, reste êternellement vrai. . (J. Goffait, Lecons de
chzmze, II, 1914, blz. 383).
c Enfin si nous nous rappelons le principe connu de Lavoisier : Rien ne se
cree, rien ne se perd dans la nature... . (H. Jus, Les orzgznes de l' Unzvers,
Tamines, 1913, blzz. 53 en 68).
c Rien ne se perd, rien ne se cree ni dans les operations... . (Duclaux,
Chzmze bzologzque, Paris 1883, blz. 8).
c Cette loi, ce n'est pas Lavoisier qui l'a decouverte; le grand chimiste n'a
fait que l'apphquer a l'oxygene, justifiant ainsi l'expression qu'on lui attribue a
plus juste titre : Rien ne se perd, rien ne se cree... >> (M. Delacre, lizstozre de
la Chzmze, Paris 1920, blz. 205).
Eerlijk zal ik bekennen dat de Ie uitgave van mijne Elements de chzmze
ge'ne'rale (1906), blz. 22, zegt : « Cette loi est actuellement un veritable
axiome, &once aussi comme suit : rien ne se cree, rien ne se perd .. In de
2e uitgave (191 o) heb ik dit damentegen laten wegvallen.
(15) Elements de Chymze, 1789, 13e hoofdstuk.
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feiten uit de ontdekkingen van deze geleerden en uit hun wetenschappelijk leven. Eemge schetsen uit de geschiedenis der chemie
zullen dan ook aan den student de schoonste voorbeelden leeren
kennen van wetenschappehjke opoffering, om de maatschappelijke
toestanden te verbeteren en he; rnenschelijk lijden te verzachten.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is , de Nederlandsche Taal
en Wetenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het
Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het
Val,' van den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninktijke laamsche Academie werken op het gebied dezer verschillende vakken
ter uitgave ingewacht. Ingezonden yerhandelingen
worden in handen gesteld van drie beoordeelaars,
leden van de Bestendige your Nieuwere Taal en
Letteren. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over bet al of met laten
drukken van de aangeboden werken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet duel
Vlaamsche Liederen onder het y olk to verspreiden. Te
dien einde, schrijft de Nioninklijke Vlaamsche Academie
prijskampen uit veer Vlaamsche dichters en toondichters
*w
Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk liesluit van 2 5 Januar'
T 9 o9, houclende g()edkeuring van het Reglement door de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. SalsmansFonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit
Fonds door Naar gebruikt worden naar eigen inzicht en
naar den eisch der omstandigheden
hetzij tot het uitschvijven van prijsvragen, hetzij lot het uitgeven
van ingezonden werken (iv) het gebied der Nederlandsche raaikunde;
hetzij tot het nitgeven van Middenniderlanckche teksten op lot
!gehied der Roornsch-Katholitike bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgic!,
Lech:leer, catechese, homitetiek, asectiek, geestelijke liederen
en gedichten, ovdensregelen.
hetzij tot het behostigen van wetenschapnelijke zendingcin of van
stuclieveizen Welke to t het voorhereiden van ungaven als de cinder littera a
b genoerndy, noodzakelijk worden bevonden.
hetzij tot lie bekostigen Vd11
' illustratie van reeds door de
Academie ondeiboinen uitgaven in chin atad van de under littera a en

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank,
ter aanntoedioing van de Vlaantsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Seeretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot do werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen
en Hededeelingen der Academie, jg. TOI2 5 blzz. 8S4-S83.

Belanghebbenden warden verzocht, twee exemplaren
van hen Zi2.'237 of ;:).;!r lien, bij den Besten:iigen Secietaris, tee
Academie, Koningstractt, 18, te Gent (met vermelding op
het adres : Veer den Aug. Beernaert-pnis), in to zenden.
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Vergadering van 17 October 1923.
Waren aanweztg de heeren : Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, ondeibestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendtg secretaris;
de heeren : K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. ADOLF
DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. joos, IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARP, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. J. VERMEYLEN, Prof. Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE, Jos. jAcoBs, Prof. K. VAN DE
WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, en Juffr. M.-E. BELPAIRE,
werkende leden;
de heeren : Senator A. CARNOY, Dr. Jos. CUVELIER
en Prof. Dr. FRA.NS DAELS, briefwisselende leden.
Eerw. Pater T. SALSMANS S. J. en Mr. J. MULS,
briefwisselende leden, lieten zich verontschuldigen.

*+
Het versiag der September-vergadering wordt goed,gekeurd.

* **

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door Ran. Dr. J. i\IITYLDERMANS, weikend lid, vanwege den
Schriiver :
Nrog eenigebeschoituvingen over het Lam van Van Eyck, door GERRIT
PHILIPS. (Overclruk uit Dietsche Warande en Belfort.)
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Door den beer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid
De Vlaamsche Gedachte, nrs 1-4, 6-1o,18, 20-22 en 26 (April 1916Mei 1917.)
De vliegende Aktivist, nrs 2-3 (15 Dec. en x Januar]. 1918.)
De Vlaamsche Leeuw, n rs 8, 1I, 19-23, 25-28 (Oct. 1916-Oct. xgx8.)
De Vlaamsche Post. Algemeen dagblad voor Vlaanderen, n rs x-68
(21 Febr.-2o April 1915.)
Verder een 4o-tal vlugschriften en strooiblaadj es over de Vlaamsche
Beweging, die gedurende en onmiddellijk na den oorlog, verspreid.
werden.

Mededeelingen namens Commissies.
ro) Commissie voor Middeln.ederlandsche Letteren. — De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, brengt
verslag uit over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren : Mr. L. WILLEMS, voorzitter, K. DE FLOU, Kan. AM. JOGS, Is. TEIRLINCK,
Dr. GOEMANS, Dr. SIMONS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr.
L. SCHARPE, leden, en Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
It)) V erkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris
der Commissie, voor 1924-1925 (9 e Bestuur).
Worden aangeduid :
de heer K. DE FLOU, tot voorzitter,
Prof. J. VERCOULLIE, tot ondervoorzitter,
en Prof. Dr. L. SCHARPE, tot secretaris.
2°) Vondel's Tasso-vertaling. De rol van den corrector in
het St-Peterburger handschrift. - Lezing door Dr. L. SIMONS.
Spreker wijst op 320 onderstreepte en verbeterde
plaatsen in het Peterburgsche hs., die niet van Vondel
komen, maar van een vreemde hand. Deze verbeteraar
was niet in staat om het Oxfordsche hs. samen to stellen.
Misschien is dit het werk van hem die onderstreepte.
Degene die verbeterde, is zeker niet dezelfde persoon
als degene die onderstreepte.
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2©) Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris, legt verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.

Waren aanwezig de heeren : Kan. Dr. MUYLDERMANS,
voorzitter, IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, G. SEGERS,
Prof. Dr. LOD. SCHARPt, Dr. A. VERMEYLEN, Dr. JUL.
PERSYN, leden, Mr. L. WILLEMS en Dr. VANDEVELDE,
hospiteerende leden, en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Verkiezing vanVoorzitter,Ondervoorzitter en Secretaris
der Commissie, voor 1924-1925 (ly e Bestuur).
Worden verkozen :
de heer Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter,
Dr. L. SIMONS, ondervoorzitter,
0. WATTEZ, secretaris.
2°) Over het Landjuweel in de 2e
Lezing door Mr. L. WILLEMS.

helft der 18e eeuw. —

De heer Willems legt uit wat een landiuweel was in
de 15 e en 16 e eeuwen. Het was een wedstrud voor tooneelletterkunde.
In de 18 e eeuw werd met de traditie afgebroken ; het
werd toen een wedstrijd voor tooneelspeelkunst.
Er werd aan de deelnemende maatschappijen een
stuk opgelegd. De stukken waren meestal vertalingen uit
het Fransch. Voltaire kreeg het leeuwenaandeel.
De heer Willems leest een lijst van gespeelde stukken,
to beginnen van 1770.
De heer Vandevelde vraagt of de tooneelschrijver
P.-J. Castelein dezelfde is welke scheikundige werken
uit het Fransch heeft vertaald.
Dit punt zal opgeklaard warden door beide sprekers.

3°) Vlaamsche Kunst in een Fransch kleed.
Lezing door G. SEGERS.
Spreker doet uitschijrien dat de Vlaamsche taal het
beste kenmerk is van het Vlaamsche Yolk. De Vlaamsche
kunstenaar moet het leven van zip y olk medeleven ; hij
moet dit y olk door en door leeren kennen, wat onmogclijk
is, indien hij zich door middel der taal met in gemeenschap
met hem stelt. Aan de Vlaamsche menschen eene andere
taal in den mond leggen dan die, waarin zij hunne y olkskarakteristiek, heel hun eigenaardig zieleleven openbaren,
is hun het vlamingschap ontnemen. Ook kan zulk kunstwerk niet genoten worden door het y olk, hetwelk er in
opgevoerd wordt; er kan geene voeling tusschen den
schniver en zijne lezers bestaan.
De Vlaamsche taal is de taal der Vlaamsche kunst,
omdat de taal gansch het y o l k is.

DAGORDE.
1 0) Proeve over de moderne talen. --- Aanstellen
van een voorzitter vein de yug. Bij bi ieve van 26 September bericht de heer Minister van Wctenschappen en
Kunsten (Beheer van Middelbaar Onderwijs), dat in de
provincien Oost-Vlaanderen en Brabant inschnivingen
genomen werden voor het afleggen, gedurende den
gewonen zittijd van 1 9 23, van de Proeve over de moderne
talen, voorzien door de wet van 12 Mei 191o.
De heer Minister verzocht, hem zoohaast vzogelijk
voorstellen to doers tot de benoeming van een titelvoerenden en een plaatsvervangenden voorzitter voor de
jury van elk der beide provincien :
Worden voorgesteld :
a)

tot titelvoerenden voorzitter :
Oost-Vl. : Prof. J. VERCOULLIE, werkend lid;
Brabant : Dr. L. GOEMANS, werkend lid.

b) tot plaatsvervangend voorzitter :
Oost-Vl. : Kan. AM. Taos, werkend lid;
Brabant : Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkend lid.
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2°) Levensberichten van afgestorven Leden. —
Aan de hjst der nog met verschenen levensberichten,
opgenomen op blz. 53 4 der Vast. en Med. 1922, wordt de
volgende verandering gebracht : de heer Dr. L. SIMONS
neemt aan, het levensbericht te schniven van Prof. Dr.
C. LECOUTERE.
Bij de hjst dienen gevoegcl : Baron NAP. DE PAULA,
door Mr. L. WILLEMS; - EDW. GAILLARD, door K. DE
FLOU; - Dr. HUGO VERRIEST, door E. H. ALOIS WALGRAVE.
3°) Aangeboden boek. — De heer OMER WATTEZ
biedt namens den schrijver, Dr. M. C. SCHUYTEN, aan de
Academie een ex. aan van The Mathematics of Historical
Science and its connection with The Great War. By Dr. M. C.
SCHUYTEN, Antwerp. (Translated from the Flemish Edition 1919.) With an Introduction by W. GORNOLD, D. A.,
F. R. A. S., London. Londen, z. j.
4°) Lezing door den heer Prof. Dr. Leo van
Puyvelde : De Nederlandsche wetenschagelijke Terminologie. — Tot het ernstig beoefenen van de wetenschap
is een vaste terminologie onontbeerhjk. Vooral in studievakken, die nog met lang op streng wetenschappehjke
wljze beoefend worden, verloopt de beteekenis van vele
termen nog te zeer en gebruikt men al te veel verschillende benamingen voor een zelfde zaak.
Spreker drukt den wensch nit dat de Koninklijke
Vlaamsche Academie het opstellen van eenvoudige en
practische Vakwoordenhjsten zou bevorderen. Hij onderzoekt de beginselen, die moeten in het oog gehouden
worden bij het opmaken van dienstige vakwoordenlijsten,
en verklaart ze met toepassingen genomen uit de vakliteratuur over de bouwkundige archeologie.
Naar zip inzicht moet men, in de eerste plaats, steeds
met scherpe kieskeurigheid voor elk begrip den rneest
geeigenden term uitkiezen onder degene die in zwang
zijn. Vele termen te bezitten voor hetzelfde begrip, is
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niet een rijkdom voor een taal : het sticht verwarring
en vermindert dus de uitdrukkingskracht van de taal.
Daarom moet elk begrip slechts een algemeen aangenomen term hebben, en elke aangenomen term mag
slechts in een beteekenis gebruikt worden. Men kan
daartoe geraken in een vaktaal, die eigenhjk maar een
conventioneele taal is.
In de tweede plaats mag een term geen te realistisch beeld opwekken van de zaak, die hij aanduiden
moet. Dit gebeurt al te veel met de « beschrijvende ,›
termen, die velen in de wetenschappelijke vaktaal gaarne
invoeren. Die woorden kunnen nooit ten voile het begrip
weergeven van een zaak, en zij worden geheel valsch
zoodra, het wetenschappelijk inzicht in een zaak zich
wijzigt.
Ten derde, de oude woorden kunnen ons weinig
baten. Hun beteekenis is al te onvast en hun vorm blijkt
ons dikwijls te vreemd.
Een vierde princiep is dat men slechts in nood zija
toevlucht moet nemen tot de dialecten. Dialectwoorden
mogen de algemeene bekende termen niet verdringen, en
zij mogen ook geen verwarring komen stichten in de
algemeene terminologie.
Vijfde princiep : als de aangenomen Nederlandsche
vaktaal in gebreke blijft en als de oude taalschat en de
volkstaal te kort schieten, dan moeten wij den durf
hebben om in den rijken bodem van onze taal te gaan
delven en zelf nieuwe termen voor te brengen.
Ten laatste, werkelijke bastaardvormingen moeten
uit de vaktaal verwijderd gehouden worden, maar ontleende woorden, waarvoor niet reeds een equivalent
bestaat, kan men blijven gebruiken. Het vreemde goed
moet men weren, als men daarvoor eigen deugdelijk bezit
heeft. Doch erger is dat men Nederlandsche woorden gaat
knippen naar vreemd model . dit is geheel in strijd met
ons taaleigen. Sommige vreemde benamingen kan men.
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gerust behouden om dingen aan to duiden, die werkelijk
vreemd zijn en bliiven voor ons.
Dom deze grondstellingen heeft Spreker zich laten
leiden bij het samenstellen van een practische vakwoordenlijst voor de bouwkundige archeologie, die hij ter
iitgave aanbiedt aan de Academie.

VON DEL'S TASSOVERTALI NG.
II.
De rol van den verbeteraar in het handschrift
van St-Petersburg,
DOOR

Dr. L. SIMONS,
Werkend lid der Koninkliike Vlaamsche Academie. (1)

Van Vondel's Tassovertaling bezitten wij twee handschriften
dat van St-Petersburg, door Dr. W. De Vreese op last van de
Koninklijke Vlaamsche Academie afgeschreven, en dat van Oxford,
hetwelk noch afgeschreven, noch gedrukt is en waarvan alleen elf
strofen zijn openbaar gemaakt.
In een eerste bijdrage, in de Verslagen en Mededeehngen,
October 1922, opgenomen, hebben wij de twee vergeleken en
bevonden, dat het eerste met terzijdestelling van den aanhef, welke
eigenlijk ook niet vrijloopt, een onvoldoende kennis van den
Italiaanschen tekst urtwijst en als een klad moet gedoodverfd
worden. Dat van Oxford integendeel sluit zich getrouw bij het
Italiaansch aan, zoover als uit elf strofen een oordeel mag geveld
worden over het geheel. Terwijl het eerste — wij zullen maar P
zeggen — door Vondel eigenhandig en vluchtig is geschreven, is
het tweede of 0, in duidelijk, sierhjk schrift te boek gesteld, niet
van zijn hand. In P worden ook losse verbeteringen door Vondel
aangebracht, welke eerder aanspraak kunnen maken op den naam
van varianten en gissingen; maar er zijn er ook andere van ernstiger
aard en van een vreemde, onbekende hand, dezelfde — en dit is
opmerkenswaardig — die 0 heeft opgeteekend. Wij stellen ons ten
taak de rol van dieri onbekenden corrector na te gaan.
In de vijf eerste zangen van P, met dien verstande dat de
vierde niet wend vertaald, is geen spoor van hem te onderkennen.
Hij treedt op Canto VI, Stanza 36 en zet daarna zijn onderzoek

(I) Zie het eerste deel, in Versl. en .ilieded. der _Eon. Vl. Academie.
jg. 1922, blz. 985-1018.
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voort door alle volgende zangen heen, nu eens meer, dan eens
minder Zijn bedrijvigheid is op ± 340 plaatsen waar te nemen en
is van tweeerlei aard naar gelang dat hij nu eens verbetert, dan
alleen onderstreept.
Op de verbeterde plaatsen, ongeveer 147 in getal, wordt de
verkeerde vertaling oliderhind en de goede er boven, sours ooh wel
in margine gezet. Zij maken geene reeks uit, maar komen sporadisch
voor. Nagenoeg 195 maal wordt alleen onderstreept, dit heeft plaats
bij alleenstaande woorden en bij giooter en kleiner zinnen.
Om te beginners zullen wig ons met deze tweede soort bezig
houden.
Aileen onderstreepte plaatsen.
In mijn vorig opstel had ik eerst blz 989-90 de verkeerde
meening uitgesproken, maar in de voetnoot blz. 993 teruggenomen,
dat Vondel en met de corrector onderstreept had. De dichter had
zich vergenoegd, zoo redeneerde ik, met de twijfelachtige gevallen
te voorzien van een klein streepje om later bij gelegenheid van een
herziening een herkenningsteeken te hebben. Een streep is een
streep, zei ik, en verraadt niet zijn man gehjk het schrift.
Daar P echter van twijfelachtige plaatsen krielt, had ik mij van
meet of moeten afvragen, waarom Vondel dan juist uit het heele
gedicht 195 gevallen, een spell op een hooizolder, had uitgekipt
Had dan de overgroote meerderheid van feilen geen herkenningsteeken noodig?
Wat mij in de dwahng had gestijfd was dat de corrector —
wij zullen maar kortheidshalve C schri)ven — zoo nukkig te werk
ging : Waarom wordt het onderstreepte woord nu eens door den
juisten term vervangen, dan weer niet? ja, waarom ? Het is voor
mij een raadsel, zoolang we bij een enkel corrector blijven verwijlen ; maar daarover later.
Het is dus a priori zeer waarschijnlijk, dat C en niet Vondel
onderstreept heeft. Nu komt het onderzoek, en dit zal onze taak
zijn, en zal het zegel hechten aan die meening.
Indien de vertaler zelf onderlijnd had met het oog op een later
omwerking, dan zou dat een teeken zip van overleg. Wat leert nu
het onderzoek? Dat het hem juist hapert aan dat bedaard, dat bezadigd overleg. Hoe zou hij antlers, om maar een enkel voorproefje te
geven, rechterhand verwarren met linkerhand, oosten met westen7
en slavernij met vrijheid ? Italiaansche spraakkunst, woordbeteekenis, zinverband, samenhang der gebeurtenissen, niets blijft
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scherp omlijnd; alles doezelt weg in zijn haastige, onbesuisde vaart.
Meer dan dat allemaal getuigen de onophoudelijke verlezingen van
dat gebrek aan rustig overleg. Vondel geeft zich herhaaldelijk niet
de moeite een woord goed te bekijken en ziet het aan voor een
ander, dat er op gelijkt.
Onze eisch zal wezen ons zooveel mogehjk rekenschap te geven
van die verwisselingen.
Ten laatste nog een opmerking. Daar C nog al veel onnauwkeurigheden in de door hem onderzochte strofen over het hoofd
heeft gezien, zoo hebben wij de stanza's, waar dit geschiedt, met
een sterretje aangewezen zonder telkens in bizonderheden te
treden.
VI. *36, 5-8. — Tancredo zal Argante bevechten, maar hij
ontwaart Clorinde met open vizier en staat pal als cen rots; Ottone
Visconti treedt nu in zijn plaats, maar wordt verslagen en Argante's
paard trappelt hem op de borst. Dit wekt Tancredo's verontwaardiging :
Ma l'invitto Tancredi allor non hada,
Chê l'atto ctudelissimo gli space;
E vuol the '1 suo valor con chiara emenda
Copra il suo fallo, e, come suol, risplenda.
« maer d'onverwonnen Tankredi, lien het wreede feyt mishaeghde,
toefde niet langer en wilde, dat sine deughd met eene diere boete haer
misdaed bedeckte, en hij blonck als eene son.

re vertalen : Maar de onverwonnen Tancredo toeft alsdan niet,
want het wreede felt mishaagt hem; en hij wil dat zijn dapperheid
met een luisterrijke boete zijn vergrijp (nl. dat hij te laat komt)
bedekke en schittere, zooals ze pleegt.
De corrector onderstreept : eene son en verwijst naar : die pleeg
in margine. Verlezing van II sole : de zon met solere : plegen, 3e pers.
suole : hi] pleegt.
Het is C ontgaan, dat the v. 6 geen betrekkelijk vnw. is, maar
voegwoord : want, omdat.
VI. *39 x-2. Ma, poi ch' in ambo it minacciar feroce
A vicenda irritO l'orgoglio e l'ira...
5. Or qui, Musa, rinforza in me la voce...
0 maer na dat beyder forsse dreygementen de hoovaert en gramschap tergen om t' over% innen, soo ). enz...
4t 0 sangheldin, wie verstarct mijne stemme...
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De corrector onderstreept : beyder . overwznnen
Te verialen : Maar nadat de forsche dreigementen in beiden
1(Tancredo en Argante) beurtehngs de hoovaardij en gramschap
hadden getergd... (zwenken beiden, enz.) .. Zangheldm, versterk nu
bier mijn stem.
Vondel verwart a vicenda : beurtehngs met het verbum vzncere :
overwmnen. Dezelfde fout : XIX, 19.
In v. 5 zag de corrector over het hoofd, dat qui bijwoord is ,
hier ; terwijl Vondel er een vragend vnw. van maakt afgaande op
fr. qui, lat. quzs.
VIII. *34. — Een bode verhaalt den moedigen dood van den
Deenschen prins Sveno, en hoe een heilige grijsaard aan het lijk
het heldenzwaard ontneemt, dat aan Reinout moet overhandigd
worden.
Mentr' io le piaghe sue lavo col pianto,
N6 pero sfogo 11 duol che l'alma accora...
Questa, a me disse, ch'oggi sparso ha tanto
Sangue nemico, e n'ê vermiglia ancora,
E, come sai, perfetta; e non ê forse
Altra spada che debba a lei preporse.
0 Terwule ick sine quetsuuren met traenen wassche, nochte
.daerom verdween het bedrogh, dat mien gemoed punighde... Dese
hand, zei hid mu, die heden sooveel bloed der vuanden vergoten heeft
en noch rood geverft en, gelijck ghij weet, volmaect is, isser geen ander
swaerd Batmen die (boven hem) soude mogen geven. 0
De corrector onderstreept : verdween... bedrogh, maar laat de
rest onaangetast.
De vertahng moet luiden : Terwijl ik zijne kwetsuren met tranen
wasch, verstik ik echter niet den rouw, die mijn gemoed pijnigt...
Deze kling, die heden zooveel vijandelijk bloed vergoten heeft en
nog er van rood is, is, gelijk gib wcet, volniaakt; en er is misschien
geen andere kling, die men er boven moet stellen (letterlijk : die
zich boven haar moet stellen).
Vondel leest in plaats van al duolo : de 10117C', 11 Bolo : het bedrog,
blijkbaar om den tuin geleid door lat. Bolus : bedrog. Questa : deze
ziet op spada : zwaard, en niet op destra : de rechte hand, dat
voorafgaat in het door ons niet aangehaalde verzenpaar. Vandaar
bet hinken op twee gedachten in het gebrekkig zinverband. C
begreep niet sfogo, questa, a lei preporse, noch de constructie.
y ili. *58. — Argillano stookt oproer onder het krijgsvolk :
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Nelle risse civil d'odio e di sdegno :
Poscia in esilio spinto, i colli e '1 lito
Empiê di sangue, e depredO quel regno.
Dees... was van een struyck op den oever geboren en werd opge
voed in haet en verbolgentheyd van burgerlijcke twisten; daerna, in
ballingschap verdreven, ontheylighde hij heuvels en watercn met bloet
en beroofde dit nick. »
C onderstreept alleen : was oever.
Te veztalen • Deze werd geboren op den oever der Tronto en
werd in de burgertwisten gevoed met haat en verbolgenheid; daarna in ballingschap verdreven overstroomde hij heuvels en strand
met bloed en plunderde dit rip(
Vondel verlas tronco : strulk voor Tonto, een rivier in de
streek van Ancona. Bij emple . hij vulde van empzere of empire :
vullen dacht hij aan ital. empie : goddeloos, lat. impzus, fr. impie.
C zag niet het onjuiste in v. 2 en duidde Tito verkeerd.
VIII. *63. — Argillano spreekt :
Dunque un popolo Barbaro e tiranno,
Che non prezza ragion...
Ne terra 'I freno in bocca, e '1 giogo al collo ?
Sal dan een onchristen en tirannisch volck, dat van geene rede
gedrongen word... nochte breydel in den beck nocht luck op den neck
vreesdc. »
C onderstreept alleen vieesde, maar waar bllift de hoofdzin?
Te vertalen • Zal dan een barbaarsch en tirannisch yolk, dat
geen rede op prijs stelt ons den breidel in den bek houden en
het juk op den nek7
Bij terra futurum van tenere : houden dacht Vondel aan lat. terror,
fr. terreur ,• bij prezza van prezzare
prigs stellen, waarschijnlijk aan
fr. presser. In ne = noz, ons zag
zooals meer, de ontkenning ne :
« nochte.
IX 4, 7-8. — Soliman werd door de westerlingen verdreven :
Fur sue terre espugnate, ed ei sconfitto
Ben due fiate in general conflitto.
werd sijn land verovert, en hij verjaeght skinde werd wel tweemael tot overste gemaeckt. »
C onderstreept verjaeght... gemaeckt.
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Te vertalen . (Maar nadat.) werd zip land veroverd en hij
wel tweemaal in een algeineenen strijd verslagen. Hier is generale
geen subst. en confiztto (le conflit) is met fatlo : gemaakt
*19. — Soliman spreekt tot ziiri krijgers :
Fern- da questa mia ciascuna spada,
E Part usar di crudeltate impart.
Oggi fia the di Cristo ii regno calla;
Oggi libera 1'Asia; oggi voi chiari.
,( En (ick wil) een yegehick met mij nen degen treffen en besigen de
treken van eene ongehicke wreedheid Huyden sal Christus nick vall en;
huyden sal Asien gevrut worden, huyden ghij waerde. »
C onderstreept enkel : een treffen
Te vertalen : Dat ieder degen van dezen mien degen leere te
slcian en de kunsten van wreedheid uit te oefenen. Heden zal
geschieden, dat het lift van Christus instort, Wen zal Azle vrij,
lieden zult gel beroemd (min)
Bij zmpan, geb us van imparave . lee/ en dacht Vondel aan
h-it zmpar, fr znoazr, en C had er geen erg in, evenmin als in de
k o nstructe van v 3-4 ckzazi klaai , bei (mind wordt dan Bens AN el,
(kin weer niet begrepen
Ix *61. — De aartsengel Michael naar het aardrijk gezonden
&mit door de negen sferen en komt van den kreits der planeten
in den aardschen dampkring Deze plaats theeft Vondel in 't
T e bedrijf van Lucifer blijkbaar voor den geest gezweefd
Quinei d'opi e divers' e di sembianti,
Da sinistra rota'. Saturno e Glove
E gli altri, i quail esser non ponno ei ranti
Se angelica virtu gl' in forma e moN e :
Vien poi da' campi lieti e fiammeggianti
D'eterno di, 1A, donde tuona e prove,
Dove se stesso it mondo strugge e pasce.
« Hier sict hil ter slincker hand Saturnus en Jupiter met een
verscheyde Ns, erckinge en gellickenisse draeyen, en d'andre die niet
dwaelen konnen, ten sib se eene engelsche kracht beweeght en vormt.
Daerna koomt hi] van de blijde en heldere velden des eeuwigen gods
daer het N an nedci dondert en regent, daer de weereld si gh seiven
bout en coed »
C onderstreept alleen : des eeuwigen gods.
Te vertalen : Van hier (ziet Michael) ter linker zijde Saturnus
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en Jupiter draaien met verscheiden bewegingen en gedaanten en
de andere (dwaalsterren), welke met dwalend kunnen zijn, indien
(bij Vondel Quist het tegendeel) de kracht van de engelen ze bezielt
en beweegt. Daarna komt luj van uit de vroolijke en stralende
velden des eeuwigen Bags ter plaatse waar het neerdondert en
regent, waar de wereld zich:zelf vernielt en voedt
Vondel zag niet en C evenmin, dat struggere niet beteekent
bouzven, maar snzelten, vernzeien, op het dwaalspoor gebracht door
lat. struere, fr. con-struire, en dat di . dog, waarmee hid vaak zonderling omspringt, niet dzs : god beduidt. Tuonare : donderen is goed,
alhoewel hii meer dare eons tuono • donder door « klank » weergeeft.
Informare is hier met «-vormen » maar bezielen, naar de terminologie van de schoolsche wijsbegeerte (matezza prima en forma

substantialzs).
X. *16. — Op een wager, in een onzichtbare wplk gehuld,
wordt Soliman door den toovenaar Ismeno naar Jerusalem gevoerd.
Ben veder ponno i duo dal curvo seno
La nebbia intorno, e fuori it ciel sereno.
4( Twee dingen soud ghe wel wt dien krommen schoot kunnen seen,
den nevel rondom en bloemen aen den helderen hemel. »

C onderstreept : twee . krommen, en bloemen. hemel.
Te vertalen : De twee kunnen wel vanuit den gebogen schoot
(der wolk) den nevel om hen been zien en er buiten den helderen
hemel.
In zijn overijling verleest Vondel fiorz . bloemen voor fuozi.-

burten.
Omtrent « krommen » verwijs ik naar later, als de varianten
ter sprake komen.
XI. *4. — Peter de kluizenaar maakt zich met hoogere en
lagere geestehjkheld gereed tot een processie om de hulp van
boven of te smeeken.
Nel seguente mattino ii vecchio accoglie
Co' duo gran sacerdqti altri minori
Ov'entro al vallo fra sacrate soglie
Soleansi celebrar divini onori.
« d'oudc man met twee hooge priesters vcrgaderde den volgenden
uchtend d'andre =ire broeders, daerse in een dal tusschen de heylige
bladen plegen den goddelucken dienst te vieren. »
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C onderstreept en. Haden
Te vertalen als volgt Den volgenden oclitend verzamelt de
grijsaard met de twee opperpnesters (Guglielmo en Adamaro) de
andere mindere (priesters) ter plaatse waar men binnen den wal,
tusschen de heilige dreinpels gewoon was den goddelijken dienst
te vieren.
Vondel verlas blades voor sogke, drenoels en, zooals
meer, valle, dal voor mil°, zeal, omhezning, muur. Door mznori
worden geen minderbroeders of Franciscanen bedoeld; C verbetert hier niet.
XI. [9. Ancor dubbia l'aurora, ed immaturo
Nell' oriente 11 parto era del giorno.
D'uchtend was noch twijffelachtigh en ecn deel van den dagh
onrijp in het Ooste.
C onderstreept een... den.
Te vertalen : De uchtend was nog twijfelachtig en de geboorte
van den dag nog onnjp in het Oosten.
Verwarring van 7/ parto : de geboorte en la parte : het deel..
XI. *80. — Argante slingert de lans terug, waarmee hem
Godfried juist gewond heeft, doch deze ontduikt den slag.
Ma gia colui non fere, ove e Biretta;
Ch'egli si piega, c '1 capo al colpo invola :
Coglie 11 fedel Sigiero, 11 quaff ricotta
Profondamente 11 ferro entro la gola;
Ne giA gl'incresce, del suo taro duce
Morendo in vece, abbandonar la lute.
Maer nu treft hij (de schicht) hem met, dacr hid naer toe gestiert
is : hij huyght sick en de slag vlieght tegens thoofd; de getrouwe Sigier

ontfangt hem, die ontfangen wesende het user diep in de keel hecht,
Die port hem, in ste van sijnen lieven hopman stervende, het licht te
verlaten. »
C onderstreept alleen : de slagiz iheght tegens thooft.
Te vertalen Maar zij (de lans) treft hem met naar wien ze
gestuurd is; want hij (Godfried) buigt zich en ontsteelt het hoofd
aan den slag. Zip wondt den getrouwen Sigier, die het ijzer diep in
de keel ontvangt Toch berouwt het hem niet het licht te verlaten,
daar hij in stede van zijn lieven veldheer sterft.
Che . want, omdat wordt dikwijls door Vondel niet begrepen
en eenvoudig weggemoffeld; znvolare : stelen blijkt berhaaldelijk,
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verwisseld met volare vhegen ; cog/rem is wel ontvangen, maar hier
winden; de ontkenning ne gi g : met wel is waar komt zelden of
nooit tot haar recht Hoe komt Vondel aan znoesce in de beteekenis
van « port 0 Al deze onnauwkeurigheden werden dus door C
met opgemerkt
XII. *16, 3-6 — Soliman, die Clorinde en Argante wenscht te
vergezellen om de torens der belegeraars in brand te steken, wordt
door koning Aladiin van dat voornemen afgebracht
E, quando poi ((IL' Who secura spenc),
for salva c difendi,
Ritornino
qualt i Lk daci hopen) wedergekeert
en wen dose daei na (tc4een
sijn... dat ghii hem behoed en besc,her mt. >,

Barr hopen
C onderstreept alleen i(k
re vertalen En wanneer zij later terugkeeren (want ik heb er
een waste hoop op) red en behoed hen.
Daar Vondel in den tusschenzin Quist het tegendeel zegt, Nust
hij met the : want geen weg, hij hield hier ne : ervan voor de
ontkenning met; dat gebeurt meer in P.
XII. *23 — Clorinde's moeder vercert op haar kamer ecn
afbeeldincy, van Sint Juiis
D'una pietosa istorio e di devote
Figure la sua 'stanza era dipinta.
Vergine Bianca, rl bel volto, et le gote
\mita.
quivi presso un drago
Vet
haer start was afgemaelt met eene medoogende historic en
heylige beelden ; Gene maeghd blanckette het schoone aenschiin en
verwde hat c kaecken rood, en hicr quam ecn drack naer toe. »

C onderstreept alleen . hac; stael
De vertahng ("lent te Virden . Haar kamer was met een roercnde
geschiedenis en heilige voorstellmgen bemaald • Een blanke maagd
rood naar schoo ri aange:iclit en wangen is hier naast een diaak
crebon d en
Vondel hield bzanca en 7,einv 4,ditz ‘ ‘)or een verbum en veistond
dus niet den griekschen accusatief, hll ti erwa rt . iv met e : en,
hetgeen nog gebeurt, en brengt av-rinta gebonden, van apincor
bzndcn verkeerdelijk tot avz,enta stolid los, van avventaie • op zetslos gaan Ook C had geen erg in de vertaling van die vier woorden
en ook niet in het rangschikken van een roues, die zich blanket,
under de « heyhge beelden
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buiten haar weten beminde, gedood heeft in het tweegevecht.
Ma dove, oh lasso me! dove restaro
Le reliquie del corpo hello e casto?
CiO che 'n lui sano i miei furor lasciaro,
Dal furor delle fere 6 forse guasto...
., ahi dolce e caro
Troppo, e pur troppo prezioso pasto!
Ahi sfortunato! in cui l'ombre e le selve
Irritaron me prima, e poi le belve.
« Maer waer hcbtghe me gelaeten, waer is gebleven het overschot
des schoonen en kuyschen lichaems ? Dit, daer ick miine gesonde
dolheyd in gelaten hebbe, is mogehick bedorven van de rasetije der
dieren ? .. Ah soetc en al te lieve en al te kostelijck aes Ah rampsalige :
op wren schaduwen en bosschen rich cerst vergramden en daarna de
beesten. »
C onderstreept eerst . maer waer hebtghe .. is gebleven, alhoewel
« waer is gebleven » goed is, en daarna chi daer... gesonde do/herd in.
1k vertaal : Maar waar, wee mid f waar zip gebleven de overblufsels van het schoone en kuische hchaam? Wat mijn woede er
in gaaf liet is mogelijk verdaan door de razernij der wilde dieren.
Ach, zoet en al te lief en maar al te kosteliik aas t Ach, rampzalig
(aas), waarop de schaduwen en bosschen mii eerst en daarna de
wilde dieren aanhitsten.
Tancredo houdt zich voor erger dan een wild dier. Wijzen wig
hier op het verlezen van se voor me v. 8 en op de verwarnng van
lasso : helaas met lassare, lasciare : laten, en toch is lascial o twee
regels verder verstaan.
C heeft niet gemerkt dat v. 7 verkeerd is.
XII. *105. — Argante heeft gezworen Clorinde's flood op
Tancredo te verhalen, dit geeft Tasso de volgende overweging in
de pen :
Cosi diss' egh; e l'aure popolan
Con applauso seguir le voce extreme :
E, immaginando sol, temprO gli amari
L'aspettata vendetta in quel che geme.
Oh vani giuramenti ! Ecco contran
Seguir tosto gli effetti all' alta speme,
E cader quest in tenzon part estinto
Sotto colui ch' ei fa gia preso e vinto.
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« Aldus sprack hij; en de galm des volcks volghde mime (sic) leste
woorden, en sich de gehoopte wraecke alleen inbeeldende temperde
het de bitterheyd in desen die steendc 0 ijdele ecden ! Sie, de wercken
volghden haest recht tegens de hooge hoope aen : en dese vielen in
gelijcken strijd verslagen op haer, (de doorgehaalde variante hem xl asbeter) die alreegevangen en verwonnen was.
C onderstreept alleen : vielen en op haer. Brengen wij den
verhaspelden zin te recht :
Zoo sprak hid (Argante), en de volksbiival volgde met gejuich
op zijn laatste woorden : en met ze zich alleen in te beelden
temperde de gehoopte wraak de bitterheid bij wie steent. o, Ydele
eeden! Zie tegenstnidige wtwerksels weldra volgen op de hooge
verwachting, en deze (Argante) in een gehiken strijd vallen, gedood
door hem (Tancredo), dien hij reeds aanvat en overwint (nl. in
verbeelding).
XIII. *6, 5-6. — Ismeno betoovert het bosch, waaruit de
kruisvaarders het hout voor de belegeringswerktuigen moeten
balm.
E tre (volte) scosse la verga, ond' uom sepolto
Trar della tomba e dargli moto suole.
4( En schudde dricmael sijne roede, op dat hij een- begraven
mensch wt sijne tombe moght trecken, en hem sette op de bevende
aerde.
C onderstreept alleen opa'at Ink.
Wig vertalen als z'olgt : En driemaal schudde hij de roede,
waarmede hij een begraven mensch pleegt int het graf te trekkers
en hem beweging te geven.
Vondel verlas suolo : de bodem, le sol voor suole : 1i piece, van
solere, gezvoon zip', en deed daartoe de veitahng geweld aan, en C
zag het niet! Hij moet wel verstrooid zijn geweest, want VI, 36,
onderstreepte bij de verkeerde vertahng van suole.
XIII. *7. — Ismeno roept de helsche geesten aan :
Udite, udite, o voi che dalle stelle
Precipitár gth i folgori tonanti;
Si voi che le tempeste e le procelle
Movete, abitator' dell' aria erranti,
Come voi che alle inique animc felle
Ministri siete degli eterni pianti :
Cittadim d'Averno, or qui v'invoco,
E te, signor de' regni empi del foco.
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afstort nacr beneden soo wel ghijlieden die weermaeckers sijt,
inwoonders van de dwaelcnde lucht, als ghi j lieden, die dienaers der
onrechtvaardige felle sielen sijt in den eewigh schreyenden afgrond :
burgers des j ammerpoels, ick roep u nu aen, en u, heer van de rucken,
die met vier sun opgevult. »
C onderstreept : die .. sterren; dzvaelena'e lucht; felle rijcken
opgevult, maar laat vv 5-6 onverlet, die toch verkeerd
« WeermaeckerS » geeft Tasso's bedoeling ook niet Quist weer,
daar de duivels enkel stormen verwekken en geen schoon weder.
Te vertalen Hoort toe, hoort toe, o gij, welke de donderende
bliksems vanaf de sterren naar beneden stortten, zoowel gij, die de
stormen en buien in beweging zet, dwalende bewoners van de
lucht, als gij, die voor de onrechtvaardige, trouwelooze zielen bewerkers zit van eeuwige tranen • burgers van den jammerpoel, hier
roep ik u nu aan, en u, heer van de onzalige rijken des vuurs
(Lucifer).
Tasso onderscheidt in overeenstemming met de H. Schrift
twee soorten van duivels : die, welke in onzen dampkring rondwaren en die, welke in de hel gekerkerd zijn.
131j felle : boosaardig,slecht werd Vondel, als meer, door nederl.
fe/ bijster geleid. De Vreese teekent aan bij : nicken die met vier sijn
opgevult : « door den corrector onderstreept, om een niet duidelijk
blij kende reden : de vertaling is immers onberispelijk » En toch
heeft C het ware voor : empeo is goddeloos ; vol beet pieno en gevuld
zou heeten enzpito, empiuto van empire of empzere . vullen.
XIII.*13.— Ismeno geeft verslag van de bezwering aan
en wijst tevens op de conjunctie of samenstand van zon en Mars :
... Or cosa aggiungo a queste
Fatte da me, ch' a me non meno aggrada,
Sappi the tosto nel loon celeste
Marte col sol ha ch'ad unir si vada;
Ne tempreran lc fiamme for moleste
Aure, o nembi di pioggia o di rugiada
Chê quanto in cielo appar, tutto predice
Aridissima arsura ed infelice,
« Noch een' saeck heb icker g ij to wege gebrogt, dieme met min
behaeght weet dat het haest gebeuren sal dat Mars met de son sich
gaet vereenigen in den hemelschen leeu. Nochte hunne vlammen sullen
de moeyelijcke winden of slaghregens of bulderingen temperen : dat
na dat (naar dat) het aen den hemel schijnt, hi, voorspelt alhecl rampsaligcn en heeten Brandt. »
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C onderstreept alleen : de moei'elzjcke wznden , nochtans is
v. 1-2a niet juist, alsmede v. 7, waar o. a. the : want, redegevend is;
ook moet « bulderingen » geen tol betalen bij C
Te vertalen : Nu voeg ik een zaak bij die door mij gedaan,
welke mij niet minder behaagt `'Meet, dat het haast gebeuren zal,
dat Mars met de zon zich gaat vereenigen in den hemelschen
Leeuw; niet zullen koeltjes of regen- en dauwwolken hun lastige
vlammen temperen : want, zoover het aan den hemel blijkt, voorspelt alles een allerdroogste en rampzalige hitte
Bij ruggiada : dauw, , zoo maar in 't honderd door « bulderingen weergegeven, dacht Vondel wel aan fr. rugir. Elders heeft
hij het woord verstaan
XIII. *24. — Een van de uit het betooverde woud gevluchte
timmerheden geeft verslag van hun wedervaren :

... Alcasto v'era,
Fra molts the l'udian, presente a sorte :
Uom di temerit y stupida e fera
Sprezzator de' mortals e della morte;
Che non avria temuto orribil fera,
Ne mostro formidabile ad uom forte,
Ne tremoto, nê folgore, ne vento,
Ne s'altro ha it mondo piu di violento.
c Onder andren was er Alcastor tegenwoordigh, diese op dese
wise hoorde spreeken; een man bot en dom van verwaentheyd, een
verachter van menschen en van de dood, die geen ijsselijck diei soude
gevreest hebben, nochte schrickchick gedroght of starcken man, nochte
aardbeving, nochte blixem, nochte wind, nochte wat anders schrickelijcker in de wereld is. »

A sorte, by toeval, v 2, is niet vertaald C onderstreept alleen :
of starcken man en was zich niet bewust, dat v. 2 verkeerd is,
alsmede « verwaentheyd, x en dat se, v. 8, zndzen beteekent.
Wzy verlalen : Alcastor was er bij toeval aanwezig onder de
velen, die hem aanhoorden , een man van cell domme en Ix ilde
roekeloosheid, versmader van menschen en dood, die geen ijsehjk
dier zou gevreesd hebben, noch gedro ght schnkkelijk voor een
sterken man, no( 11 aardbeving, noch bliksem, noch wind, noch
zoo de wereld lets anders geweldigers heeft
Vondel verlas : formedabzle ed voor : formidabile ad.
XIII. 59 — Dorst teistert het christenleger .
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Ne it Po, qualor di maggio ê WI profondo,
Parria soverchio ai desiden loro;
Ne '1 Gange, o '1 Nilo, allor che non s'appaga,
De' sette alberghi, e '1 verde Egitto allaga.
« Nochte de Po, die in Maymaend allerdiepst is, verschaft overvloed voor hunne begeerte, nochte Ganges of de Niel, nu de herbergen
van dorst niet vernoeght sijn en het groene Egypten bevloeyt. »
C onderstreept . verschaft .. voor, nu de herbergen... niet; daarna
onderstreept hij bevloeyt en vervangt het door : overstroomt.
De vertaling is gansch mislukt ; de zin is als volgt : Noch de
Po, wanneer zip in Mei het diepste is, zou overmatig schijnen voor
hun verlangen, noch de Ganges of de Niil, wanneer deze zich met
vergenoegt met de zeven verblufplaatsen (nl uitmondingen) en
het groen Egypte overstroomt.
Vondel verwart sette : zeven met sete : dorst.
XIII. *69 — Ten gevolge van de droogte breekt ontevredenheid uit in het christenkamp; de Grieksche overste is al gevlucht,
en de troepen, wier bevelhebbers gesneuveld zijn, willen dat voorbeeld volgen :
Mosse l'esempio assai, come al di chiaro
Fu noto, e d'imitarlo alcun resolve.
Quei che seguir Clotareo ed Ademaro
E gli altri duck, ch'or son ossa e polve,
Poiche la fede, ch'a for giuraro,
Ha disciolto colci che tutto solve,
Gia trattono di fuga...
0 Dat voorbeeld maeckte beroerte genoegh, gehjek of het nacht
hadde geweest bil klaeren dage; en sommigen besloten hem te volgen.
desen die Clotareo en Adamai o volghden en d'andren oversten die
nu been en stof zip; na dat de trouwc, these am strijd swoeren,
gebroken is van hem die alles breeckt Alree togense op de vlucht. »
De interpunctie werkt stoorend, om ze echter te wijzigen zou ik
eerst moeten weten, waar de hoofdzin is; C heeft het niet ingezien,
hij onderstreept alleen : gelifik of dage
Te vent alen : Dat voorbeeld maakte vcel beroerte, zooals het bij
kiaren dage bekend werd, en sommigen besloten hem te volgen.
Zij die Clotareo en Adamaro gevolgd waren (in XI worden beide
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders door Clorinde gedood) en
de andere oversten, die nu beenderen en stof zijn, beraadslaagden.
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reeds over de vlucht, daar hij, die alles slaakt (nl. de dood), de
trouw had geslaakt, welke ze hun gezworen hadden.
Assaf is met genoeg, fr. assez ; maar : Neer. In de beteekenis van
genoeg heb ik het woord maar eenmaal (IV, II, I) aangetroffen.
Vondel verleest notte : nacht in plaats van note : bekend.
Poi che is hier niet nodal, maar omdat, alhoewel het ook het
eerste kan beteekenen. Hoe Vondel a lor(o) door « om strijd >>
weergeeft, is me een raadsel; om stizid is ital. a prova en werd leer
dan eens door hem goed vertaald.
XIII *70 — In den benarden toestand neemt Godfried zijn
toevlucht tot God :
Ben se l'ode, e ben sel vede,
E 1 pia aspri rimedi avria ben pronti;
Ma gli schiva ed abbori e : c con la fede
Che faria stare i fiurni e gire i monti,
Devotamente al Re del mondo chiede,
Che gli apra omai della sua grazia i fonts;
Giunge le palme, e fiammeggianti in zelo
Gli occhi rivolge e le parole al cielo.
« Of het Godefroy al hoorde en sagh en strengere hulpmiddelen
vaerdigh kon hebben, soo vlood hut se en usde Baer af, en aanbad
opgctogen den koning der wereld met dat geloof twelck stroomen
staende hie] en berge dede leggen : dat hid nu stone genadebronnen
wilde ontsluyten. Siine handen leyde hij to saemen en van brandenden
liver keerde hij sijne oogen en stemme ten hemel,, »
C onderstreept enkel • en beige dede leggen, maar ontwaart niet
den verkeerden zamenhang van vv. 1-3, noch c aanbad > en
« brandenden ijver
Te vertalen : Godfried hoorde het wel en zag bet wel en zou
de strengste middelen hebben gereed gebad, maar hij vermijdt ze
en ijst er van; en met het geloof, plat stroomen zou doen stilstaan
en bergen gaan, vraagt hij godvruchtig aan den Koning der wereld,
dat hij hem voortaan de bronnen van zijn genade ontsluite; hij
vouwt de handen en richt de van ijver brandende oogen en de
woorden ten hemel.
Vondel verleest in plaats van : hene se l'ode : hi; hoorde het wel,
het er op gehjkend : bensi l'ode : aMoewel hi het hoorde, zoodat de
hoofdzin een bijzin wordt en ma, v. 3, in plaats van door maar,
door zoo weergegeven wordt. Hoe kwam hij bid gire i mentz : de
bergen (doen) gaan, aan « de berge (doen) leggen >? Hij kende
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toch het verzetten van bergen uit de H. Schnft; of dacht hij
misschien bil pre aan fr. cz-git Ten slotte is chiedere : vragen, en
niet « aanbidden ».
XIV. *II. — De gelukzalige held Ugone verschijnt aan Godfried in een droom en wijst hem onder anderen op de ijdelheid
van alle aardsche grootheid. Wij hebben hier verheven poêzie,
juist een kolfje naar Vondel's hand, maar de Italiaansche tekst
was hem te machtig :
Cosi l'un disse, e l'altro in guisa i lumi
Volse, quasi sdegnando e ne sorrise;
Che vide un punto sol mar, terre e fiumi,
Che qui paion distinti in tante guise :
Ed ammirO the pur all' ombre, ai fumi
La nostra folle umanita s'affise,
Servo imperio cercando e muta fama,
Ne miri ii ciel, ch' a se n'invita e chiama.
Aldus sprack d'een; en d'ander draeyde sijne oogen als versteurt
en grenickte 'r om, om dat hij sagh zee, aardrijck en vlieten alleen
een stipken te wesen, om... (leemte!) en verwonderde sich dat onse
sotte menscheluckheyd sich sette in de schaduwe hid de stroomen, als
een slaef naer heerschappije stond, en hare faem verwisselde, nochte
den hemel aenschoude, die hem bij sich noodighde en riep. *
C onderstreept enkel . by de stroomen verwisselde, en toch zijn
» en de vertaling van n'invita e chiama
versteurt, » « sich sette
niet pluis.
De zin zs als volt : Aldus sprak de een (Ugone), en de ander
(Godfried) sloeg de blikken neer (vgl 9, 8 china : sla neer) met iets
als minachting en glimlachte er over, want hij zag als een enkel
stipje zee, landen en stroomen, die bier hjken op zoo verschillende
wiizen onderscheiden te zijn; en hi] verwonderde zich, dat onze
dwaze menschelrikheid zich maar aan schaduwen, aan rook hecht
door een slaafsche heerschappij en een klankloozen roem na te
jagen, en den hemel niet beschouwt, die ons tot zich noodigt
en roept
Het zij ter loops gezegd, dat Vondel een zwak heeft voor
woorden, die ons wel wat plat klinken, als gnnniken voor : lachen,
zot voor : dwaas en stoffen voor roem dragen op. Het yr. bijv. nw.
muta : stom, zzviygend wordt door V. met « verwisselde » vertolkt
op het dwaalspoor gebracht door lat. mutare : veranderen, verwisselen. Dezen keer worden ammirare . bewonderen, verwonderen
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en mirare : staren, zien uit elkaar gehouden. Nog dient opgemerkt,
dat v. 6 fiumi, c stroomen » verlezen is voor my. fumz : rook,
dampen; ook Carbone heeft de drukfout fiumi in zijn schooluitgave,
waar nog eenige misstellingen voorkomen.
XIV. *13. — Ugone geeft in de voorgaande stroof Godfried
den raad om Reinout terug to roepen
Perche, se l'alta Providenza elesse
Te dell' impresa sommo capitano,
DestinO insieme ch'egli esser dovesse
De' tuoi consigli esecutor soprano.
A te le prime parti (bil Carbone de drukfout prima), a lui concesse
Son le seconde : to sei capo, ei mano
Di questo campo; e sostener sua vece
Altri non puote, e farlo a te non lice.
« Waerom (daarom) indien de diepe voorsienigheyd u tot oppersten veldheer van desen toght verkoren heeft, sib met ecnen bestemt
heeft, datse behoort de hoogste wtvoerderesse van uwe raedslagen te
wesen. Het eerste deel is u, het tweede haer toegestaen; ghij si j t het
hoofd, sij de hand van dit leger, en geen ander magh hare plaets
bekleeden, en u is het met gcoorlooft. )0
C haalt se in « datse » door en vervangt door hey,, in overeenstemming hiermede onderstreept hij : wivoerdezesse ; haer; szy ; hare.
FP! vertalen als volgt : Daarom, indien de hooge Voorzienigheid u tot oppersten veldheer van dezen kruistocht heeft verkozen,
heeft zij meteen bestemd, dat hij (Reinout) de hoogste uitvoerder
van uw raadslagen behoort te wezen. Aan u is de eerste rol, aan
hem de tweede weggelegd : gij zijt het hoofd, hij de hand van dit
leger, en geen ander mag zijn plaats bekleeden, en het te doen is
u niet geoorloofd.
Vondel kon niet overweg met de pronomina, omdat hij den
samenhang met de voorgaande stanza uit het oog verliest op gevaar
of van de Voorziemgheid naar de kroon te steken. Le prime parti
c het eerste deel » is verkeerd begrepen zoowel door Vondel als
door C, en nochtans is het een latijnsche wending.
XIV. 40. — De Deen Carlo en Ubaldo, op zoek naar Reinout
uitgezonden, worden door den wijzen grijsaard van Ascalon in
het onderaardsche vergaarbekken der wateren, barathrum der
ouden, rondgevoerd :
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Stupidi i guerrier vanno e nelle nove
Cose si tutto it for pensier s'impiega,
Che non fanno alcun motto.
« D'ij dele ridder stond stom, en able hunne gedachten wickelder.
zich in die vreemdigheden, soo datse niet een woord spraecken. v
C onderstreept : d'zydele ridder stond stom.
Te vertalen als volgt : verstomd gaan de krijgers voort, en in
die nieuwigheden wikkelt zich zoozeer hun gedachte, dat zij geen
woord spreken
Vanno : zzi gaan wordt verward met vano : iydel , i guerrier is
blijkens het hdwoord meerv. verkort uit guerrzerz, en toch volgt
« hunne », een bewijs dat Vondel niet herlas.
XIV. *42, 3-8. — De grijsaard zegt, dat zijn uitvorschen der
natuur nets met tooverij uitstaande heeft :
(Tolga Dio, ch'usi note o suffumigi
Per isforzar Cocito e Flegetonte),
Ma spiando men vo' da' tor vestigi
Qual in se virtu ccli o l'erba o '1 fonte;
E gli altri arcani di natura ignoti
Contempt°, e delle stelle i vari moth
x God behoeme, dat ick teeckens of beroocking soude besigen onl
Cocyt en Flegeton te stercken : maer het werck bespiedende wil ick
hunne voetstappen wijsen, hoedanige krachten kruyd of bron in sich
heelt, en andere honderdvoudige gheymcnissen der onbekende natuur,
en de verscheyde bewegingen der starren. »
C onderstreept . stercken en verbetert in : dwzngen, voor
't overige bepaalt hij zich bij 't onderstrepen van : der onbekende;
en toch zijn vv. 5-6 onjuist.
.1k veriaal : (God verhoede, dat ik bezweringen of berookingen
(reukoffers) bezige om Cocytus en Flegeton te dwingen), maar
navorschende welke kracht kruid of bron in zich besluit ga ik uit
van hun verschijnselen, en ik beschouw de andere, onbekende
der sterren.
0geheimen der natuur en de verscheiden bewegingen
00
Van « werck » en « wijsen » kan ik mid geen rekenschap geven.
Verlas Vondel cento « honderdvoudige » voor contemplo? Het
woord « voetstappen » wordt dikwerf zonderling te pas gebracht.
De verzen 3-4 moeten tusschen haakjes staan, nu heeft het er
den schijn van, alsof « hunne voetstappen » ziet op de twee
iivieren der onderwereld.
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XIV. *45. — Dezelfde grijsaard verhaalt, dat hij dank zij
Peter den kluizenaar christen werd en zich niets meer het voorstaan op zijn wereldsche wiisheid :
Di me medesmo fui pago cotanto,
Ch'io stimai gin che '1 mio saper misura
Certa fosse e infallibile di quarto
Pith far l'alto Fattor della natura :
Ma, quando ii vostro Piero al flume santo
M'asperse it crine, e law) l'alma impura,
DrizzO ptu su it mio guardo, e '1 fece accorto
Ch'et per se stesso e tenebroso e corto.
« Ick wetd bli mti selven soo kloeck, dot ik achte, dat mime
wetenschap eenc sekere macte onfeylbaer was, om 'er eenen ander
schepper ucr natuur van tc maecken. Maer doen uw Peter aen den
heyligen vhet mtin ha-yr besprengde en d'onsuyvere stele wiesch,
beurde hij mijn gcstcht hooger op en maeckte het vernuftigh, tgeen btu
sich selven duystet is en met toereyckt. .
C onderstreept alleen kloeck en laat de rest blauw, blauw.

Wig vertalen als volgt : Ik was met mij zelf zoo ingenomen, dat
ik reeds (onvertaald) achtte, dat mijn wetenschap de zekere en
onfeilbare maatstaf was van al hetgeen de hooge Schepper der
natuur kan makes : Maar toen uw Peter aan den heihgen vhet mijn
haar besprengde en de onzuivere zlel wiesch, toen nchtte hij mijn
bhk meer naar boven en maakte hem opmerkzaarn, dat hij int zich
zelf duister en kortziende is.
Vondel leest altro Fatiore in plants van alto Fattore en raakt
dientengevolge de louts kwijt, che, v. 8, is voegw., als in v. 2, waar
't juist is; bij pago . ingenomen met werd het woordenboek niet
geraadpleegd, maar wel alzoo XIV, 49
XIV. *46 — Deze stroof behoort eigenlijk tot de tweede soort,
de enkel verbeterde plaatsen; dock ik laat ze volgen om wille van
den samenhang met het voorgaande, en om insgehjks een staaltje
van de correcties to geven :
Conobbi allor ch'augel notturno al sole
E nostra mente at rat del primo Vero;
E dl me stesso risi c delle fole
Che gin cotanto insuperbir nn fëro :
Ma pur seguito ancor, come egli vuole,
Le sohte arts e l'uso mto primierc.
Ben sono in parte altr'uom da cruel ch'io fin;
Ch'or d-t lut pendo, e mi rivolgo a
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« p oen bekende ick, dat ons verstand mde straelcn der lente een
nachtvogel in de son is, en ick loegh bil mid selven en om mine sotheyd, die mu alrce tot sulck eene hoovaerclue vervoerde. Doch volgde
ick noch, nacr sun believen, de gewoone kunsten en mien eerste
gebruyck : ick ben ten deel wel een ander mensch als ick plecgh, om
dat ick hem aanhang en mij tot hem keere »
C onderstreept alleen lente en schruft boven den regel : waarheyd. In ons eerste opstel blz. 997 hebben wig al gewezen op de
verwarnng van ital vero waar, i/ veto : het ware met lente onder
den invloed van lat ver lente
Te vertalen : Ik erkende toen, dat als een nachtvogel in de
zon ons verstand in de stralen der eerste Waarheid is, en ik lachte
met mij zelf en met de dwaasheden, die mu vroeger zoo trotsch
deden zip Maar toch volg ik nog, zooals hi] (Peter) wil, de gewone
studies en inun eerste doenwijze Wel ben ik ten deele een ander
mensch dan ik was, want ik hang nu van hem of en Leer mij
tot hem.
Het bijw gill beteekent bier zvoeger en is onontbeerlijk tot
het begnipen van den zin ; dit gla is een van de gewone struiketblokken in P, C giudt er losses over Been, alsmede over • « bad mij
selven », en pleegh ».
XV. *17 — De twee boden op zock naar Remout stevenen
onder leiding van Fortuna langs Africa .
Roth e Creta lontane in verso al polo
Non scerne, e pur lungo Africa se n'viene,
Sul mare culta e ferace, a dentro solo
Fertil di mostri e d'infeconde arene.
La Marmarica rade, e rade 11 suolo
Dove cinque cittadi ebbe Cirene.
Qui Tolomita, e poi con l'onde chete
Sorger si mira 1: fabuloso Lete.

. Rodes en Creten verre nacr d'asse siense met, en Africa word
lange op de geploeghde en vruchtbacre zee : binni-n lands vruchtbaer
van gedroghten en onvruchtbaer sand. Si) schaven Marmarica en
schaven het land, daer Cirene vuf steden hceft hier leyt Toloniita
en daerna sietmen bid stil water het fabelachtigh Lete risen, *
C onderstreept alleen : op de geptoeglide doch met word
« ripen ›>.
lange », « binnen lands », « heeft », « leyt
Te veitalen : Rhodus en Creta, verre in het i-)orden (gelegen),
t alleen langs
ziet het (nl. schip, la nave, 14, 5.) niet en
alleen vruchtAfrica, aan zee beploegd en vruchtbaar, binnei
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baar aan gedrochten en dor zand. Het schaaft voorbij Marmarica
en scheert langs den grand, waar Cyrene vijf steden had. Hier
ziet men Tolomita en daarna de fabelachtige Lete ontspringen
met stille wateren.
De twee eerste verzen haal ik aan naar Solerti en niet naar
Carbone, die een andere lezing volgt.
Vondel verstond niet lung° of lunge : langs en blijkt, v. 5, suolo
het land te begrijpen, in tegenspraak nochtans met v. 3, waar
solo : alleen door « binnenlands » verknoeid wordt. Hij vergat ook,
dat << het fabelachtigh Lete » een rivier, die der vergeteiheid is,
en geen landstreek, eiland of iets dergelijks
XV. *19, 3-4 — Het schip komt bij Tunis :
Tunisi ricca ed onorata sede
A par di quante n'ha Libia piÜ conte
x Tunis eenen rijcken en heerlijcken troon, bij wrens grootheid
Libyen niets is te achten. »
C onderstreept : bz, .. is; nog eenige in deze stroof door C
niet bemerkte onnauwkeurigheden laat ik ter zijde en vertaal
Tunis, eene zetelplaats rijk en eervol onder zoovele er Africa van
de bekendste heeft (eigenlijk : in vergelijking met zoovele).
Bij Conto = conosciuto : bekend dacht Vondel wel aan
fr. comper
XV. 20, 3-5 — De leidsvrouw wijst aan de ridders de plaats,
waar weleer Carthago stond :
Muoiono le citta, muoiono i regni;
Copre i fasti e le pompe arena cd erba;
E l'uom d'esser mortal par the si sdegni.
x Bout steden, bout riicken;/ sand en gras wast over pracht en
praal, en schijnt het sick te belgen, dat hij sterflijck is. »
C onderstreept • bout... rzicken.
Wii vertalen als volgt : De steden sterven, de rijken sterven,
zand en gras bedekt pracht en praal; en de mensch ('t bleef in de
pen) schijnt het zich te belgen, dat hij sterfelijk is.
Vondel had klaarbhjkelijk de hoofdtijden van nzorzre • sterven
niet nageslagen, dock hoe kwam hij aan « bouwen » bij nzuozono?
Over andere door C niet onderlijnde misvattingen stappen wij
heen.
XV. *57 — De twee ridders hebben Armida's wondertuind
bereikt en manen elkaar aan tot behoedzaamheid :
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Chiudiam l'orecchio al dolce canto e go
Di queste del placer false Sirene.
Cosi n'anddr...
« Laet ons d'oorcn sluyten voor het soot gcsang en het lachen
deser soete en bevallige Sirene. Aldus gingenwc.. »
C onderstreept : het lachen .. serene; maar met : gingenwe.
lk veztaal : Sluiten wij het oor voor het zoet en verderfelijk
gezang van deze trouwelooze sirenen. Alzoo gingen ze.
Vondel verwart rio : verderfelzik, dat hi] nochtans meer dan
Bens verstaan heeft, met 11 rzso : de lach, fr. rm.
XV. 62. Mosse la voce poi si dolce e pia, che...
,K Daer na hiefse hare stem soo liefelij ck en godvruchtigh op, dat... v
C onderstreept : godvruchtigh.
Te vertalen als volgt : Daarna verhief ze hare stem zoo liefelijk
en teeder, dat elk ander, enz., enz.
Vondel moet wel wat argeloos of verstrooid uitgevallen zijn
om, bij het verleidelijk tooneel van de naakte Sirene in 't water,
haar verlokkenden zang « godviuclitigh » to heeten.
De twee volgende strofen zijn niet ad usurp Delphinz en ontbreken derhalve in Carbone's schooluitgave :
XVI. ';'18. Ella dinanzi al petto ha it vel diviso
E 'I crin sparge incomposto al vento estivo;
Langue per vezzo, e '1 suo infiammato viso
Fan biancheggiando i be' sudor pia vivo;
Qual raggio in onria, le scintilla un riso
Negli umidi occhi trcmulo e lascivo.
Sovra lui pende : ed ei nel grembo molle
Le posa it capo, e '1 volto al volto attolle.
« Haar boesem is voor open, en 't somerluchje spreyt het ongetoyde hayr; sij quint om sijne schoonheycl en hare blaeckende oogen
maecken haer schoon sweet levendiger wit. Gclijck een stracl in
't water, een lach blinckter in de vochtige oogen dartel en levende.
Sij hangt over hem en (hij, ten onrechte dooigehaald) leyd sign hoofd
in haeren sachtcn schoot en beurt hoofd bij hoofd op. »
C onderstreept alleen . blaerkende wit, en bcur/ ..o. p , nochtans
2 en v. 3° met juist.
Te vertalen als volgt . Zij heeft den sluier voor den boezem
open en strooit het ongeordend haar uit in het zomerluchtje. Zij
kwijnt uit dartelheid, en de schoone zweetdroppels opblankende
maken haar blakend gelaat levendiger.

is v.
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Gelijk een straal in 't water biinkt haar een lack bevend en
wulpsch in de vochtige oogen Zij hangt over hem en hij vlijt het
hoofd in haren zachten schoot en beurt gelaat naar gelaat op.
XVI. *ig. E i famelici sguardi avidamente
In lei pascendo, si consuma e strugge.
S'inchina, e 1 dolci baci ella sovente
Liba or dagli occhi, e dalle labbra or sugge,
Ed in quel punto ci sospirar si sente
Profondo si, the pensi : Or Palma fugge
E 'n lei trapassa peregi ina, Ascosi
Mirano 1 duo guerrier gli atti amorosi.
« En begeerigh hacr verlangendc gesicht in hem weydepde verteert en smelt Sij buvght voor over en geeft sijne oogen en lippen
dickwils socte kuskens : nu vlughtse, en op then oogenblick gevoeltse
dat flu soo chep sucht, clatsc meynt : Nu geeft hij den geest en verreyst
in hoer. Beyde de ridders verborgen wesende sagen de minnehicke
treken van be) de ridders vast aen. .
Van de vele blunders onderstreept C alleen : begeerigh.. smell.
Trachten zvy het geheel op zyn pool/es te zetten : En de hongerige
blikken begeeng in haar weidende verteert hij en smelt. Zij buigt
voorover en nipt herhaaldelijk nu eens de zoete kusjes van zijn
oogen, en zuigt ze dan weer op van zijn lippen; en op dat oogenblik
gevoelt hij zich zoo diep verzuchten, dat hij denkt : Nu ontvlucht
de ziel en stapt, bedevaartgangster, over in haar (ni. als in een
heiligdorn). Verborgen zien de twee krijgers dat minnekoozen aan.
Bij dit onovertroffen tooneeltje geldt wel het Italiaansche
spreekwoord : « traduttore traditore. »
De hoofdreden is wel dat Vondel alweer overhoop ligt met
de pronomina. In stede van sugge : zy zuigt, leest hij : fugge .« vlughtse D, misschien door toedoen van fugge in v. 6. De herhaling : van beyde ridders (Reinout en Annida 1 ) zal ook wel aan
voorafgaand « Beyde de ridders » te wijten zijn. Vondel dacht
niet na :
XVI. *20. Dal fianco dell' amante (estranio arncse)
Un cristallo pendea lucido e netto.
Sorse, e quel fra le mani a huh sospese,
Ai misteri d'Amor ministro eletto.
Con lucl ella ridenti, ei con accese,
Mirano in vari oggetti un solo oggetto :
Ella del vetro a se fa specchio, ed egli
Gh occhi di lei serene a se fa spegli.
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Aen de side van de vriister, cen vreemd tuygh, hing een suyver
en blinckende kristalijn. Zip r ces op en die tusschen sijne handen
hangende, als een dienaar gekoren van de dienaers der minne Sij
met lachende, hi.) met blaeckende oogen beschouden de verscheyde
objecten als een object. Su maeckt van tglas eenen spigel voor Bich
self, en hij cenen spigel van haere heldere oogen. »
C onderstreept . dienaers en schrijft er boven • gekeymen,•
daarna onderstreept hij • objecten en object, waarover later, maar
niet « hangende »
Wzi vertalen als vol.V : Nan de zijde van de minnares hing
(een vreemd tuig) een blinkend en zuiver kristal (n1 spiegel). Zij
rees op en hing dit, een tot de geheimen der Mmne uitverkoren
dienaar, tusschen zijn handen Zij met lachende, hij met blakende
blikken bestaren in verscheiden voorwerpen een enkel voorwerp
(nl. Armida) • Zij maakte van het glas cen spiegel voor zich zelf, en
hij van hare heldere oogen een spiegel voor zich
Vondel, die nooit herleest, verwart mistere : gelieimen met
ministri : dienaars en vertaalt dus niznzstro tweemaal. C laat
vv. 5-6 ongemoeid.
XVI. *29, 1-6. — Nadat Armida zich heeft verwijderd, treden
Carlo en Ubaldo te voorschijn Evenals een op de weide ontzenuwd oorlogspaard opfleurt bid trompetgeschal, zoo schudt hun
wapendos Reinout wakker .
Tal si fece ml garzon, quando repente
Dell' arme 11 lampo gli °cell/ suoi percosse.
Quel si guerrier, quel si icroce ardente
Suo spirto a quel fulgor' tutto si scosse,
Benchê tra gli agi morbid' languente,
E tra i placer' ebbro e sopito ei fosse.
0 Soo Bede dees jongeling, doen sijne oogen schieluck schemerden
door den glans van 't harnas Dees oorlooghsc en forsse brandende
moed ontstelden sunen geest al heel door dien blixem; hoewel hij
quijnde onder de naelden en slaepdroncken van wellust was.
C bepaalt zich bij 't onderstrepen van : naelden. Helpen wij
den zin te recht
Zuo werd deze jongeling, toen de opflikkering der wapens
opeens zijn oogen trof. Deze zip zoo krilgshaftige, deze zijn zoo
wild gloeiende geest werd bij then bliksem gansch opgeschud,
alhoewel hij te midden van de ziekeluke gemakken kwijnend en te
midden van den wellust dronken en slaperig was.
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Vgl. XVII, 16, waar hetzelfde geval zich voordoet.
Hier verstaat hij lamp() : bliksem, zveerlicht, opflzkkering;
ofschoon hij dikwijls lampo en lampa : lamp, glans niet uiteen.
houdt
XVI. *3o. — De grijsaard van Ascalon had Ubaldo een
diamanten schild meegegeven, dat hij Reinout moest voorhouden
,om de betoovering te breken (Vgl. XIV, 77). Dit geschiedt.
Egli al lucido scudo it guardo gira;
Onde si specchia in lui qual siasi, e quanto
Con delicato culto adorno; spira
Tutto odors e lascivie it crine e '1 manto;
E 'I ferro, il ferro aver, non ch'altro, mira
Dal troppo lusso effeminato accanto :
Guernito 6 si, ch'inutile ornamento
Sembra, non militar fero instrumento.
0 En draeyde sign gesicht naer den glinsterenden beuckelaer,
waerom hij er sich in spiegelde gehick hij was, en met hoe teer een
cieraed hil opgepronckt reuck wtademde en dartel van hayr en kleeding was. Niet dat een ander sagh, dat hij een swaerd had door tooverue vet-m.1ft van al te veel pracht en soo verciert, dat het een onnut
verciersel, geen streng oorlooghstuygh geleeck. »
C onderstreept alleen : niet dat . swaerd had, nochtans laten
vv 3-4 en 6 heel wat te wenschen over. De zin client als volgt
weergegeven :
Hij (Reinout) Wendt den bilk naar den glinsterenden beukelaar ;
zoodat hij er zich in spiegelt gelijk hid is en hoe danig opgepronkt
met een verfijnden opschik. Alles adernt reukwerk en dartelheid,
het haar en de kleeding; en hij ziet, dat hij het zwaard, om van
't overige niet te spreken, het zwaard verwiifd door te veel pracht
aan de zijde heeft. 't Is zoo opgesmukt, dat het een onnut versiersel
lijkt, geen grimmig oorlogstuig.
Vondel verstond niet de uitdrukking non the altro : om van
' t overige te zwixen, die toch weer voorkomt; hij verwisselt accanto :
ter zijde met zncanto : tooverii, lat. incantaho, fr. incantation ;
alsmede e : het is met e • en Op dit laatste punt hebben wij al
gewezen.
XVI. *53. — Reinout heeft aan Armida geantwoord, dat zij
zich in haar liefde en in haar wraakzucht te buiten is gegaan, en
vervolgt aldus :
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Ma chc ' son colpe umane, c colpe usate :
Scuso la natia legge, 11 scsso c gli anni
Anch'io parte fallii : s'a me pietate
Negar non vó, non fia ch'io to condanni.
Fra lc care memorie ed onorate
Mi sarai nelle game e negli affanni :
Sate tuo cavalier, quanto concede
La guerta d'Asia, e con l'onor la Fede.
Maar... het zip mcnscheluke gebreken en gemeenc (gewone)
gebreken, Ick vergeef het de wetten N an IRV land en de sexe en de
jaeren. Ick heb oock eens deels gefeylt; wil ick niet lochenen barmhartigh te sijn, soo karat niet geschieden, dat ick u veroordeele : nochte
de bhischap nochte tverdriet sullen bi j mij in geene waerde en eerlijcke
gedachtenis wescn. Ich blijf u ps riclder, soo verre het Asien en tgeloof
met eere linden kan. »
C onderstreept alleen wzl ick met lochenen barmhartigh,
nochtans zip V 2 en vv 5-b volslagen mislukt en aan v 8 is ook
een reukie
Te verialen - Maar wat 't Zip menschehike gebreken en
gewone gebreken. (Uw) verontschuldiging (is .) de ingeboren wet,
(der hefde), de (zwakke) kunne en de (ionge) wren. Ik ook heb
ten deele gefaald . 'lichen ik met wil, dat mid barmhartigheid
geweigerd worcle, zoo zal het met geschieden dat ik u veroordeel.
Onder de dierbare en vereerde herinneringen zult gij mij wezen in
lief en Teed. Ik zal uw ridder blijven, zoover de oorlog van Azië
en met de eer het geloof (het) toestaat.
Scuso is niet het werkwoord de veiontschuldig, maar het zelfst.
naamw. : de verontschula'iging. Vondel verlas : 711 le gioie e nê gli
afanni <, nochte . nochte h voor nelle neglz : in de . in de
XVII. *17 — De monstering van 't Egyptische leger wordt
voortgezet :
Quella the terza 6 poi, squadra non pare,
Ma un' oste immensa ; e campi e lids tiene.
Non crederai ch 'Egitto mieta ed are
Per tanti : e pur da una citta sua viene ;
Cittâ, ch' alle provincie emula e pare,
Mille cittadinanze in se contiene :
Del Cairo i' parlo : indi '1 gran vulgo adduce,
Vulgo all' arms restio Campsone it duce.
Dese die de darde is schunt geene rotte te wezen, maer een
maghtigh viand, die velden en oevers besit. Wie sou seggen, dat
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Egypten maeyht en ploeght onder soo vecic r En hi] komt «t siine
stadt, een stadt die gehick een land is, datse bennd; duysend sloten
heeftser binnen : Ick sprceck van Nan o, claer van tiaen lei engt hi] het
groote volck, een volck... ter wapenen Kampson is 'el overste at, »
Buiten 't onderstrepen en verbetcren van 7)1/and in lager,
bepaalt C zich tot het onderhmen van • en /j stadt, en toch
per tantz lout en vooral het radbiaken van v. 5
TN/ vertalen als volt • Die, welke daarna de derde is, schijnt
geen drom (afdeehng), maar een onmetelijk leger en bezet velden
en stranden.
Gij zult niet gelooven, dat Egypte voor zoovelen maait en
ploegt : en toch komt het uit een zijner steden, stad die, evenknie
en gelijke van provincien, duizend v‘ iiken in zich bevat Ik spreek
van Kairo : Daar vandaan voert de overste Campsone de groote
menigte toe, een menigte afkeerig van de wapenen.
Oste is niet vyand, maar lager, Vondel begaat die fout nog
meer, hij dacht aan lat hosizs • pi/and In enzula • nayverig- ziet hij
het werkwoord Er hapert lets aan de twee laatste verzen, inaar 't is
de schuld van de uitgaven, die alle hebben Campsone e 11 duce :
Waar is dan het oralcrwerp van
Campsone is
toe 't huis te wijzen? Daarom gist Solerti • Campsone
duce, als bhjkt uit mien vertaling
de veldheer

adduce •

hi/ voert

XVII *23 — Voortzetting van de monstering
La turba e appresso, the lasciata avea
L'isole cinte dalle arabich' onde,
Da cui, pcsciando, gia raccOr solea
Conche di perle gravide e fcconde.
Sono i negri con lor, su
eritrea
Marina posti alle sinistre sponde.
Quegli Agricalte, e quest Osmida regge,
Che schernisce ogni fede ed ogni legge.
Daerna volght de schaere, die van d'Arabische golven becingelt
is, die vruchtbaere en swangere schulpen plagh te visschen. Bid hen
sijn de swarte, gelegen op den slincken never der zeesche Eritrea (de
doorgehaalde variante Eritreesche » was goed). Agrikalt bestiert
dese en Osmida die, dewcicke wet- en trouweloos sun h
C onderstreept alleen : de welcke Slpl en heeft niets of te
dingen op vv. 1 b-3, v. b en v. 7, welke te vrij vertaald zijn.
Te vertalen : Daarna volgt de schaar, die de eilanden oinsingeld
door de Arabische golven verlaten had (nl. Scotora en naburige
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ei'anden), Waal zip N : ) eger al ‘isschende schulpen placht to verzamelen, z\vaar -van paarlen en vruchtbaar Met hen zip de negers,
ge‘estigd op den Eritreff,clien zeeoever kings de links( he kusten
(Aden) Genen beveelt Agiicalte en dezen 0.rrnda, die alle geloof
en alle wet bespot.
_Manna • zeeoever, was vroeger door Vondel ‘erstaan, luj dacht
bier aan lat. marznits, fr. maritz en hield daarom het zelfst nw. voor
een bijvoeg naamw
en questz (dezen) worden venusseld
XVII. -.t24. Gli Etiopi di M6roe indi seguiro;
Meroe, the quinci ii Nilo Isola face.
Ed Astrabora quinci, il cur gran giro
E di tie regni c di due fe, capace.
Li conducea Canario ed Assimiro,
Re l'uno e l'altro, c di Macon seguace,
E tributario al Calffo; ma tonne
Santa credenza it terzo, c qui non venne.
« Daerop volgen d'Ethiopiers van Meroc; Mcioe dat aen geene
sli de des Nills een eyland maeekt, en hier Astrabora, t weiek de groote
hoesem fs van d r ie ruclen en noch twee bevat. Kanario en Assimino
gelcyclesc, becle koningen, en clw, Macon volgen en den Calife schatting betaclen; maer de clardc houd sun woord heylfghluck, en hij
koomt hier met )›

C onderstrcept alleen
die glad verkeerd

woord keylighNck , (loch met vv. 2-4,

DeL-e,
3troof iv
7 ,eibetei en filv volgt Daarop volgden
de Etiopiers van Meroe, Meroe dat aan deze zijde de Niel tot eiland
maakt en aan de ander° de (rivier) Astrabora (n1 Athol), waarvan
de groote schoot cripace /nun 1) y our) bevat due ripen en twee
behidemssen Hen gelerdden Canino en Assmnro, de een en de
ander komng en vulgehng van Mahomed en schatplichtig aan den
Kalif (van Egypte), rnaar de deide (Koning) bewaarde het heilig
geloof en kw,ani hier met.

XVII '--34 — De laatste in den krijgsstoet is Armida
Somiglia it carro a quel the porta it giorno,
(Lucido di piropi e di giacinti ;)
E frena it dotto aunga al giogo adorno
Quattro unicorni a coppia a coppia avvinti.
Cento donzelle e cento paggi intorno
Pur cli faretra gli omen van cinti,
Ed a' bianchi destrier premono Il dorso..
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« De wagen blinckende van barnstecn en iliacinten, die den dagh
aenvoert, was hier bil een droom. D'afgerechte wagenvrou breydelde
onder het cierlijck juckittwee koppels eenhoornen, bij paren gebonden.
Honderd jongkvrouwen met honderd pagien Condom met aengegorde
pijlkokers drucken den rugge van witte kleppers, enz. »
C onderstreept maar : was liter by een dioom; nochtans is
aurzga verkeerd weergegeven, alsmede v 5.
Wig vertalen : De wagen blinkend van piroop (brons) en hiacinten gelijkt op then, Welke den dag aanbrengt, en de bekwame
menner breidelt vier eenhoornen paarsgem lye gebonden aan het
sierlijk juk. Honderd jonkvrouwen en honderd edelknapen gaan
rondom, de schouders alleen omgord met den pijikoker en drukken
den rug van blanke kleppers
Bid somzghare : gehlken dacht Vondel met zoozeer aan sonno :
slaap of sogno ,- droom, door hem niet altijd uit elkaar gehouden,
als wel aan fr sommezilez Amiga is de 7tY7AY11117C1171er en niet de
« wagenvrou », lietgeen reeds blisikt uit dotto (en met dotta) en ten
overvloede uit lat allia, dat mannelijk is en Vondel toch niet
onbekend kon Zlin.

XVII *43 — Na het feestmaal stumt Arinida het woord tot
den Koning van Egypte
0 re supremo, dice, arch' io ne vegno
Per la fê, per la patria ad impiegarmc
Donna son io, ma regal donna; indegno
GiA, di reina it guerreggiar non parme.
Usi ogni arte regal chi vuole it regno;
Diansi all' istessa man lo scetti 0 e l'arme :
Saprâ la rnia (ne torpe al ferro, o langue)
Ferire e trar dalle ferite it sangue.
« o, Opperste Koning, spiackse, ick koom ook om t geloof, om
t vaderland tot goddeloose. Fenc vrou ben ick, maar ecne koningklijcke
vrou : onwaerdigh aliee voor ecne koningin . .. (hier een leemte.)
Het rijck gebiuycke alle koninglijcke kunst, die bet wil; Beef de selve
hand scepter en wapens. De mijne sal konnen (nochte traegh nochte
quijnende met den sv,aerdc) quetsen, en NI, t de quetsuuren bloed
trecken. »
C onderstreept allten : tot goddcloose en neeint seen aanstoot
aan vv. 4-5, en v. ?b.
Te vertalen als volgt o, Opperste Boning, spreekt ze, ook ik
kom om mid verdienstclijk to maken \ oor 't geloof, voor 't vader-
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land Eene vrouw ben ik, inaar een komnklijke vrouw Oorlog te
voeren schijnt me ten minste eene korungm met onwaardig Vie
de heerschappil wil, gebrulke alle heerscherskunst (nl. ook de
oorlogskunst), dat aan dezelfde hand schepter en wapens verstrekt
worden . De nnjne (zij verslapt noch kwiint met het zwaard) zal
weten toe te slain en tut de wonden blued te trekkers
Bij inipiegare • aanzuenden, gebiulken, dacht Vondel aan enzpie
goddeloos, of liever aan lat implus, fr. mole; slorchger kan het wel
niet. Wij zagen reeds dat de ontkennende uitdrukking gia... ne,
ne . gia een Steen des aanstoots is in P. Chi : zene, hij die is altijd
zelfstandig d i heeft geen antecedent en is hier onderwerp.
XVII. *44, 1-4. — Armida hennnert er aan, dat zij de voornaamste kruisndders had in boeien geslagen, doch dat die door
Reinout werden bevrijd
1•16 creder che sia questo il di primiero
Ch' a cio nobil m' invoglia alta vaghczza ;
Che 'n pro di nostra legge e del tuo impero
Son io giy prima a militare avvezza.
« Nochtc gelooven, dat dit d'eerste dagh is, dat eene hooge
schoonheid sich bier in wickelt, dat ick tot dicnst van onse wet en van
uwe heerschappij nu ecrst gewoon ben to vcchten.
C onderstreept alleen • dal eene... suh.
Wii vertalen als mkt` Geloof niet, dat dit de eerste dag is,
dat hiertoe (tot den strijd) een edele, hooge lust mij aanzet; want
ten bate van onze wet (godsdienst) en van uw gezag ben ik reeds
vroeger gewend te stnjden.
C had ook « wickelt » mogen onderstrepen, 't is immers niet
involgersi : zzch zmkkelen, maar invoL;Izarsi . de lust opzvekken, (wizsporen ; ook komen che en gth prima niet tot hun recht.
XVII. *45. — Armida had die gevangenen aan den koning
van Egypte toegedacht :
Da me presi ed avvinti, e da me furo
In magnifico Bono a te mandate ;
Ed ancor si stariano in fondo oscuro
Di perpetua prigion per te guardati ;
E saresti ora to vie pia i securo
Di terminar, vincendo, 1 tuoi gran plat' ;
Se non che it fier Rinaldo, il quale uccise
I nue' guerriet 1, in libert y le misc.
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K Sij werden door mu... overwonnen en van mil eyste ghij se tot
eene heerlijcke gave ; en sij souden noch in eenen duysteren put in
ecuwige gevangenis van u bewaert worden ; en ghij soud nu eenen
veyliger wegh hebben om overwinnende uw groot geschil te beslechten; ten ware dat de felle Reynout, die mijne soldaeten vcrsloegh,
die verlost hadde.
C onderstreept alleen : ghj soud nu eenen veyliger wegh hebben,
maar laat avvilitz, a te mandate ongerept.
De zin is als volgt : Door mij werden zij gegrepen en gebonden
en door mij naar u gezonden tot een heerlijke gave; en zij zouden
nog op den duisteren bodem van een levenslange gevangenis door
u bewaard zijn, en gij zoudt thans veel zekerder zijn uw groot
geschil zegevierend te beslechten, ware het niet dat de felle
Reinout, die mijn krijgers doodde, ze in vrijheid had gesteld.
Vondel verwart vincere, rizzio • overwinnen met avvinccre,
avrinio • bindcn, en noclitans is z'inccndo <' overwinnende > , v. 6,
begrepen, een bewijs ten oveivloede dat hi] het zoo nauw niet
neemt. Het bijw. vie : zees wordt ook verwisseld met via : de weg ;
mandaie is zenden, niet « eischen » Vondel was in de war met
lat. mandare : voorschnrcn, bc7 ,clen, dat toch ook de beteekenis
van : overhandigen, ova-level-en heeft.
XVIII. C), 3-6. — Alvorens zich aan te gorden om het
betooverde woud te zuiveren, belijdt Reinout zip zonden aan
Peter den Kluizenaar :
Poi, chinato a' suoi pie, mesto e dimesso
Tutti scopriglt i giovenili errori.
11 ministro del Ciel, dopo it concesso
Perdono, a lui dicta...
« Daer na geroetien wesendc, biechte hij druckigh en verslagen
voor sijne voeten de dwalingen signer jongkhcyd. De dienstknecht des
hemels, na dat het hem toegestaen was, stede hem vcrgiffenis toe.*
C onderstreept : na geroepen wesende en : het hem toegestaan.
WI/ vertalen als volgt : Daarna, voor zijn voeten gebogen,
onthulde hij hem drukkig en deemoedig al de dwalingen zijner
jonkheid. De dienaar des hemels, na geschonken vergiffenis, zeide
tot hem ..
Vondel las chianzato van chiamare : roepen in stede van chinato,
van chinare : bung en.
XVIII *30. — Armida verschijnt Reinout uit een grooten
mirteboom in 't betooverd woud :
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---Gia nell' aprir d'un rustico Sileno
Meraviglie vedea l'antica etade :
Ma quel gran mirto dall' aperto seno
Immagini mostrO pia belle e rade :
Donna mostrO, ch'assomigliava appieno
Nel falso aspetto angelica beltade.
Rinaldo guata...
« D'oude eeuwe heeft alree wat wonders gesien door 't ontsluyten
van eenen boerschen Sileen : maer lees groote myrt toont schooner
en radder beelden wt sijnen geopenden schoot : sib vertoont eene
engelsche schoonheyd, die het valsche gesicht ten vollen gelijck is.
Reinout siet toe...
C onderstreept abee en schrijft boven den regel : voordezen;
vervolgens onderstreept hid alleen • radder.
De vertahng dun/ le luzden als volgt • Weleer bij 't openen
van een landelijken Sileen zag de oudheid wondere zaken, maar
deze groote mut toonde schooner en zeldzamer beelden uit zijn
geopenden schoot : 1-nj toonde eene jonkvrouw, die met bedriegelijken scliiin ten voile de schoonheid der engelen evenaarde.
Reinout ziet toe .
Vondel verwart rado : zeidzaam met ratio • snel, ten gevolge
van nederl rad= gezwind, snel, gia : alree in plaats van 7)1 Orgel,
voordezen is om zoo to zeggen regel in P.
Donna : yonkvronw bleef weg, vandaar dat de gedachte
mank gaat; assonzzgliale werd begrepen in tegenstelling met
sornzgliare boven, str 34.
Bij due stanza teekent Carbone aan, dat Tasso zinspeelt op
de kleine beeldjes van Silenen, welke buiten de steden Tangs de
wegen naast de standbeelden van Mercurius geplaatst werden.
Van buiten waren zij ruw gebeiteld, maar bij 't openen van hun
hollen boezem vertoonden zij kunstnike afbeeldingen van de goclen.
XVIII. *1-6. -- Tasso verrneldt het geschiedkundig feit N an
de postduif :
Mentie it campo all' assalto, e la cittade
S'apparecchia in tal modo alle difese,
Una colomba per l'aeree strade
Vista ê passar sovra lo stuol francese,
Che non dimena i presti vanni, e rade
Quelle liquide vie con Pali tese...
4(

Terwij1 stad en Leger sich aldus tot weerstand en storm bereyde,
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saghmen eene duyve langs den gouclen wegh over de Fransche troepen
vliegen, die niettegenstaende de vserdige en geswinde pijlen dese
gesmolte wegen met haere wiecken spande .. .
C onderstreept alleen • gondcn wegh en met « niettegenstaende », '< pijlen », en « gesmolten »
De Lin is • TenNij1 zicli het Leger aldus tot den storm, en de
stad tot weerstand bereidt, ziet men een duff langs den web der
lucht over het frankisclie heer vliegen, welke de reede vleugels
niet uitslaat en deze vloeibare wegen scheert met gespannen
vlerken.
Vondel las in zijn overijling auree van aureo : gouclen, in plaats
van aeree, aeieo, fr. &Tien. In plaats van non dimena, van dirnenare •
schudden, heen en weer bewegen leest hij in an woord : nondimeno
bijw. dat nzettegenstaande beteekent; vanni is vleugels en met
« pijlen », alhoewel het juiste woord « wiecken » in de doorgehaalde variante staat; lade : zii scheert voorbii moest derhalve voor
« geswinde » dienst doen, reeds boven XVIII, 30 ontmoet, en
tese voor « spande » in plaats van gespannen. Vondel zegt « fransche
troepen » overeenkomstig stuolo francese.
Elders b. v XIX, 18 bezigt hij ook <, Vranck » ter vertaling
van ital. franco, passim. De Turken zeggen nu nog , Franschen »
voor om het even welke bewoners van Westelijk Europa, deze
benaming dagteekent uit de kruistochten.
XVIII *82. — Op den stormtoren opgestelde zeissen snijden
het touw of van den balk, waarmede de belegerden het gevaarte
beuken :
Qual gran sasso talor, the o la vecchiezza
Solve d'un monte, o svelle ira di vent,
Ruinoso dirupa, e porta e spezza
Le selve, e con le case anco gli armenti ;
Tal giii traea dalla sublime altezza
L'orribil trave e merle ed arme e gents.
Die la torre, a quel moto, urio o duo crolli...
0 Gelijck de groote steen cens bergs, dien d'ouderdom des tudi
los maeckt en door de gramschap der winden gevelt wordt, een groote
barst maeckt en poorten en bosschen en vee met de stallen verplet;
aisoo sleepte de gruwehicke balck van de groote hooghte pinnen
(kanteelen), wapens en menschen beneden. Door Bien slagh kraeckte
de toren eens of twernael... »
C onderstreept alleen : poorten; nochtans is onjuist weergegeven : vv. 1-2 en ruinoso dirupa.
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Te vei talen • Evenals sours een groot rotsblok, dat ofwel de
ouderdom losmaakt van een berg, ofwel de gramschap der NiN mden
afrukt, veinielend neerstort en de wooden meevoert en verplet
en het vee met de stallen, zoo sleepte, enz enz
Vondel verwait porfa • meevoert van portal e . dras,,en met
la poita . de poort Dezelfde lout XVIII, 95
Hier is die crolli • gat schokken min of meer weergegeven door
« kraeckte ‘> Elders verklaart Vondel crollare door ktullen b v.
XIX, 73, blijkbaar onder den invloed van 't Nederlandsch
Hoe kwam hij aan « ouderdom des tijds » ? Verlas hij wellicht
talora : soms met dell' ora • des iiurs, des /lids immers labia bhift
anders in de pen

XVIII. 92, 3-4 — De belegerden beginnen to wijken en de
aartsengel Michael verschijnt aan Godfried •
S'offerse... l'angel Michele,
Cinto d'armi celeste; e vinto fora
Il sol da iui, cui nulla nube vele.
« d'Engel Michael.. openbaerde sich. . met hemelsche wapens
aengegort en omwonden van buyten met de son, die van geene wolcke
bedeckt is. »
C onderstreept • omwonden . son.
Ziehier den.-an • De engel Michael .. openbaarde zich . met
hemelsche wapens omgord, en de zon, welke geen wolk omsluiert,
ware door hem overwonnen.
Wij hebben hier, buiten de reeds in 't Licht gestelde verlezing
van avvznceie • vasibenden, omknellen, omwonden, met vzncere : overwznnen, ook die van het bijw.fuoil buiten met het hulpw. fora zoo
zzin, van essere :
XIX. *6. — Op den door de christenen veroverden stadsmuur
dagen Tancredo en Argante elkaar uit :
Or discendine giU, solo o seguito,
Come piu vuoi, ripiglia 11 fier Circasso.
Va' in frequentato loco, od in romito,
Chê per dubbio o svantaggio io non ti lasso.
Si fatto ed accettato it fero invito,
Movon concords alla gran lite it passo :
L'odio in un gli accompagna; e fa it rancore
L'un nemico dell' altro or difensore.
Nu klim alleen af, of volghme, hoeghe wilt, antwoorde de fiere

-644-Circas (Argante). Ga in cene bewoonde of eensacme plaetse, op dat
ick u door twijffel of nadeel nict af en matte. Aldus gesproken hebbende, en het fiere wtdagen aengenomen wesende, settense eendraghtelijck hunnen tred naer den grooten strijd toe. De haet vergeselschapt
se, en het verdriet maeckt den eenen vijand des anderen beschcrmer. »
C onderstreept alleen : af en matte. Er is nochtans heel wat
af te Bingen als : seguito, che, facto, in uno, rancore.
Te vertalen : Daal nu af, alleen of vergezelschapt, zooals ge
liefst wilt, antwoordt de trotsche Circassièr. Ga in een bezochte of
in een eenzame plaats, want ik laat u niet, noch uit twijfel (aan de
overwinning; dit slaat op « alleen »), noch uit nadeel (dit slaat op
« vergezelschapt >,). De trotsche uitdaging zoo gedaan en aanvaard,
nchten zij eendrachtiglijk den stap naar den grooten strijd. De haat
vergezelschapt ze te gelijk, en de wrok maakt des eenen vijand
tot des anderen beschermer.
Segwto van seguire volgen, is geenszins de gebiedende wijs;
che : want is niet « opdat. » Bij lassaze, lasciaie : laten, dacht
Vondel misschien aan ital. lasso : vernioeid, maar ongetwijfeld aan
lat. lassare : afmatten, fr lasser, , ital. si fatto zoo gedaan, is niet
lat. sic fato « aldus gesproken 3. , van fan : spreken, naar Vondel
vertaalt.
XIX. *24. — Tancredo ontwijkt met een zijsprong den slag
van Argante, zoodat deze voorover tuimelt :
Tu, dal tuo peso tratto, in giu col mento
N'andasti, Argante, e non potesti aitarte :
Per te cadesti; avventuroso in tanto,
Ch'altri non ha di tua caduta it vanto.
« 0 Argante, word door uw gewight met den verstande
naer bencden getogen en suit u niet kunnen redden; ghij suit van self
vallen; soo geluckigh, dat cen andcr over uwen val sal stollen. »
C onderstreept alleen : en suit, ghij suit; hij duet het niet voor :
mento, in tanto en non ha, waar juist het tegendeel gezegd wordt.
Te veitolen • Gij, Argante, door uw gewicht meegesleept, storttet
met de kin ten gronde en kondt u niet helpen. Gij vielt door u zelf,
gelukkig in zoo verre, dat de andere (Tancredo) zich niet kan
beroemen op uw val.
Il nzento : de kin wordt maar al te lichtzmnig verward met

la mente • het verstand.
XIX. 31. — De overwinnaars lichten een bloedbad aan

Jerusalem :

in

-645-Ma per le vie ch'al piu sublime colic
Saglion verso occidentc, ov' e it gran tempi°,
Tutto del sangue ostile orrido c molle
Rinaldo corre, e caccia it popol empio.
La fern spada it generoso' estollc
Sovra gli armati capi, e ne fa scempio.
E schermo frale ogni elmo ed ogni scudo :
Difesa e qui l'esscr dell' arms ignudo.
« Maer Tangs de wegen, die naer t oosten de hoogste heuvels
opsteygerden, Baer de groote kerck is, liep Reynout weeck en iissellick
van t vijandeliicke bloedt; en joegh het godloose volck voor. De
held heft het felle swaerd op boven de gewapende hoofden en maeckt
'er eenen spigel af. Alle helmen, alle schilden sign swacke beschutsels,
hi] is om hals die ongewapent is. »
C onderstreept : t oosten, cozen spiel
hzj is om hals, maar
niet molle « weeck » slat hier een ander beteekenis heeft.
Te vertalen • Maar lams de wegen, die den hoogsten heuvel
beklimmen in het wester, waar de groote tempel is, loopt Reinout,
gansch ijselijk en nat van 't vijandehik Hoed, en jaagt het
ongeloovig yolk voort. De grootmoedige heft het grimmige zwaard
boven de gewapende hoofden en maakt er een slachting van.
Een zwak scherm is elke helm en elk schild : een weermiddel is
het hier zonder wapens to
De verwisseling van 't oosten met het wester is een bluk van
verregaande verstrooidheid; esempio • voorbeeld, « spigel » wordt
in de plaats van scempio bloedblad, gelezen. In 't laatste vers is
juist het omgekeerde waar, doch hoe kwam Vondel aan de vertaling van difesa : verdediRing, door « om hals »; of zweefde hem
wellicht fr. deyaite voor den geest
XIX. *5o — Soliman ontsnapt aan den dood uit Reinout's
hand :
E hen allor allor I'invitta mano
Tentato avria i'inespugnabil muro;
1\16 forse cola dentro era it Soldano
Dal fatal suo nemico assai securo :
Ma gia suona a ritratta it Capitano
Goffredo alloggia nella terra .
En terstond, terstond zou d'onverwinnehicke hand den onverwinnehicken muur hebben aangerant, hadder hid geval de soudaen
niet hinnen genoegh beschermt geweest voor sijnen doodtlijcken
viand. Maer de hopman blies alrce den -aftoght. . Godefroy neemt
sign vertreck in den toren...
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C onderstreept alleen • den toren,- nochtans is de woordschikking van vv 3-4 gansc i l veikeerd
1-171/ vertalen • En toen, toen zou wel de onverwinneliike hand
(Reinout) den onneembaren inuur (toren Davids) hebben op de
proef gesteld, en daar binnen was de sultan (Soliman) misschien
niet zeer beveiligd tegen ziln onvermiidebiken vijand, rnaar reeds
blaast de overste (Godfriecl) den aftocht Godfried legert zich
op den grond.
1■Tê : noch, v 3, wordt niet vertaald, vandaar dat het omgekeerde juist waar is Vondel leest torre i< toren » in plaats van
terra : grond en spreekt zich dus tegen, want naar eigen
zeggen is de toren door Soliman bezet, hoe kan Godfried er
dan in slapen)
XIX. *74. — Armida komt tusschen beiden in het krakeer
tusschen Tisaferno en Adrasto, die op haar verliefd zijn :
Diss' ella : 0 cavalier', perchê quel dono,
Donatomi pill volte, anco togliete ?
Miei campion siete voi : pur esser buono
Dovria tal nome a por tra voi quiete.
Meco s'adira chi s'adira : io sono
Nell' offese l'offesa; e voi '1 sapete.
Cosi for parla ; e cosi avvien the accord'
Sotto giogo di ferro alme discords,
« Su sprack : o ridder, waerom neemtghe (« meentghe » zal
een lapses van den afschruver zun) mid noch dc gave, die mu dickwul
gegeven is Ghij sift mijn voorvechter : het hehoorde wel te wesen
sulck eenen naem onder u gerust tc voeren. Die gaen sal, sal met mu
gaen : ick ben door t misdoen gcquetst, en Oil weet het, Soo sprackse
tegens hem, en soo gebcurde het, dat tweedraghtige wapens onder het
ijseren juck overeenstemden.
C onderstreept alleen : die gaen sal... gam,- er is echter veer
of te keuren als cavalier', campion, loro, v. 4, v. 64 , v. 8.
Te vertalen : Zij sprak : o Ridders, waarom ontneemt ge mij
weer die gift, mi.) meermalen gegeven (nl. wraak te nemen op
Reinout)
Mien voorvechters zijt gij : zulk een naam moest toch goed
zijn om tusschen u vrede to stichten. \Vie toornt toornt met
ik ben in de beleedigingen de beleedigde, en gij weet bet. Zoo
spreekt zij hen toe, en zoo geschiedt bet, dat zij eendrachtig maakt
onder (haar) ijzeren juk tweedrachtige zielen.
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Vondel hield alweer de verkorte meervoudsvormen cavabei(0,
t-cellipion(t) voor het enkelvoud, vandaar dat lord . lien door
« hem » weergegeven is 1-111 ver\\'art adirare : toornzg met
gzre : gaan, om den turn geleid door lat ire, adire • gaan en
doch maakte er
fr (il)ira Ten slotte las Ilij met aline .
aline : wapen, (my anni) an
XIX. 83 — De op Tancredo veiliefde Erminia bekent aan
Vafrino, dezes schildknaap, dat /Ai never bid Tancredo wll gevangen bliiven dan vrij te zip want •
Torbidc notti e tenebrost worm,
Misera, vivo in libertade amara

« Ick ellendige leve in bittere slavernij, in ongeruste nachten en
eduystere dagen. »
C onderstreept . slaveinij dagen.
Te vertalen air 7 , o/v Ongeruste nachten en duistcre dagen
ellendige, In (een) bittere vrijheid.
beleef
Vondel moet wet danig vei stloold zijn geweest om libeaade :
De vier volgende verizen
vriiked te verwisselen met <, slavernij
bleven achterwege , en dat is iegel, mai-ulcer de tekst te ingewikkeld is 1k vertaal ze, omdat ze noodig zijn tot opheldering
van V 8 in de volgende, te behandelen stroof :
En indien gij hier misselnen verbluft als spie, dan bejegent u
,een groot en zeldzaain geluk gij zult van mu samenzwermgen
vernemen (nl tegen Godfned's le\ en) en wat u elders moeilijk zal
vallen uit te vinden (n1 verkleeding en herkemungsteeken)
XIX *84. — Vafnuo, die indeidaad als verspieder was uitgezonden, wantrouwt eeist Erminia, lnj is de meening van Francois toegedaan

r

Femmina c cosa garrula e fallace;
Vuole et disvuolc : e folic uorn the sen fida.
Si tra se volgc. Or, se venir ti place,
Alfin le dissc, 10 ne sarO tua guida :
Sia fel mato tia not questo e conchiuso
Serbisi it parla y d'altro a mighor uso.

« Een vrou is een klappachtigh en bedi iegehick ding, Si] vlieght
of en aen, en t is cco sot man these bctrout, zoo hid sich met haer
inwickelt. Nu inchen t u belieft te komen (sprack hid 1n t ende tegens
hacr) Ick sal uw leydsman wesen; dit sij onder ons vast en besloten.
Spaer uw spreken tot beter gelegentheyd. »

648
C onderstreept s, / 7)// ,:,,,,hi at en ad/I, alsinerk Ss149
1k eenigsnochtans is v 8 lout De interpunc tie van Carbone
zins : ik plaats een dubbelpunt na guida en eeil pcnit na conchiu.so,
zoodat v 7 een bevestiging is van v. 0, de vertaling lindt alsdan
Een vrouw is een klapachtig en bcdrieglijk ding, zij \\ 11 en wil
niet, en dwaas 1s de man die ;'e ertrouwt Zoo pemst hid bij zich
zelf Nu, indien het u beheft te komen, sprak hij in 't elude tegen
haar, ik zal er uw leadsman wezen dit zij tusschen ons bevestigd
en besloten Over het andere te spreken (n1 oN er de samenzwering) zij voorbehouden tot een betel gelegenheid
Vondel verwart volere willen met volaie . vbegen; bij volgeie,
volvere • zuewiew, kceren ontsnapt hem de zin van lira se volgere,
waarvan hem toch de beteekenis door lat secwn pam pa . izret L-ich
zelf overleggen aan de hand werd gedaan.
N%

XIX - 89 — Ermima geeft eenige bizonderheden on4rent de
reeds vermelde samenzwermg :
E, perchê fra' Pagano anco risassi
Ch'io so vostr'usi ed aimt e sopravvestc,
Fier the le false inscgne io divisassi;
E fui costretta ad opere molests
Queste son lc cagion the '1 campo io lassi;
Fuggo le impetiose altrui richieste;
Schvo ed abborro in qualsivoglia modo
Contammarmi in atto alcun di froth).
En omdat ick onder de heydenen verquickt hebbe, om dat ick
uw gebruyck weete en wapens boven dc kleederen, om dat ick de
valsche vaendels vet dcelt hebbe, en gedwongen weld tot mocyehicke
wercken : is dit de oorsaeck dat ick het veld verlaete Ick ontvhe het
heerschachtigh versoeck van cell ander. 1k he)) eenen afkeer en ijse
voor die ding-en, op wiisc se mid waken bcvlecken door cenigh bedneghehick stuck.

C onderstreept yerquzeki hebbe en schrijft boven den regel
opgetrokken ben; daarna onderstreept hid onulai ick . verdeelt hebbe,
en bij deze onvoldoende distellezing bhift het.
re yenta/en a/s- volgt En omdat men ook onder de heidenen
uw gebruiken en krijgstuig en wapenis te weten gekomen, dat
rokken ken, bewerkten dat ik de valsche kenteekens zou naaien,
en ik werd genoopt tot (dat) lastig gezwoeg. Dili zijn de oorzaken
dat ik het kamp verlaat, ih ontvhe Bens an g ers gebiedende eischen;
ik heb een afkeer en ils er van mi.) op om het even welke wuze
to besmetten door eenige bedrieglijke handeling.
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Hoe komt Vondel bij massz aan < verquickt hebbe »
Zweefde hem lets voor den geest als fr ras-,7,sier J De verbetering
van Cis ook tout lizsa ysz 3 pers pries van n-sapere weten,
weten
si • men, dus : men wed.
insel,, ne is hier met « vaendels maar teekens, kenteekens als
blijkt uit den samenhang met str 87, waar Vondel vertaalt « dcse
sullen hunne wapens met het kruys teeckenen en sullen op sip
Fransch gewapent wesen » enz dtvzsare is naalen en niet « verdeelen » Vondel wend door fr ('Leiser bedrogen, camp : vela',
Leger, kam p, is hier wel een van de twee laatste, doch niet veld ».
XX 43, 4-8 -- De edele Altar/lora bearitwooidt den aanval
van Gildippe met een strook, die haar in zwijin doet vallen, en
spaart haar Leven
Cadea; ma '1 suo fedel la tenne
sena.
Fortuna loro, o sua viral pur fosse.
' 'Panto bastOgh; e non fen pifi
ella
Quasi icon magnanimo the lass',
Sdcgnando, uom the sl giaccia, e guard' e pass'.
maer haer getrouwe hicise in den sadel. Het was hun
geluck of sijne deughd; soo beschermde hid se, en decs sloegh se met
meer. Gehick cen grootmoedighe leeuw, die een afgemat mensch versmaed, die dear leyt, en bewacrtsc en wandelt

C onderstreept alleen • soo besthennde en heeft islets anders nit
te zetten op deze zeer verknocide vertaling
Te vertalen Zij vie', maar haar getrouwe (n1 Odoardo, haar
echtgenoot) hield ze in den zadel Of het bun geluk was, of alleen
zijn eigen deugd (Altamnore's ridderhjkheid), zooveel was hem
genoeg en luj sloeg met meer op haar in Gelijk een grootmoedige
leeuw Welke versmadend een mensch laat, die neerligt, ell kijkt
en voorbijgaat
bastare : voldoende zijn wordt bier veikeerd verstaan, elders
met, bij lassare, lasciare . lately dacht Vondel ten onrechte aan
fr. kisser, qfmatten, evenals vroeger X1X, 6, guardare is beschouwen
en ook bewaren, doch hier eischt de samenhang de eerste beteekerns.
XX. *76. — Soliman verlaat den, ' eihgen toren Davids om in
't open veld te stridden na de ziinen aangemaand te hebben hem
te volgen .

650
E non aspetta pur che i feri inviti
Accettino 1 compagni; esce sol esso,
E sfida, sol, mule nemici unit;
E sol, fra male intrepid() s'ê messo.
« Endc hij en wacht met, tot dat de wreede onvens onnen stifle
gesellen onthaclen Hid treed alleen wt en alleen vertrout hij sich
onder duysend vereenighde vijanden, en vermengt sich alleen onvertsaeght onder duyscnden »
C onderstreept alleen wreede . gesellen, en toch is er een
vertrout hij sich ,>, en « vermengt sich. »
steekje los aan
rail verialen : En hij wacht zelfs niet, dat ziln makkers zijn
moedige uitnoodiging aanvaarden, hij zelf treedt alleen uit en tart
alleen duizend vereenigde vijanden, en alleen heeft hij zich onversaagd geplaatst onder duizenden
Bij znvzh verwart Vondel invzio : zianoodiging, met in en 27111i0,
verl. deelw van vincere ovenoinnen, dus iets als invinto « onverwonnen », fero heeft ook de beteekenis van « wreed », bier echter is
het moedzg ; sfidare is nadagen en niet hetzelfde als fidaie : verirozzwen, hetgeen al door de s wordt uitgewezen, mess°, deelw van
wheeze pkzaisen, stellen is niet inesre;c mengen vermengen
deelw. mescillto en misto.
*77 — Soliman's wapenfeiten
Quet che prima ritrova 11 Turco atroce,
Caggiono at colpi orribili improvvisi;
E in condor loro a morte e si veloce,
Ch'uom non 11 vede uccidere, ma uccisi.
Dal primieri a' sezzai, di voce in voce,
Passa it terror, vanno i dolenti avvisi ;
vulgo fedel della Soria
Tal the
Tumultuando gia quasi fuggia.
Dees die eerst den schendigen turck vernam, veroorsaeckte
onversiens iisselticke slaegen : en hij is soo snel om hen te verdelgen,
Batmen hem gecn menschen sagh doodslaen, maar dooden. De schrick
ging van den eersten tot den sesten van mond tot mond; de bedroefden
liepen om raed : soodanigh, dat het geloovigh volck van Syrien alree
soo verbaest word als of het vlood.

veroorsaeckte en verbetert het in
C onderstreept alleen
« vielen » en toch valt op elken repel iets of te dingen.
1k vcrtaal als volgt • Die, welke de vreeselijke Turk eerst
ontmoet, vallen door zijne ijselijke, onvoorziene slagen, en in hen
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ter dood te voeren is hij zoo snel, dat cen mensch hen met ziet
sneuvelen, maar gesneuveld Van de eersteii tot de laatsten, van
mond tot mond gaat de ontzetting, gaan de klaaglijkc vermaningen, zoodat de geloovige schaar van Syiie, reeds woelig, om
zoo te zeggen op de vlucht ging.
CaA)1,'10110 ill 7Y71/C11 van aide/ e • volle y/ Vondel VerN‘ art met

vone oorLaak, caponare : veroor„:oken,
tot de laatsten, Vondel dacht aan lat.
nederl :,es Het pronomen lz is met « hem ,> maar hen

SCA,

en

In de twee laatste verzen wordt gedoeld op de inlandsche
chnstenen van S yne, die bij de kruisvaarders waren ingelijfd.
XX * 125 - Armida is op het punt de hand aan zich zelve
spreekt, wel wat theatraal, tot hare wapens, waarmede
to slaan
niet verdedigd hecft .
Dimostratevi in me (ch'io vi perdono
La passata vilta) forti ed acute.
Misera Armida, in qual fortuna or sono,
Se sol posso da voi speiar salute ?
Poich' ogni altro rimedio e in me non Buono,
Se non sol di ferute alle ferute,
Sam piaga di stral piaga d'amore,
E sta la morte medicina al core.
. Betoon u in mij (orn dat ick u de vorige deughd vergeef) starck
en scharp. Erbarm u over Armida. In wat fortuyn steeck ick nu,
mdten ick alleen heyl van u kan hoopen Nadat geen ander hulpmiddel
goed voor mij als alicen de wonden van de gewonde, laet de schichtwonden minnewonden vvesen, en de dood mid artzenije voor tharte.
C onderstreept : deughd en verbetert in blooheyd , insgelijks
eiharm u over veibeterd in ellendz,4e , (loch hid is, met minder dan
Vondel, bijsterzieiide voor de tweede helft der stanza, waarvan
de zin raadselachtig
Te vertalen ah polgt Betoont u nu jegens mij (want ik vergeef
u de vorige lafheid) stork en scherp. Ellendige Armida, in wat
fortum steek ik nu, nidien ik alleen heil van u kan hopen 7 Daar
elk ander geneesmiddel voor mil met goed is, tenzij alleen dat
van de wonden (n1 door 't staal) voor de wonden (ni. der liefde),
laat de schichtwonde de minnewonde genezen, en dat de dood
de artsenij voor 't harte zij.
Hier leggen wig alweer den s inger op dat gebrek aan oplettendheid, immers Vondel verwart mild : lafheid met vzthi : deughd; en
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sani : dat geneze van anaic genezcn met sza : het Lib onder den
invloed van het my. szam dat 2z/ wezen, hetgeen beter op semi
gelijkt. Mzseia : ellendige is geen werkwoord inaar een bijv. naamwoord.

Wu ky amen die very arring reeds tegen.

Onder de onderstreepte plaatsen, welke wij bier boven hebben
onderzocht, hebben wij ook die gerekend, waar ondeilijning en
verbetermg te zamen voorkomen. NVij zagen, dat de veiwarringen,
waaraan Vondel zich in zijn ovenjling schuldig maakt, op twee
hoofdoorzaken neerkomen : ofwel verwisseling lietzij van beteekenissen, hetzij van functies (rededeelen) van een zelfde woord,
ofwel verwisseling van twee op elkaar gehjkende woorden en waar
dus meer gelijk dan eigcn is.
Thans laten wij met het oog op die verwarrmgen volledigheidshalve nog eenige onderstreepte woorden volgen, zonder
echter de bewijsplaatsen of teksten in bizonderheden er bid te
trekken.
Verwarring van coppza . paai met « schn ere » onder den in\ iced
van lat copza • memgte, IX, 94, van subst z pzit lontanz : de vez sten'
met bijw. verder », XI, *15; van vinczli c morie zcgerijke dood
met vendicatrice nz. « wreeckende dood », XI, 8, van mil° • zeal
met valle . « dal », XI, 16 en XI, 4, van ferono . zzj maakten met
fero : forsse », XI, *18, van verb. somzglia : hit gelzykt met by.
nw. « gelijck », XI, 20; van chtede : viieg (vragen) met « weed; ),
(wij ken), wellicht onder den invloed van fr ceder, XI, *66; van ne :
no6h, nzet, XII, )6 16 en XIII, *8;
er van met de ontkennmg
van pace • viede met lace . « swijgbt stil », XII, 22 , van bijw vz er
met pron. voz • « ghij », XII, 32; van odiosi hatelzike phchten
met « lesten pliclit » ( 2 ) mettegenstaande lat. odzosus, XII, 84; van
non sz scorch : veigeet zzch met met « krackeelt met », daar scoz dare
beide kan beteekenen, XIII, io; van znyzare : zenden met invitare :
ultzzoodigen in : z fabrz znvia : « hij noodigt de timmerlieden »,
blijkbaar onder den invloed van fr. inviter, XIII, 17, van adempz :
vul met « verdelgh », onder den invloed van ndl dempen, XIII, *71,
van ch : dag met dzo « god \>, XIV, *2 en IX 61, van gemeennaam met eigennaam in : zl bison Romito • « de goede Romito »,
voor de goede kluzzenaar, XIV, *29, van lontano ver met « Lang
fr. longtemps in career Ionian° : « lange gevangenis », XIV, 47;
van z tztom : de donders met « klanck », onder den invloed van
fr. ton, XIV, 65; van /do . shwa met /otia : « strijd » onder den
invloed van fr. lutte ; en van surto : gemeeld met sorto geloot »,
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XV, II, van bande . landstreken met « legeis onder den invloed
van ndl. bende, fr. bande, XV, *28; van legnz : schepen met « balcken
XVI, *5, van bijw. ivi : daar met « liepen » onder den invloed van
lat. ire : gaan, ivi : ging, XIV, *13; van sonno . slaap met sonno :
A droom », XVI, 32 en XVIII, 34 , van bijw pica . alvorens met « ick
bid » onder den mvloed van fr. prier, XVI, *49, van lesfizngere :
Eel-up/cote/1 met rispegnere of nspengere « blusschen », van vasio :
iiitgestlekt met « ledig » onder den invloed van lat vastare en
fr. de'vaster, XVII, *7; van subst opra civil : burgerlyke zaken met
verb opra « arbeyd arbeidt); van verb. ministra : bestuurt
met subst. mulish-a « dienaer », XVII, 12, van insti umenti : sped/II/gen met « speellieden », XVII, 40, van m yth uzinoodigznp,en
met « spit » XVII, 67, lat. invitus : met tegenzin ; van Lela : doek,
my . tele met « pijlen » onder den invloed van lat ielum :
XVIII, 86 ; van porla hy draagt met porta « poorte » en van abzto :
ki:ed met abdare in « woont » onder den invloed van fr habita ,
XVII, q5; van via : de wag met 7,ita . het « leven », XIX, 20,
van niaLza : knots met « bende » onder den invloed van fr la masse,
XIX, 42, van mobile : beweeglyk met nobile : « edel », XIX, 68;
`an ag,,ato genzakkeliik met ada glare . genzakkelyk te bed leggen
< den verquickten », XIX, *115, van dzscosto . verwzyderd met di
costa « van de slide », XIX, *119 en omgekeerd in XX, II, van oste .
l, ( er met hetzelfde woord in den zm van « viand », XIX, "129 en
XIX, 55 en omgekeerd in VI, 6o; van dal/ o . rechtsch in al lato
d,-stro . aan de rechter
met anksch in « aen de slmcke hand »,
XX, Jo, van dubbio zwyfelachtig met dobbio « dubbele », XX, 41

Verbeterde plaatsen.
Deze zijn niet alleen onderstreept, zooals de vorige Hasse,
maar de verbetering wordt ook door den corrector gewoonhjk er
boven bligevoegd Hier gelden ook dezelfde aanrnerkingen . alle
feilen werden met door C opgemerkt, en verwarrin van beteekenis
en woorden schering en mslag. Twee of doe verbeterde
plaatsen onderzochten wij reeds.
Het zou te omslachtig
moesten wij hier onze vorige wiize
\ an doen voortzetten en de strofen naar volgorde mtpluizen; het is
(ok niet noodig, want ons oordeel over het Petersburger handschrift is voldoende gevestigd, alsmede slat
er den nog al kortzichtigen verbeteraar.
Bepalen wij ons bid een opsomming van de voornaamste
erbeterde woorden :
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Verwarring \ an molle : « nat » (van bloed), Corrector, met de
andere beteekenis « weeck
Vondel, VI, 6o; van appena :
« naulijks » in variante met appicno « ten vollen » V. VI, 46; van
dubbio « twijffelachtig C, met doppzo « dobbel V, VI, 70, reeds
gezien; van vegghiano zip « acht houden > C, van veggzare of vegliare,
waken, met veggono, veggiono mast vedono, zij , sien V, van vedere:
zien, VI, 78; van lutio . droefheyd C, met lotta worstehng,
gevaer V, fr. lutte VII, 62; van tele , tenter' C, met pijlen » V,
lat. telum VII, 122, reeds gezien; van face fakkel C, met faccza
. aensicht V, fr face VIII, 32, van sentzeio voetpad > C, met
sentiment() . tgevoelen V, onder den invloed van it sentile, fr. sentzr
VIII, 36; van 0 the zeg dat C, met di che om dat V, onder
den invloed van fr. de ce vie VIII 38, van Tudesco . Duitsch , C,
Duitscher, met Tudesco V, VIII, 43, van sogno , droom C, met
« traegh V, onder den invloed van lat segms, tiaag VIII, 68; van
rame : koper, bier kopeie ketel . C, met radio tack V, onder
invloed van lat 7-awls, fr. rameau VIII, 74 en XII, 42, van Per71)
• ik zal komen van 7 , C11/re met vedio ick sal sien V, van vedere
IX, 12, van mesto . bedroefde . C, met nusio gemengelde V, van
mescere • mengen IX, 14, van gilt • neder met git'z alree V, IX, 33;
van scorto gezien heeft C, van scorgere . bemerken met scoinauto
. beschimpt V, van scornaz e bespottezi IX, 48, van soma 2 nocenti
over de schuldigen C, met sovra Innocenti , over d'onnooselen
V, IX, 65, het hdwoord z gevolgd van n in 710CCNil werd door Vondel
gelezen als zijnde een woord; van altero moedighe , C, fr alher
met altro « een andere V, IX, 71 en XI, 41, van t7Sallii0 . drooge
C, met « magere V, andeie beteekenis van 't zelfde woord IX, 86;
van motto « een woord . C, met 11ZOSSO « beweeght V, van muovere :
bewegen onder den invloed van lat. motare, bewegen, bewe
ging X, 51; van gza eertuds C, met de andere beteekems nu
V, X, 61, van fama faam C, metfirme , honger V, XI, '0; van
1171Se10 to wee u C, met het verb <' ick erbaim uwes V, XII, 37;
van difficile met facile XIII, 50, \ an vevga « hij home C, an
velure : komeii met « wreecke V, under den invloed van fr venger
XIII, 73, van 7/1170/10 zip . sien C, van a; e : 3ien, door Vondel

vaak begrepen, met ammzrano sii verwonderen sicli V, van
vcrwonderen XIV, 30 en VIII, 2, van gzothz . speelen > C,
met occhz oogen V, XV, 59, van 1.7177/0 <' nodmge C, uitnoodzgzng met vinto van vzncere : overwinnen in, den mierwonnen V,
XV, 65, van poste brug C, met zee V, onder den invloed \ an
lat. pith's : zee XVIII, 21, van oste < leger , C, met « vijand V,
ammzrare
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X, 4 ell heyrleger , C, met < gasten , V, XVII, 2, van coro koor
. rey , C, met cuore : hart gemoed » V, XVIII, 24; van pianta :
plant, ' boom C, met plant° . geklagh V, XVIII, 28; van angusto
« naauwe > C, met auptsto , trotse V, XVIII, 90; van svantagpo
• nadeel > C, met vantaggio voordeel V, XIX, 18; van pod eroso
. machtige > C, met polveroso , stuyvende V, door toedoen van
fr. poudreu r XIX, 57 ; van fete treft C, van fenre : slaan met
fero « wreed XIX, 122; van busto romp C, met graf V, door
toedoen van lat. bustum : graft van colse wondde . C, van
cogli ere , met de gewone beteekenis ontfing V; van collo hals
C, met colle , heuvel V, XX, 54; van ucczsione , slachtinge C, met
occasions gelegentheyd V, XX, 81; van SOMIgha , geleek C, met
sognare • droomen in droomde V, onder den invloed van fr sommeil XX, 92, reeds gezien; van duo soli twee al teen C, met duo
soli , twee sonnen V, van sole : Non XX, 93, van inchzostrz, sing :
inchzostro : ink/ int C, met chiostri sloten V, sing. chiostro :
Hoosier door toedoen van lat claustl-um XX, 94; van avanzo overschot » C, met voordeel V, door toedoen van fr. avance , XX, 14o.
Tot de verbetermgen kunnen wij ook di le of vier gevallen
brengen, waar C leemten bestaande mt een enkel wooed mvult;
dit is echter een uitzondering en we beg/Oen waarom : Vondel
laat zich 111 P met zoo gemakkelijk uit het veld slaan, hie weet er
altijd lets op te vmden, en khnkt het met, clan botst het, indien
hij nu woorden, verzen en strofen In 't wit laat, dan is dit wel
hieraan toe te schniven, dat hij met den moethiken tekst verlegen
was; en C zal wel, blukens de vele door ons met een sterretje
aangeteekende plaatsen (I), in hetzelfde geval verkeerd hebben.

(I) Buiten de reeds behandelde gevallen kunnen veil nog met een steiretje
aanstippen
Onder de strofen, waar onderstreept is
VI, 37; VI, 38 ; VIII, 6;
VIII, 28; VIII, 39; VIII, 57; VIII, 67; VIII, 73, IX, 5; IX, 8; IX, 19;
IX, 62; X, 9; XI, 15 XI, I8; XI, 31; XI, 66, XII, 12; XII, i6; XII, 20;
22; XII, 41; XII, 49; XII, 52, XII, 85; XII, 102; XIII, 17;
XII,
XIII, 53; XIII, 7 1 ; XIV, 2 2 ; XIV, 33; XIV, 34; XIV, 35; XIV, 37;
XV, 28, XVI, 5 ; XVI, 32, XVII, 7 ; XVII, 12 XVII, 13; XVII, 47;
XVII, 64 ; XVIII, 17 , XIX, 7; XIX, 18; XIX, 19; XIX, 25; XIX, 115;
XIX, 119.
Hiermede is de Iijst nog niet uitgeput ; hiertoe hebben wij ook die
stanza's geiekend, waar onderlijning en verbeteiing zich te zamen vertcont.
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Uit de hjst van verbeterde misstellingen hierboven blijkt het
vender, dat de correcties van C In losse woorden bestaan ; tot dat
duel gaf het raadplegen van een woordenboek voldoende uitkomst.
Het verbeteren van zinnen heeft echter meer om het lief, want
het inzicht in bouw en samenhang is hier een gebiedend vereischte.
Hier hood zich een ruim veld aan your C's bedriivigheid. Het verwondert ons evenwel niet, dat de verbeterde zinnen uiterst dun
gezaaid zip en dat dan nog die gekozen werden, waarvan de
beteekenis voor de hand ligt. Vergenoegen wij ons met twee voorbeelden :
XIV. 36 — De grijsaard van Ascalon onthaalt de boden
Carlo en Ubaldo, die op zoek zlln naar Reinout, en geleidt hen
droogvoets door een gezwollen stioom naar zijn onderaardsche
woning.
V. 1-2. Ma non vi spiaccia eattar nelle nascosc spclonehe.
« Maer hebtghe geenen lust de verborge spelonck(en) in te gaen 0.
C onderstreept • liebighe geenen lust en verbetert • « laat het u
niet mishagen ›>.
V. 5. Disse : e the lot dia loco all' acqua impose,
Hid hadde geseydt, en tocn gaf hij ruymte het opgelegde water A.
C onderstreept het gansche en vervangt door
water, dat het haar (bun) plaats maakte

gebood het

1W7lordeeling van C's bemoeiingen.
Men mag zich afvragen of C zich nooit verkeken heeft, wanneer hij onderstreepte of verbeterde. Drie gevallen zijn te onderscheiden : ofwel hi.) is te strong, ofwel hij vergist zich, ofwel het
verschil van zienswijze tusschen hem en Vondel is aan het bezigen
van eene andere uitgave toe te schrijven.

Onder de strofen, waar verbeteid is VI, 46; VI, 55, VI, 56; VI, 65;
62 ; VII, 97; VII, 99. VII, ioo: VII, 106 ' VII, 121 • VIII, 2:
VII, 22 ;
VIII, 10; VIII, 32 ; VIII, 36; VIII, 38; VIII, 61; VIII, 68; VIII, 74;
IX, 12 ; IX, 33; IX, 65; IX, 86; IX, 88; X, 4 ; X, 12; X, 51 ; X, 62 ;
XI, 41; XII, 27 ; XII, 48; XII, 50; XII, 65 ; XII, 69; XII, 92; XIII, 3;
XIII, 48; XIII, 49; XIII, 51; XIII, 55; XIV, 2; XIV, 4; XIV, 20;
XIV, 61; XVI, 13 ; XVI, 28; XVI, 43; XVI, 47; XVII, 2 , XVII, 31;
XVIII, 24;
57; XIX, 73; XIX, 122; XX, 54; XX, 83; XX, 99.
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I. Onder de eerste soort zijn de volgende plaatsen te rangschikken, en men vergete niet, dat C het anders zoo nauw niet
neemt en veel fouten laat staan.
VII. *xo6, 2. Argante... toglie ad un guerrier ferrata mazza.
« Argante... ontruckte een krijgsman sijn ijseren knodse. »
C verbetert « sijn » in same
*15, I. — Guglielmo draagt ten overstaan van het leger
het H. misoffer op.
XI.

Umili intorno ascoltano 1 primieri.
« De treffelijcksten hoorden rondom ootmoedigh toe. »
C onderstreept « treffelijcksten » en verandert in eersten,
hetgeen wel letterlijk is, maar op hetzelfde nl. de legerhoofden,
neerkomt
XIII. 5o, 1, — egb medesmo « hy self ». C plaatst stipjes op de
grieksche y, een wissewasje, meer nict
XIV. 6o, 1. —
immers enkelvoud.

it flume «

de vlieten » C verbetert in v/iet, 't is

XIV. 63, 3-4 — De sirene zingt en houdt Carlo en Ubaldo
voor, dat men het Norte leven moet genieten, want de roem is een
kidel lets.
Nomi e senza soggetto 'doh sono
CiO ehe pregio e valore it mondo appella.
« Naemen en afgoden (schimmen) zonder steunssel skin dese
Bingen, die de weereld prijs (te verstaan : roem) en dapperheyd noemt. »
C onderstreept « steunssel », dat toch zoo kwaad niet is; in
1t fr zou men zeggen , sans objet ».
XVI. *47, 5-6. — Ironische klacht van Armida tot Reinout, die
tot inkeer is gekomen -.
Me fra l'altre tue spoglie 11 campo veda.
Ed all' altre tue loch aggiunga questa.
« Maer het leger sie uwen buyt (t. v. mid) tusschen den anclren
roof en hoopt uwen roem op met dese eere.
Beter . en voeg bij al uw andere lofdaden (ook) doze,
C verbetert « hoopt » in hoop. Ik vind geen andere verklaring
plan dat C den imper. sing. zonder t op het oog heeft. Nochtans
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verschijnt die t ook elders in het enkelv. van de gebiedende N;i1s,
als : I. 4, 5 Tu, magnammo Alfonso . Queste mie carte in lieta
fronte accogli « Ghij grootmoedighe Alfons.. onllangt beleefdelyck
met een vrolyck aengesicht dese myne schnften » I. 32, 3-5.
Sant' aura Inspiri tu eremita 1 detti, E tu gl' imprimi al
cavalier nel core; Sgombn gl' insert', anzi gl' innati afletti
« 0 heylige geest.. blaest ghij in de woorden van den heremijt en
druck ghijse in het harte des ridders (t v der ridders), doet ghij
verscheyen d'ingeente of liever ingeboore hartstoghten. 70, 1-2.
Godfried zegt tot zijn bode Enrico (67, 81 dat hij naar Constantmopel moet gaan om de hulp des keizers in te roepen voor Sveno,
den Deenschen koningszoon, die in aantocht is : Non venir seco
tu, ma resta appresso Al re de' Greci a procurar l'aiuto Kom
bij den Koning van Griekenland
ghij niet met hem; maer
(der Grieken) om den bijstand te bevorderen. .
XVII, 13, 2. - Cercassi asiati <, de gehellebaerde circassen. .
C onderstreept « circassen » (Circassiers), misschien omdat het
woord met een kleine letter geschreven is. 't Is echter geen zeldzaamheid bij persoons- en volksnamen b v 37 : « de vrancken »,
huygh des konings broeder >›, « vranckrijk I, 38 • « welhem en
Ademaer », I, 5o • « gebore griecken I, 54 : « en twee geekampson », 24 : « kanario
raerds », XVII, 17 « kairo
>>,

*13, 3-4 — Met de morgenschemering staat Reinout
XVIII,
op den Olijfberg.
• . le aurate stellc spiega la notte e l'argentata luna.
0 de nacht ontvout goude sterren en de silvere macn.
C verandert ontvout in stelt ten loon. Waarom?
ont.plooien, openvouwen is ruim zoo goed en beeldt uit.
>>

spiegale :

XX, *99, 3-4. — De arm, waarmede Oduardo zijn Gildippe
ondersteunde, wordt afgehouwen door Soliman, de echtelieden
vallen; zoo sleept de olm de hem omarmende wijnrank mede.
Sc ferro it (olmo) tronca, o turbine lo schianta,
Trae seco a terra la compagna vite.
0 in dien een lemmer dien (nl. olm) kerft, of een stormwind then
klooft, soo sleept hij voort den wijngaerd sign geselhn (sic) ter acrdc. »
C verbetert « klooft in uytrukt. Met wat recht? schzantare
beteekent beide, zoowel versphnteren, spliften. als met geweld uilrukken. Het sphilen heeft natuurlijk het omstorten van den olm ten
gevolge en derhalve van den wingerd; « klooven » is dus ook gocd.

-659-XX, 12, 3, 5-7 -- Armida is gevlucht nit den strijd en spreekt
tot Naar wapens
Arne infelici, disse, e vergognose.
Ch'uscite fuor della battaglia asciutte.
K rampsahge en schandclijcke wapens, die wt den doiren strijd
(C verbetert : droog uit den strijd) geweken sift, bier legh ik u af.

C vervangt « geweken syt » door gekomen c i t. Met het ooh,
op Armida's vlucht komt het mi.) voor, dat gezveken de voorkeur
verdient.
XX, *13, 2-6 - Armida tot Reinout
Dolce or saria con morte uscir di plant'.
(< Nu sal (zou) het mil soot sip door de dood de traenen te ontwucken. »

C onderstreept « door de dood », waarneveus de varianten
staan al stervende, door sterven, welke nets er op voorhebben. Nerd
« dood » onderstreept omdat het vrouwelijk gebezigd is en met
mannelijk? Maar Vondel kent overal beide geslachten toe aan dood.
II. Al ziet C ook met alle fouten, men kan toch zeggen,
dat hij met overleg verbetert en als hij twee- of driemaal mistast, dan is het ook op en top (I)
Ix. :: 12, 5. VerrO; faro 1a monti, ov', ora e piano...
(<

ick sal seen en maeckcn dose bergen tot daelen. »

C onderstreept te re ,cht sun, maar vervangt het ten onrechte
door -< bouwen » Wij vertalen Ik zal komen, ik zal daar bergen
(n1 van dooden) makers, waar nu een vlakte is
Misschien dacht C aan : ik zal bergen , bouwen a en schreef
hij verkeerd neer, want meer dan eens heeft hij Vondels oude
fout, nl. de verwarring tusschen verrb : ik zal komen en vedrb : ik
zal zzen, te recht geholpen.
XI. 22 - Godfried wil zich ongeharnast als een voetknecht
in den strijd werpen, Raimondo raadt het hem af en besluit :
Tu riprendi, signor, l'usata salma.
c aenvaerd (beter :

herneem) ghij, heere, den gewoonen last. »

(I) Onopmerkzaamheid N an mijnen pant, alL, b v. sail() X111, 49, is met
uitgeschakeld.
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C verbetert , last . ten onrechte in harnas 't Zal hem wel
ontgaan zijn, dat salma : last overdrachtelijk staat voor de riclderlijke wapenrusting. Vondel sloot zich hier bij den tekst aan.
XII. 102 - Clorinde kan Jerusalem niet binnen, de poort is
al gesloten en dit heeft haar sneven ten gevolge in den tweekamp met Tancredo. Op dit noodlottig toeval zinspeelt Argante.

Ben volev' 10, quando premier m'accorsi
Che fuor si` rimanea la donna forte,
Seguirla immatinente; ratto torsi...
« Wel had ik gewilt doen men cerst stemde dat de starcke jongkvrou bier buyten hadde gebleven, ick volghdese haestigh en liep
snellijck »
De zin is verkeerd en moet zijn • Wel had ik, toen ik eerst
bemerkte, dat de sterke jonkvrouw buiten was gebleven, haar
onmiddellijk willen volgen en ik liep snel toe... We laten de juiste
onderlijningen van C er buiten, daarom is 't hier niet te doen
maar hij onderstreept ook (k en liep . dat juist is. 't Is mogelijk
dat het streepje verder getrokken is dan in de bedoeling lag; dit
geval staat niet alleen.
XIV 38. — Beschniving van het onderaardsche vergaarbekken van al de wateren.
Een stroom stuwt zwavel en kwikzilver; naar de voorstelling
der oudheid was zilver verstlifd kwik, en goud een versmelting van
kwik en zwavel.
Quest' 11 sol poi raffina, c '1 licor molle
Stringe in candide masse o in auree zolle.
q De son suyvert dese stoffen daarna en stremt het sacht gesmolten (t. v. de weeke vloeistof) tot blancke massen en tot goude zolle
(schollen). »
C onderstreept ten onrechte massen.
XIX. 89. Perchê fra' pagans anco risassi.
x Omdat ick onder de heydenen verquickt hebbe. »
Dese plaats is boven besproken. C verbetert c verquickt
hebbe > in , opgetrokken ben .. 't Moet zip men is te weten gekomen, van risapere.

III. Het verschil van zienswijze tusschen C en Vondel is ook
toe te schrijven aan het raadplegen van twee verschillende uit,waven.
b
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Voor ons doel kan het volstaan met te wijzen op de volgende eerste drukken. De eerste en tweede van Bonna, door
Solerti als de beste erkend in zijn critische uitgave en onderscheidenhjk aangeduid door 131 , 1581; I/2, 1582 Dan volgt een 3de
van Bonna naar B', doch minder goect, met B 3, 1585, beteekend.
Daarna komen de verscheiden edities van Malaspina aan de beurt,
waarvan alleen te vermelden is M 3 , 1582, een minder goede reproductie van _13 1 en B2 . Fen op 211" steunende herdruk ligt aan
het Petersburger handschrift ten grondslag. Ten laatste de uitgave
van Osanna van 1584 door 0 verbeeld en die van Genua, 1590,
door G. Deze laatste volgt 0.
VIII _to, 5-6 — Godfried's bode verhaalt aan den Deenschen
komngszoon, Sveno, de zegepralen der kruisvaarders en zet hem
dusdoende aan om zich onder hun vlag te scharen.
Questo parlare del giovenetto Franco
Al fero Sveno ê stimolo si forte, chc ..
x Dese vertellinge van den jongen Vranck prickelde den forssen
`Sveno soo seer, dat... .
C onderstreept , Vranck > en zet in de plaats . ziirle.
Vondel begaat hier ;een misslag, maar volgt de lezing van
M3, terwiil C op de lezing van de overige drukken steunt, welke
fianco : vide, fr flanc hebben
De twee verzen dienen clan gewijzigd als volgt :
Questo parlare al giovenetto fianco
Del fero Sveno e stimolo si forte, Che...

Wzj verlalen :
Dit zeggen is voor de Jonge lendenen van den moedigen Sveno
zulk een sterke prikkcl, dat...
Solerti en Carbone nemen fianco aan
X. 16. — Deze plaats werd al besproken, maar ik kom terug
op CUMO seno « krommen schoot » bij Vondel, naar M 3 en de
andere edities.
C verbetert « krommen schoot » in hollcn school : cavo seno,
naar 0 en G.
Onder de huidige uitgevers geeft Carbone de voorkeur aan
cavo en Solerti aan CillTO.
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XI 16, 5 -- Aan ziin tent gel, omen geeft Godfried oorlof
aCm de menigte en treedt met de legerhoofden bmnen.
Quivi glt altri accomiata in het() volto.
« Daer gal hij d'andren ooriof met een vrolick aensicht. »
C onderstreept Bret (en 7,volick aensidit, omdat luj blijkhaar
in 0 en G zndietio vato tta zich onzgekeeid tc hebben aantrof, dat
termil M 3 alieen, en dus ook Vondel,
de geijkte leeswijze
heeft Solerti en Carbone hebben it/die/to
XIV. 35,4. in paesi incognat ed
onbekende en ongeloovige landen.
C onderstreept « onbekende met het oog op Inospth, dat
0 en in G voorkomt, terwljl 411 3 en de andere uitgaven zncogniti
hebben.
Solerti schaart Lich bij zncogniti, Carbone bij , inosph • onherbergLanic landen.
XVIII 37, 7 — Reinout haft in het betooverde woud den
mirteboom door
Tronca la noce : e noce et mirto parve.
hij doorhackte den noteboom, en 't scheen een noteboom en een.
myrt.
C onderstreept en scheen Cell noteboom en cen myrt Vondel's
vertaling wijst op M" en ook op G, waar a a • en . en te lezen
staat, termil C zich aansluit bij de overage, die te recht e.. e :
hat is . en vertoonen, dus : het is een noteboom en schijnt een
mart (nl. door betoovenng) Carbone en Solerti volgen deze laatste
variante.

XX. 97, 8. — Soliman heeft Gildippe doodelijk gewond, haar
echtvriend Odoardo stut haar met de linker hand en met derechter hand staat hil naar Soliman.
L'altra mmistra ei fa del suo disdegno
<, de andre maeckt hij een dienstmaeght (uitvoerster) van sun
verbolgentheyd. »
M 3 leest disdegno, zoo de overage uitgaven, en ook Carbone
en Solerti.
C onderstreept verbolgentheyd, waaruit wij opmaken, dat hij
met 0 en G disegno • inzicht las. Het viers is dan niet ad rent, het-
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:geen bij Tasso nooit gebeurt, immers « mtvoerster van zijn inzicht
zegt niet genoeg.
XX 119, 7-8. — Tisaferno brengt aan Rinaldo zulk een
7.\\ aren slag toe, dat doze het hoofd op de borst laat zakken.

E col grave fendente in modo it circa,
Che '1 percosso la testa al petto marca
« Hu treft hem met sulck cenen swacren slagh, soo dat de slagh
-van thoofd tot in de Borst gang. »
De hier naar Carbone neeigeschreven tekst is the van 0 en G
.en zoo moet Vondel ook gelezen hebben 't Is om niet te gelooven
en toch keert hid hier M 3 den rug toe
De variante in 111 3, door Solerti gevolgd, schoon hij in
gehreke bluft ons te verwittigen, wukt nog al af; men oordeele :
Che le spalle c la testa al petto inarca.

II? vertaal . .dat (de slag) den rug en het hoofd op de borst kromt.
Vondels vertaling is mis, onidat hit o a rl percosso verl deelw.
van percuotete : slaan verwart met la pci cossa slag ; hij had den zin
()lige\ eer als volgt nioeten weeigeven . dat de geslagene (nl. Reiflout) het hoofd op de borst neerbuigt
C onderstreept v 8, doc Ii zijn verbetenng kan er niet door Zij
imdt : « dat liij het getroffen hoofd tot op de Borst toe boog. Deze
vertolkmg veronderstelt den volgenden ltal tekst CIi'1la percossa
festa al petto inarca, maar die bestaat met; en zij hoort met te inns
bij M-3 , 0 en G, not Ii bid 112 Welke laatste van 0 alleen verschilt
door het voegw. e : 171. voor la ksla
zien bijgevolg dat C in de veimelde gevallen van 0 of G
uitgmg, Vondel mteg-endeel N an 111 3 . Of nu 0 dan wel G door C
l)enuttigd werd is met tut te maken ; dat de platen van de
Geiiueesche uitgave in het Oxfoidsche handschrift zijn ingelascht,
zou op G wizen; XVIII, 37 pleit echter ten gunste van 0, 't is
oveiigens van weinig belang tusschen beide diukken een keuze te
doen, omdat G een afdruk is van 0 Vondel heeft evenwel niet
altoos 1t/3 gevolgd, als blukt lit XX, IIQ, claarenboven staat (lit
felt niet alleen Had hij nog eon andere uitgave tot zijn beschikking? 't Is goed mogolul, , vooralsnog durven wij niet beshssen,
een nader onderzoek is daaitoe onontbeerlijk. In alle geval is het
nu al een uitgemaakte zaak dat Vondel in het Petersburger handschrift niet bij voorkeur G gebezigd heeft, hetgeen ik al te voorbarig heb geopperd in mijn eerste opstel, biz. 995.
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BESLUIT.
Komen wij tot ecnige gevolgtrekkingen
1°) Het onderstrepen en verbeteren van 340 plaatsen in P
is wel degelijk het werk van iemand anders dan Vondel Zelfs al
hield men staande, dal Vondel zich eens bij uitzondenng had
toegelegd om in de correcties van P en in 0 een framer hand te
schrijven dan naar gewoonte, dan nog kunnen wij ons bezwaarlijk
bij die stoute stelling neerleggen. Immers zij houdt geen rekening
met het eng beperkt getal correcties en met de macht van
verlezingen; ook niet met het feit dat er erbetenngen van hem
in P aan te wijzen, maar die worden gewoonhjk ingeleid met
N. B of met drie pun-ties in driehoeksvorm en ze zijn in dezelfde
minder verzorgde h(md geschreven als de tekst zelf.
2°) Wat wij in ons eerste opstel blz To6I in 't midden
brachten omtrent Vondels wijze N an arbeid wordt bier ten overvloede bevestigd. Hi] werktc te snel, en hierop hebben wij al het
licht laten valien, en daarenboven met lange tusschenpoozen,
zoodat hij tijd had om te vergeten wat hij door oefening had
aangeleerd.
Nochtans is het met mogehjk bij gebrek aan gegevens die
tusschenpoozen te benaderen, zelfs al kon men met De Vreese
mt het schnft aantoonen, waar telkens de vertahng werd afgebroken en weder opgevat, wij zouden nog met weten, hoe lang
die onderbrekingen geduurd hebben, en daar komt het op aan
Niets staat evenwel in den neg om aan te nemen, niet met
Dr. De Vreese, dat Pin een adem tegen 1040 werd voltooid,
maar met Dr Sterck (0, dat Vondel reeds in zijn ieugd de hand
aan 't werk had geslagen, zoodat beide perioden, waarop het
watermerk wijst (I 606 - 15 en 163 5-48) in aanmerking komen.
Inderdaad met VI, 36 treedt de corrector op Dit laat de
gissing toe, dat het voorafgaande al geruimen tijd tot het verleden behoorde en bijgevolg verwaarloosd werd.

(I) Tot staving van zijn zienswijze steunt de uitnemende Vondelkenner
onder meer op het volgend bewijs « En waarom zou hij anders nog omstreeks
164o voor zijn vertahng papier hebben genomen, dat omstreeks I6I5 gemaakt
is, indien bij ook niet seeds in die vroegere Jaren er aan gewerkt bad »
Dit moet zoo verstaan worden, dat in denzelfden band papier tut de twee
perioden vooikomt. Zulks doet de deur toe In mull vroeger studie blz 992
had ik niet goed begrepen.
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3") Indien men nagaat, dat de corrector zoo Aveinig plaatsen
aan een ondcrzoek ondcrwerpt en dan nog veel kaf ongeschift
laat, dan mag men zich afvragen, of hij wel bid machte was om
de herziening in 0 op touw te zetten en tot een gewenscht einde
te brengen.
Dit klopt met hetgeen door mu ‘roeger blz. 1017 werd
vastgesteld, dat de aanlief I, 1-4, in het handschiift van Oxford
vrij ls van vreemde mmenging en uitsluitend Vondel's werk.
4°) In onze eerste bijdrage blz. 990 kwamen wij tegtn De
Vreese's meening- op als zou C naar gelang dat hid 0 uitschreef de
correcties in P hebben aangebracht We zelden, dat dit laatste
vroeger moet geschied zij n dan het totstandkomen van 0, immers
waartoe zou het verbeteren van P nog dienen op het oogenblik
dat P heeft afgedaan en plaats gemaakt voor een beter vertolking?
Bier hebben wig een nieuw beAN us : Indien C met genoeg
op de hoogte was um al het verkeerde in P aan de kaak te
stellen, dan was hid het nog minder om den beteren tekst van 0
te gelyker tad te ontwerpen Dus is 0 later ontstaan dan de
verbeteringen in P.
5°) Tot bier toe hebben wig de zaak voorgesteld als was er
een corrector. Dit brengt het bezwaar mee, en ik wees er al op,
dat men zich met kan verklaren waarom hi] zun willekeur botviert
met alleen ter loops te verbeteren, terwiji hii toch aldoor onderstreept Trouwens vinden beide wizen in een en dezeIrde
stroot en sours, ofschoon zelden, in denzelfden zin Indien er
echter twee verbeteraars zun, van \-velke de eerste de misstellingen
alleen onderiunde, terwiji een tweede er daarna op voortwerkte
en naar ziln beste vermogen de juiste vertaling er boven schreef,
dan is alles tot klaarheicl gebracht
Dit vermoeden wint nog aan waarschijniukheid, wanrieer
men zich te binnen brengt, dat door den band alleenstaande
woorden worden verbeterd. Dit bewijst dat corrector II de zinnen
niet aandurfde, terwui ziln voorganger ze toch niet zoo maar
klakkeloos had onderstreept.
En waarom het verkeerde en daarom verbeterde onderstreept als er maar een corrector is Gewoonlijk wordt alsdan
doorgehaald. Zip er echter twee, dan trekt de eerste een streepje
en de ,tweede verbetert op zip spoor, net als met het huiswerk
op school, waar leeraar en leerling juist eender betuen.
De tweede moet minder beslagen zun geweest; doch hij
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heeft zich langen tijd met Vondel's Tasso bezig gehouden, daar
hij het is die het handschnft van Oxford heeft uitgeschreven.
't Is dus mogelijk, dat ook op hem << al doende leert men >>
toepasselijk is, en dat luj een werkzamer en ingnjpender aandeel
heeft geh-A in de totstandkoming van 0 dan wij voorloopig d i.
uit de gegevens, door P aan de hand gedaan, vermoeden. Wie
weet? het uitgeven N an 0 zal veel ophelderen, dat nu in 't duister
schuilt, en wellicht aan heel once redeneenng den bodem inslaan.
Nu zal men mogehjk vragen, wic de twee verbeteraars zijn.
Hier hebben wij gem vasten grond meer onder de voeten Quod
;rails assentur, iatts negatur is de leus van de schooische wijsbegeerte
Is het me editor veroorloofd mij op de gladde baan der
veronderstelling,cn te wag-en, dan zou ik het er voor houden, daar
het schrift van 0 gcen bezwaar meer in den weg legt, dat
corrector I een van Vondel's longer vnenden kan zijn geweest,
en dat corrector II, die meer bepaald work heeft gemaakt van 0,
wel zijn dochter Anna zou kunnen zijn.
Zij heeft haar varier nooit verlaten en was met de schoonste
hoedanighcden naar hart en geest toegerust. Zoo vinden wij
omtrent haar vermeld m het jaarboek over de Hollandsclie
zending, in het Saar 1841 door de paters del Socicteit van Jesus
opgemaakt (Baumgartner, blz. dat zip was << een meisje van
uitstekende beg-aafdheden en ook in het Latin zeer bedreven "
Daarenboven kwam ‘n haars vaders papieren door aankoop in
haar bezit, dus ook wel de Tassovertalingr. (Oorkonden, SIERCK,
blz. 214). Hebben wij een staaltje van hare hand Ik voor mij
ken alleen de handteekening van haar testament (ib. STERCK,
blz 214), en men weet, dat men kwahjk op zoo lets kan afgaan
om een schrift thins te brengen.
Drukken wij urn te besluiten den wensch uit, dat er niet
'anger gedraald NC orde met het uitgeven van het handschnft van
Oxford. Het zal zekerheid brcngen, waar nu twijfel heerscht, en
pries onzer dichters tot green oneer strekken.
het zal tevens
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Indrukken en Ervaringen van D. SLEECKX is een boeiend
weik. Min onvergetelijke oud-leeraar verhaalt daarin zijne kinderen jongelingsjaren Over de opkomst der Vlaamsche Beweging
en der negentiendeeuwsche Vlaamsche letterkunde treft men er
kostelijke bronnen in aan. Jammer dat het bock met het jaar
1844 eindigt; de ziekte belette den onvermoeibaren schrijver
het te voleinden.
Sleeckx vertelt zijn optreden als Vlaamsch schrijver : Hij
had twee verhaaltjes in de Fransche taal geschreven. die als
mengelwerk in een dagblad verschenen. Zij genoten bijval.
« Men was het over het algemeen eens >>, zegt de schniver, « dat ik
mij in het Fransch, vrij zuiver, en zelfs sierhjk wist uit te drukken.
1k liet mij nochtans geenszins door (lien lof zoozeer verblinden, als
men al wellicht zou denken, daar ik voelde dat ik hem niet verdiendee
Immers, en zulks had ik reeds bij het schrijven van mijn eerste verhaalken begrepen, wat men in mijne taal en in mijnen still goed vond
en preen, was niet van mij; in andere woorden, mijne taal en mijn still
waren enkel herinneringen van hetgene ik bij Parijsche schrijvers
gelezen en van hen onthouden had, en in mijne gewrochten kwam
slechts nu en dan een volzm, lien ik zelf gemaakt had; al het overige
was aan die schrijvers ontleend. Het verdroot mij, daar ik het schrijven
niet alzoo verstond en ik deelde mijn verdriet aan Van Kerckhoven
mede. Mijne klachten troffen hem, en hij bekende mil, dat ook hij
onder het schrijven hetzelfde ondervonden en er zich door vernederd
gevoeld had. Hij had daarbij bemerkt, dat het, wanneer hij in het
Vlaamsch schreef, wat hij in den laatsten tijd nu en dan gedaan had,
geheel anders was, en dat hij dan zinnen maakte, die wel de zijne waren
CI met enkel uit zip hoofd, maar tevens uit zijn hart vloeiden.
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1k beproefde het insgelijks en ondervond, dat hid volkomen gelijk
had. 1k ondervond daarbij dat het veel gemakkelijker ging, en dat ik,
wat ik vroeger gevreesd had, minder naar mijne woorden moest
zoeken dan ik dacht (x). *

Sleeckx schreef een klein verhaal in het Vlaamsch, Pieter
Block, dat zich in een ongemeenen brjval mocht verheugen.
4( Het was die NI val welke mu aanspoorde voortaan maar liever in
de moedertaal te bluven schrijven.
Vat mij, nog meer dan die grootere bijval, in dit voornemen
versterkte, was dat mijne ouders en geheel ons gezin, die geen Fransch
kenden, en dus mijne Fransche verhaalkens met hadden kunnen lezen,
met Pieter Block in de wolken waren en het ding niet alleen lazen en
herlazen, maar nog aan al de lezen der familie, zoowel als aan vrienden
en kennissen lieten lezen. Het deed mi.) denken aan het doel, welk ik mij
met mijn schrijven eerst en vooral moest voorstellen en aan het nut,
Welk ik er kon mede sttchten. Tot hiertoe had ik eenvoudig geschreven,
eerst omdat mull makker het verlangde en van lieverlede om het genot,
dat ik zelf in mijn geschrijf vond. Thans vroeg ik mij of of het mijn eenig
doel moest wezen en of ik met ook met mijne verhaalkens wel eenig
nut moest pogen te stichten, en het antwoord luidde, dat ik er in geweten
toe verplicht was. Van dit oogenblik of had ik het besef, hoe ik dit doel,
niet als Fransch, maar alleen als Vlaamsch schrijver kon bereiken.
De lieden te Antwerpen, die Fransch lazen, waren in betrekkelijk goring
getal. Zij hadden daarbrj Fransche boeken, door Belgen geschreven, in
geenen deele noodig, daar er maar al te veel in ons land voor eenen
spotprijs te koop waren. Aileen de Vlaamschlezenden, welke de overgroote meerderheid vormden, hadden Vlaamsche noodig. En ik wist
door eigen ervaring te goed, hoe groot het gebrek aan zulke schriften
in het Vlaamsche gedeelte van Belgie was om niet tot het besluit te
komen, dat ik nu om mijn plicht als letterkundige tegenover mijne
Vlaamsche landgenooten en tegenover mil zelven te vervullen, geene
andere dan Vlaamsche boeken mocht schniven (2). »

(r) Indrukken en Ervarzngen, blz. 142.
(2) Een diepe weemoed grijpt mij aan, terwul ik deze regels neerschrijf ;
met alleen waan ik mien dierbaren leeraar te hooren; het is mij alsof ik hem
van aangezicht tot aangezicht zie, ja, alsof ik zijnen adem voel. Zijne woorden
zijn mij als uit het hart gesneden Op mime verhandehng werd aangemerkt, dat
mijne stelling misschien wel wat eenzijdig was. Men sprak namen uit van
Fransch-Belgische schrijvers, die eene Vlaamsche stof bewerkten, en te recht
als letterkundigen van allereerste gehalte beroemd ;lin. Van wetenschappehjke
werken is bier natuurlijk geene spraak. Zelfs neem ik aan, dat men enkele,
zeer enkele echte kunstenaars zou kunnen aarmuzen, die Vlaamsche kunst
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In zijn bock Op 't Eksterlaar, Hennneringen van afgestorven
en van nog levende vnenclen, opgedragen aan den grooten Vlaamschen kunstschilder, Rik Schaefels, die ook mij met zune vriendschap vereerde, worden dezelfde grondbegmsels toegelicht en
ontwikkeld.
Het boek verscheen in 1863 De Ekster is eene welbekende
herberg buiten Antwerpen, op het gehucht Eksterlaar, tot de
gemeente Deurne behoorende Daar kwamen Donderdags namiddags enkele vrienden samen, alien lunge, geestdriftige
Vlaamschgezinden en letterkundigen. Hunne gesprekken, welke
vooral over kunst en letterkunde handelden, vindt men in Op
'1 Eksterlaar; ook verhalen en schetsen, waaronder de verrukkelijke hondenhistorie, Jol. Voor mij is Op 't Eksterlaar een der
schoonste boeken onzer nieuwere nationale volksletterkunde Dat
is Sleeckx, gewisseld en gedraaid, de door en door Vlaamsche
Sleeckx met zijne veelzuchge belezenheid, gezonden, echt
nationalen zin, boeienden verhaaltrant en keurigen
« Wig schrijvcn in het Vlaamsch, « omdat wij eindelijk verstaan
hebben », sprak Edmond, dat het de eerste plicht eens schripers is verzedelijking, verltclatng en beschaving rond zich te versfireiden, en dat de
vervulling van dien plicht in eene andere dan de volkstaal onmogelijk
is. « Omdat wij ons vaderland beminnen », ineende Hendrik, en in tijds
de overtuiging kregen, dat de naam, door onze broeders van de
Gentsche maatschappij De Taal is gansch het Volk voor hunne vereeniging aangenomen, eene onloochenbare waarheid is. »
0 En voegen wij er bij », nam Karel het woord, « omdat wij gevoeld
hebben, dat men in eene vreemde taal wel met het hoofd, loch nimmer
met het hart kan schruven.
« Wat \ g i lt gii zeggen ? » vroeg Ernest.
« 1k wil zeggen », ging Karel voort, dat, zoolang althans wij in
de moedertaal denken, — en dat zal voor verreweg dc meeste Vlamin-

in Fransch kleed staken, hoewel ik de beschouwingen, die ik later
doe gelden, staande houd. En Vlaamsche volkskunst in de Fransche taal

vooral, acht ik geheel en al onmogelijk ; met het minst om de redenen die
Sleeckx hier ontwikkelt. Evenals mijn leeraar — en dat is toch heel natumhjk
— ben ik diep overtuigd, dat de letterkundige plichten tegenover zijn yolk te
vervullen heeft, hid moet in den dienst van zijn yolk staan, en behalve dat de
Vlaamsche taal, daar blij f ik bij, de eenige gepaste vorm van de Vlaamsche
kunst is, is deze vorm ook de eemge, welke het artistiek gevoel van ons Yolk

kan bevredigen, waardoor mine opvoeding en beschaving mogelijk is.
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gen, wel altoos het geval wezen, zelfs wanneer zu het Fransch goed
machtig zijn — het gebruik der moedertaal voor ons, Vlaamsche
schrijvers, eene zaak van kunst is, niet min dan van vaderlandsliefde en
beschavingszucht. Wat doen wij, als wig in eene vreemde taal schruven ?
Kleeden wij onze gedachten in woorden, ons door het gevoel ingegeven
Bouwen wig in eene taal, waarin wij nict denken, zinnen, die uit de
volheid van ons gemoed stroomen a Neen, wig bezigen aangelecrdc
wendingen, opgeteekende bewoordingen, die uit het hoofd, maar nict
uit het hart komen, die wig gehoord of gezien hebben, ja, maar met
voelen, althans, zoo diep, zoo innig niet, als degene, welke wig met de
moedermelk inzogen, en die zich, gelijk Frans zegde, om zoo to
spreken, met ons bloed hebben vermcngd. Daarom onze schriften
in die vreemde taal meest onnatuurluk en stuf, is onze still enkel
stukwerk of nabootsing, soms met veel talent vervaardigd, ik geef het
toe, doch immer gebrek aan oorspronkelijkheid verradende ; daarom
kan men van den still in eene andere dan de moedertaal zoo zelden
zeggen, dat de still de mensch is (1) »
Nemen wij daarbu in aanmerking, dat cen schrijver bij voorkeur
maalt en malen moet wat hij rood zich ziet, wat onder nine oogen
valt, wat hij dageluks bijwoont, en dat het allerbezwaarlijkst is het
karakter, de zeden, den geest, geheel het wezen eens yolks in eene
andere dan de taal des yolks weer te gcven, dan zal het ons met meetbevreemdcn velen, die in het Fransch begonnen, in het Vlaamsch
te zien eindigen.
0 Romans met Vlaamsche zeden en Vlaamsche karakters ? (in de
Fransche taal schrijven), onmogelijk. 1k heb het beproefd; het gaat

(I) Het gevleugeld woord van Buffon woidt bijna altijd onjuist aangehaald.

In zune redevoering, den is Augustus I 753, ter gelegenheid van zijne ontvangst
als lid der Fransche Acadenne uitgesproken, zegde de beroemde natuurkundige
letterlijk : « Les ouvrages bien ecrits seront les seuls qui passeront a la
postente : la quantite des connaissances, la singularite des faits, la nouveaute
meme des decouvertes, ne sont pas de stirs garants de l'irnmortalit6; si les
ouvrages qui les contiennent ne ioulent que sur de petits objets, s'ils sont ecrits

sans gait, sans noblesse et sans genie, ils periront, parce que les connaissances,
les faits et les decouvertes s'enlevent aisement, se transportent et gagnent meme
a etre mis en oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses sont hors de
l'homme; le style est l'homme name.
(Buffon (1707-1788). Discours de receptfon a l'Academie francaise).
GEORG BUCHMANN, in zijn boek Geflugelte forte. Twaalfde uitgave,
zegt biz. 213. »

Le style c'est l'homme hat Buffon nie gesagt : in seiner Antrittsrede
heisst es tnach dem « Recueil de l'Acadenne » von 1753, S. 337) vielmehr :
le style est l'homme meme, so dass also die Lesart spaterer Ausgaben : Le
style est de l'homme meme « falsch zu sein scheint.
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niet. Als ik mid vlei Vlamingen of to schilderen, word ik spoedig
gewaar, dat het verkleede Franschen zijn. En hoe zoude het anders?
De geest, de zeden en de aard eens yolks kunnen niet in eene vreemde
taal nauwkeurig beschreven worden. Een Antwerpsch kruidenier, in
het Fransch gemaald, moet noodzakelijk een ipicier van de rue
St-Denis worden (i). »
Wij hebben het hier over de Belgische schrijvers, hoofdzakelijk over de Belgische volksschrijvers, << d'expression francaise >>, die in het Fransch hebben geschreven en schrijven, die
het Vlaamsche land en het Vlaamsche yolk hebben beschreven.
Men heeft beweerd, dat de meeste Fransch-Belgische schrijvers
van Vlaamschen oorsprong zijn Zij hebben de kunst, den Viamingen eigen, in hunne in 't Fransche gestelde gewrochten overgebracht, ofwel 5 het Vlaamsche leven, de Vlaamsche liefde, de
Vlaamsche leute, de Vlaamsche kermis, de Vlaamsche steden,
de Vlaamsche landouwen, gansch het gemoed van het mystische
Vlaanderen met de doode steden en de Witte huizekens bezongen >>.
Zulke kunst is geen zuiver Vlaamsche kunst, zulke Vlaamsche kermis is geene Vlaamsche kermis, zulke Vlaamsche landouwen zijn geene Vlaamsche landouwen , zulke kunst kan in geen
geval ware Vlaamsche Nr olkskun s t mi n. Ik neem aan, dat de
meeste Vlaamsche schruvers, <( d'expression francaise >, in die
taal denken en haar beter kennen dan onze taal'
Van alien ben ik daar niet heel zeker van. Iemand b. v. is
in eene zuiver Vlaamsche streek gewonnen en geboren. Zijne
ouders kenden niets dan Vlaamsch. In zijne omgeving hoorde
deze iongen geene andere taal Hij vertrekt naar een pensionaat,
doet middelbare en hoogere studien, en hoort onze taal niet
meer spreken. Hij leest uitsluitend Fransche letterkundige werken.
De Nederlandsche dicht- en prozaschnivers bestaan voor hem
niet. Onze spraakleer heeft hij nooit geleerd. Hij wordt een
Fransch schnj ver. Welnu, niettegenstaande dot alles, houd ik het
er voor, dat hij onze taal, in den grond, in een artistiek opzicht,
beter kent dan de Fransche. In welke taal zal hij denken?
Waarschijnhjk nu in deze, dan in gene taal, of liever zijne
denkbe -Aden zullen aan geen vasten vorm verbonden zun ,
zij zullen zeer lang een vaste kleur, en scherp afgelijnden vorm

(I) Op 't Eksterlaar, Vierde Donderdag.

— 672 —
missen. De taal, die hij als kind heeft geleerd, waarin hij als kind
heeft gedacht en gevoeld, zal hem misschien nooit geheel en al
loslaten.
De kinderjaien oefenen den krachtigsten invloed, vooral op
ons gemoed, uit. Chateaubriand zegt, dat een schrijver meest van
herinneringen uit zijne kinderjaren leeft. Elkeen ondervindt dit.
Ook wat de taal betreft. De vorm moet zeker veredeld, geschaafd
worden, maar, nog eens, de vorm, waarin heel het kinderleven,
waarin het kinderzieltje met het kinderlijfje geleidelijk toenam
dat is de taal onzer kunst.
Een andere schrijver d'expression francaise heeft, noch
in zip ouderlijk huis, noch in zijne omgeving, onze taal gehoord,
hoewel hij in eene Vlaamsche streek verbhift. Hij zal moeilijk
zijn Franschen vorm zuiver behouden, wel te vei staan, indien hij
tot den kern van het Vlaamsche yolk doordringt, wat toch wel
onontbeerlijk is om Vlaamsche kermissen en Vlaamsche leute te
beschniven, te schilderen Het is daarmede gesteld als met ons,
Vlaamsche schruvers ; wij moettn fel oppassen, dat ij, door het
leven in een Franschen dampkring, onze Vlaamsche vleugels niet
verzengen. Niet weinigen hebben dit tot hunne schade ondervonden.
« De letterkundige onzes tij ds staat onzer den invloed N an meer
dan eene taal >>, zegt Nicolaas Beets. « Misschien behoort hij tot de
kringen, waarin Fransche &mites of Engelsche lzurses hem het zuiver
denken in eerie taal, door vroegtijchge verwarring, voor goed onmogelijk hebben gemaakt, Misschien ook niet. Maar elke vreemde taal,
die hij kent, die hij leest, en in welke hij bewondert, is eene macht,
tegen welke hid te worstelen heeft, als hij schrijft. Een gedurig bad in
de volkstaal, zooals die gesproken wordt, ziedaar waar hij zijne kracht
moet bij zoeken (I). »
Daar zijn niet weinig Vlamingen, die oprecht meenen dat zij
Fransch kennen. Conscience, Jan De Laet, Sleeckx en anderen
schreven hunne eerste werken in die taal, omdat zij op school
weinig of geen Vlaamsch geleerd hadden Tegenwoordig gebeurt
zoo iets niet meer. Doch ik, in hoogst eigen peisoon, heb mij aan

(I) Over de betcekenis der Ongeletterden voor de Letterl,unde. Redevoering uitgesproken op het negende Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres te Gent, den 19 Augustus 1867.
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Fransche opstellen bezondigd. Niet dat ik Fransch-Kempische
verhalen op mien geweten heb. Daar heb ik nooit mime vingers
aan verbrand ; maar studien in de Fransche taal heb ik in de
Revue pe'dagogique, in de Revue des langues modernes, zelfs over
Vondel geschreven. Mea Culpal
Wil ik a oprecht biechten) Wij hebben, tijdens den \Vereidoorlog, m ons dorp rond de druhonderd \ 1 uchtelingen gehad,
waaionder tal van ongeletterden Ik moest dikwijls als hun
taalman optreden In tegenspraak met wat ik bij een verdediger
van de Vereenvoudigde spelling heb gelezen, begingen deze
Franschen dikwuls feilen tegen de geslachten der naamwoorden
en vooral tegen de vervoeging der werkwoorden Maar welk
natuurluk, welk kleurig, welk speelsch, welk prachtig Fransch
Met die taal veigeleken, is het sierlilkste Fransch, dat ik hier hoer
spreken, Beulemansch Nu begrijp ik, dat de Fransche redenaars
uit het Zuiden buna zonder uitzondering, in alle oprechtheid,
medehjdend op de onzen nederzien, en dat de onzen er schier
altud hunne pluimen bij verhezen, die het wagen zich in Frankrijk to laten hooren
Weet gij wat ik dacht, terwul ik die Fransche menschen
onze Kempische boeren vergezelde, waar zij boter, melk en eieren
gingen koopen7 Evenals die boeren uwe meesters zi j n, wat de
frischheid en eigenaardigheid van uwen letterkundigen vorm
betreft, zouden de Franschschruvende Vlaamsche letterkundigen
bij die brave vluchtelingen ter schole moeten gaan. Jammer, dat
zoo weinigen in hunne omgeving kunnen Leven
Het getal Vlamingen, die de Fransche taal gemakkelijk en
vloeiend spreken, daar hunne briefwisseling in houden, en oprecht
meenen dat zij die taal beter kennen dan hunne moedertaal, is
niet gering.
In een opzicht is dit inderdaad wezenlijk het geval, Deze
menschen hebben de Fransche taal beter geleerd cln.n de onze;
zij hebben daar gansch hun onderricht in genoten. Zoo kunnen
wig dan ook Fransch-Belgische opstellen lezen, waar geene
feilen tegen zinnenbouw noch spraakleer in voorkomen wat niet
zal beletten, dat, zoowel het Fransche yolk als de Fransche
geleerde zal beweren, dat deze taal geen Fransch is
De Vlaamsche taal, de Vlaamsche omgeving, de Vlaamsche
leute, zelfs de Vlaamsche Iucht en de Vlaamsche landouwen
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speien noodzakelijk booze parten aan onze Vlaamsch-Fransche
schriivers.
Er is eene reden waarom sommigen zich laten verleiden om
in het Fransch te schrijven. In zekeren mil staat deze taal vaster
dan de onze, zip is minder rijk aan vormen en laat zooveel
speelruimte niet toe. Daardoor is de Fransche schrijver minder
blootgesteld aan feilen tegen spraakleer en woordschikkii,g, woordverbindingen en vormleer, omdat daar onwrikbare regels zooveel
als vaste wetter zip.
Dr De Vries legt ens dit andeimaal uit, 7ooals hij dit kan
xMenigeen,niet gewoon over taal na te denken of met de voorbereidende kennis met genoegzaam toegerust, is maar al te zeer geneigd om de
uitspraken van ecn woordenboek, waarin hi] vertrouwen stelt, lijdelijk
aan te nemen. Dat is zoo ecnvoudig en gemakkelijk, het haalt de moelte
van eigen onderzock uit; en als iedereen zoo handelde, clan brak er
een tijdperk aan van gulden eenparigheid ! Ziet het voorbeeld van
Frankrijk, waarnaar wig, Nederlanders van Noord en Zuid, ons zoo
gaarne richten door gedachtelooze volgzucht gedreven of door een
flikkerenden schijnglans verblind. Wat doet een Franschman wanneer
h tj tw ij felt aan de juiste beteekenis van een woord of aan de zuivei held
van een spraakkunstigen worm, wanneer hij onzeker is omtrent eenig
punt van spelling of taalgebruik ? Wat anders dan zijn wetboek op te
slaan, het Woordenboek der Frans:_he Academic ? Daar vindt hij het
antwoord op iedere vraag, het stellige en beslissende antwoord, waarvan Been hooger bet oep is. Iii i neemt het geloovig aan en volgt het
eerbiedig : zoo schrij ft hij gelijk men behoort te schrijven, en is tegen
alle berisping gedekt. Het kan zijn, dat dit stelsel van mode en gezag
onvermiidelijk is voor eene zoo arme taal als het Fransch, die met weinig
middelen veel doen moet en alle scheppingskracht mist. In elk geval is dat
stelsel niet vreemd bid ecn yolk, zoo gehecht aan beschaafde vormen en
zoo gewillig bukkende voor gezag; ofschoon het zelfs daar bid veleii
krachtigen tegenstand heeft gevonden en eene heftige reactie opgewekt, die niet zelden tot het andere uiterste overslaat. Maar bid ons,
vrije Nederlanders, hoekiger en kantiger van natuur, met scherper
geteekcnde individualiteit, en boven alles gesteld op onhelemmerde
uiting van eigen kracht; in eene taal als de onze, zoo rijk, zoo weelderig,
zoo vol van verscheidenheid, zoo tintelende van leven en gloed, en
waarin de geest, die de taal heeft geschapen, nog zoo hoorbaar spreekt
tot ons innigst besef : hier zou dat stelsel noodlottig en verderfelijk
zijn. Het zou de taal stremmen in hare gezonde, natuurlijke ontwikkeling, het zou hare levenskrachten ondermijnen, hare vrije beweging
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verlammen, om te leaden tot eenparigheid, j a, maar tot eene eenparigheid, die niets antlers is dan doodsche en doodende eenvormigheid(I).»
De Vlaamsch-Franschschruende letterkundige heeft onze
taal nooit gehoord Gansch zijn ondemijs van laag tot hoog, was
Fransch. Hij is doorvoed met de meesterstukken der Fransche
letterkunde. Hu beschikt daarbij over een machtig talent Het
ware belachelijk te beweren, dat hij geen groot dichter, geen
uitstekend prozaist kan zijn; maar een Vlaamsch kunstenaar, een
Vlaamsch volkskunstenaar ? Neen. De Vlaamsche leute, de
Vlaamsche volksziel, het Vlaamsche volksleven, het Vlaamsche
land, zal luj in de Fransche taal met naar waarheid kunnen
malen. Waarom niet ? Omdat de Vlaamsche taal de eenige kleur
is, die bid dit alles past.
Zola is voorzeker een onzedelijke schrijver. Mid komt het
voor, dat zun roem in de laatste dertig Saar geweldie: is gezakt
Doch niemand kan loochenen dat zijne psychologische kracht
groot is. L' Assommoir, .Nana, Germinal, La Teire bevatten missehike tooneelen ; het woord van Gibs uit de Am kidainsche kelints
van Ciemer komt onweerstaanbaar op UNVe lippen << '1 Is smerig,

vader
Maar, dit belet met, dat wig bier meesterluke grepen uit het
levee voor ons hebben, beelden, die u meesleepen en doen ijzen,
met het minst omdat de schruver aan zijne verhalen eenen vorni
heeft weten te ;even, die alleszms aan de stof past Welnu, 1, an
deze werden zijn Hollandsche vertalingen verschenen; zip
effenaf belacheluk. Stelt men zich de verrukkeluke landeluke
tafereelen La _petite Fadette en La Mare as Diable N an Georges
Sand in het Vlaamsch of Duitsch geschreven voor ) En de heerlijke fresco's van Shp/ Streuvels, met Fransche kleuren geschilderd
Zouden dat wel de Westvlaamsche landouwen, de Westvlaamsche
boeren zijn Neen, neen, de taal is wel zeker de kleur van het
land, evenals zij de karakteriestiek van den mensch is.
Wij hebben Vlaamsche componisten, die op Fransche teksten
hebben gewerkt; doch de uitslagen hebben doorgaans hunne verwachtingen beschaamd. Jan Blockx, de door en door Vlaamsche
Jan Blockx, componneerde Herbergpi inses en De Bruid der Zee
op Vlaamschen tekst; deze opera's werden honderden malen, ook

(I) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleicling. LXXVII.
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in het buitenland, met den grootsten bij val vertoond, ziin Fransche
Ullempegel is nagenoeg een inisbaksel ; de Vlaamsche Fianciscus
van linel is een meesterstuk ; zijne Fransche Katharma is gevallen.
Zou de Fransche Quinten Durwaid van Gevaeit wel zooveel tot
zijnen roem bijgedragen hebben als zijn overweldigend lied JVze

brach/ hzer de rust in het land ,D
Vlaamsche kunst in een Fransch kleed is eene Vlaamsche
vrouw in een Arlekijnspak.

Peter Benoit, wellicht onze grootste ' kunstenaar sines onze
nationale onafhankelijkheid, verdedigde met klem van redenen
de steliing, dat het muzikaal onderwijs uitsluitend in de Vlaamsche taal moest worden gegeven Onder Been voorwendsel duldde
hij, dat zijne werken in eene andere taal werken uitgevoeid, waar
onz6 taal de landstaal is En waarlijk, Lucifer, De Schelde vooral,
in eene andere taal dan die, waarm de meester deze zoo door
en door Vlaamsche werken gevoeld en gedicht hecft, dat vloekt,
zouden onze Kempenaars zeggen. De beroemde Fransche operazangeres Emma Calve yerklaarde, dat zij het temperament niet
had om de werken van Wagner te zingen. Volgens haar moesten
deze in het Duitsch gezongen worden. Om Wagner volkamen te
begrijpen en te voelen moet men den Ring te Baireuth hooren.
Ik heb de opvoring van Moliere's Malade iinagenaire in het
Theatre francais te Parijs bijgewoond. Zoo iets vergeet men nooit.
Wat het zangtooneel betreft, had de Opera van Parijs, vroeger
althan.s, geduchte mededingers, maar de weerga van het Theatre
franca's bestaat nergens. Waarhjk, Napoleon mocht wel zeggen :
<< Le Theatre fancais est la gloire du peuple francais >>. De
schoonste, de eigenaardigste Fransche kunst prijkt daar niet alleen
op het tooneel ; zij hangt er in de lucht.
Ik herinner mij te Venetic op het Sint Marcusplein, voor het
Cafe Florian, een wonderschoon Italiaansch tafereel bijgewoond
te hebben. 't Was nacht; het voile maanlicht viel op het plein, op
de koepels der Sint Marcuskerk, op het Dog-enpaleis, op de Procuraties. De koelte van het Canale grande komt ons te gemoet.
Rond mij honderden, misschien duizend Italiaansche Signors en
Signjora's. Zij zuigen lemonade uit stroopijltjes, babbelen, lachen,
schateren, dat het eind er aan verloren is. 't Komt mij voor als
een orkeststuk, of Never als de stem van een enkel wezen. Van
de taal versta ik geen enkel woord, maar dat die muziek, uitge-
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voerd te midden van die decors, Italiaanche kunst was, dat
besefte ik
In Op Eksterlaar wordt beweerd, dat een Antwerpsch
kruidenier, in 't Fransch voorgesteld, noodzakehik een Parijer
epicier moet worden. Is het mogehik dit te loochenen ! Is het
ernstig een Antwerpschen dokwerker, een Kempischen boer voor
te stellen, die Fransch spreekt 2 Aloet zulk een man niet onvermijdelijk eene cancatuur van den losser van de Belgenland, van
den strooper uit onze Zwarte Bosschen worden? Meer dan wat
ook karakteriseert de Vlaamsche taal deze menschen, niet alleen
in hun spreken, maar ook in hun denken en voelen, in hunne
daden, in gansch hunnen handel en wandel, en zelfs in hunne
omgeving. De Vlaamsche taal is de taal van onze Vlaamsche
menschen, van onze Vlaamsche steden, van onze Vlaamsche
landouwen, van onze Vlaamsche bosschen en heiden, van onze
Vlaamsche vreugd, van onze Vlaamsche smart, van gansch onze
Vlaamsche wereld.
Ook zou ik willen weten hoe een schrijver, die onze taal niet
kent. het Vlaamsche yolk kan leeren kennen. Geeft de ziel van
een yolk zich niet lucht in zijne taal 7 De schnjver moet niet alleen
de taal zijner modellen spreken, van het \-olk dat hil opvoert ; hij
moet met dit yolk omgaan, daar veel mede omgaan, ja, hun leven
medeleven, zelfs de karakteristieke eigenschappen van dit yolk
hebben. Hoe 1;61 men, dat hij een Vfaamsch kunstenaar zij, als hij
buiten het Vlaamsche yolk staat, door zijne levenswijze en zijne
taal daarvan afgescheiden is, met zijn yolk geene betrekkingen
kan onderhouden ? 't Is daarbij wel zonderling, dat die schrijveis
voor anderen schrijven dan voor het yolk dat zij opvoeren, hetwelk deze werken niet kan verstaan, zelfs niet kan lezen, wel verre
van ze te kunnen genieten, zich zelf daarin te erkennen Dit
bestaat in geen ander land ter wereld, omdat overal de taal van
het yolk de taal der letterkunde is. Vroeger heeft zoo iets bestaan;
althans iets dat er op trok toen bestonden in vele landen twee
talen, het Latijn, de taal der geleerden, en de volkstaal . die toen
nog geen voertuig van beschaving en veredeling was..
Thans is de Vlaamsche taal de karaktenstieke taal, de voertaal der beschaving, dus de taal van de letterkunde en van het
onderwijs van het Vlaamsche yolk.
De letterkundige, die eene andere taal schn j ft dan die zijn
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yolk spreekt, waarin het denkt, gevoelt en leeft, zondert zich of
van zijn y olk; hij kan het dus niet te gemoet komen, hij kan niet
bijdragen tot de beschaving en ontwikkeling, de veredeling en
verzedelijking van zijn y olk, wat zijn dure plicht is: hij is zijn
yolk vreemd, terwiji hij daar het sieraad van behoort te zijn.
De Vlaamsche taal is de taal der Vlaamsche letterkunde,
omdat de Vlaamsche taal de taal van het Vlaamsche yolk is,

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal
en Wetenschap to benorderen, door het uitgeven, in het
Nederlandsch, van niemee werken over Nataar- of Geneeskundige Wetenschapfien, over Rechtsgeleerdheid en over het
Fah van den Ingeniear.
Derhalve warden bij de KOIA inklijke Vlaamsche Academie werken op het gebied dozer verschillende vakken
ter uitgave ingewacht. Ingezonden verhandelingen
warden i tt handen gesteld van drie beoordeelaars,
leden van de Bestendige COmmissie voor Niet neere Taal en
Letteren. Na kennisneming van de uitgebrachte y erslagen, beslist do Academic over het al of niet laten
drukken van de aangehoden werken,

KAREL BOURY-FONDS.
Karel Boury-prijs is gesticht met

het doel
De
Viaamsche Liederen under hot vo[k to verspreiden. 'Fe
(lien einde, schrijit de Roninklijke Vlaamsche Academic
prijskampen uit voor Viaamsche dichters en toondichters

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
krachtens het Koninklijk Besluit van 2 januari
1909, haudende goedkeuring van het Reglement door de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor hot J. SalsmansFonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit
hands door haar gebruikt worden naar eigen inzicht en
naar den eisch der omstandigheden
hetzij tot bet nitchtiiven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven
van ingezonden ivothon op hot gebied der Nederlandsche Ltalkunde;
hetzij tot bet ling-even van Middehniderlandsche toksten op het
gehied der koonnich-KahholMlie hi:Vivo/1(1611g, biThelveridating, liturgic,
ted(deer, catechose, hontiletieh,hagiogtaphie, ;n;cotiek, geo,,,telijke liederon
gedichten, ordensregelen.
hetzij tot hot Miliostigen van ivetemchappidijke zendingen of Van
studiereizon \\mike tot hot voorbmeiden van uitgaven Iii de under littera a
en 1, genoomde, noodzakolijk wordon bev(mden.
ei) hetzij tot het bekostigen van de illUSLIatiC van reeds door de
" Academic ondernomen uitgaven in den aatd van (le (miler littera a en G
gerc,emde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank ,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.
--De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werken.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslak,ren
en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbend en worden verzocht, twee exemplaren
van !tun zcerk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter
Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op
het adres : Voor den Aug. BeerNaert-prijs), in te zenden.
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2°) De Nedertandsche Wetenschapfielijke Terininologie,
door Prof. Dr. LEO VAN Pt: vvELDE . . . 683
3°) Handaroordenbeek boor de ouo

en de Ondheid-

hunde, door Prof. Dr. Loo VAN Pvv\-ELDE . 7.07

•

4 0) Naar eerie oplossing van het brandend 7.,raagstuk
betrelfende het orstellen in het Nederlandsch in de
lagere Humaniorahlassen, door den E. It

1 .1 ,u:oils

937

3') Over de Historische lUeeltenis van Boude4 . ijn Van der
Looren's gedicht De Maghet van Ohend door
Mr. LiioNARD WILLF ■ ts

Vergadering van 21 November 1923.
Waren aanwezig de heeren : Prof. J. VERCOULLIE,
bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER,
G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOGS,
IS. TEIRLINCK, 0. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof, Dr. L. SCHARPE, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, JOS. JACOBS,
K. VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE
en Mej. M.-E. BELPAIRE, werkende leden.
De heeren K. DE FLOU, werkend lid, E. P. J. SALSMANS S. J., Mr. J. MULS en Senator A. CARNOY, briefwisselende leden, lieten zich verontschuldigen.

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

* **
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de hjst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris :
Lexique de prononciation francaise, par LEON GOEMANS, Inspecteur
general de l'Enseignement moyen, et ANT. Gid,'GOIRE, Professeur a
l'Athenee royal de Liege et a l'Ecole normale moyenne de l'Etat,
Charge de tours a l'Universite. Liege, 1923.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Hulde aan den heer G. Segers. Aansfiraak van Kan. Dr. MUYLDERMANS, Lid der Kon. Vl. Academie, op het feest van 9 Oct. 1923.
Hoogstraten, z. .1.
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Door den heer F.-V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid :
De Toorts, l e ig-. 9 nrs 23-29 - 2 e jg., ni s 7-9, 11 . 12, 14, 16. 34, 37-38,
40-51; - 3e jg., n rs 13-14, 16-18, 20-29, 31, 34, 36-40; — 5 e Jg.r
nrs 9- 2 7, 29-34.
Onderwystnge ende Gebeden voor de Gedurige Aenbiddinge...
Brussel, 1766.
Onderrichting op het Broeclerscliap der Gedurige Aenbidding .....
Brussel; z. J. (1785.)
Petit Imre a Pusage des confreres et consceurs de la Confririe du Saint
Sang..... Bruxelles, 1770.
Triomphe der stadt Brussel vierende 't jubtle van 't Alder-heilighste
Sacrament van Mirakel. Brussel, z. J.
Christelycke gebeden by forme van meditaticii ..... Brussel, 172o.
Brevis epitome historzce SS nn Sacramenti miraculosi
Bruxelles,
1650.
Historic der mirakuleuze Hostzen bekent onder den naem van
't Alderh. Sacrament van Mirakel..... Brussel, 1770
La confrerie du Tres-saint Sang de Jesus-Christ. Bruxelles, 1676.,
Statuts et ordonnances de la Confraternzté du Tres-Satnct Sacreinent
de Miracle. . . Bruxelles, 1635
Statuten ende Ordonnantien des Broederschaps van 't Hoogh-weerd zgh
ende Heyligh Sacrament van Miraculen.. . Brussel 1646.
Door Dr. JAN GESSLER, leeraar te Hasselt :
P. STANISLAS, minderbroeder. Het Hooglied der Zon Tongeren, z. j.
De Blesens nit Vondel's ti jd en de Bleselden. Vondel's 300-jarig
geboortefeest, door H. J. ALLARD. Utrecht, 1887.
La Question Flamande dans l'Enseignement. Louvain 191o; en
andere brochures over Vlaamsche Beweging.
Door den heer Dr. C. GODELAINE, leeraar te Verviers :
Kunstscliilder Jan Willem Rosier, door K. GESSLER, Bouwmeester,
en C. GODELAINE, Lceraar. (Overdruk tut het maandschrift Limburg.}
Maeseyck. 1923.
Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (Vi e tijdvak, T922-I623) werden
ingezonden :
JOZEF 'SIMONS, Zoo ging een par. (N r r.,'oo der uitgaven van het
Davidsfonds.) Brugge, z. J.
Alphonse Belpaire door zijne Dochter M.-E. BELPAIRE. Antwerpen, 1922.
Brusselsche Typen, door CYPR. VERHAVERT, Omsiag van H. TEIRLINCK. Tekstteckeningen van STAN. VAN OFFEL, Brussel.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris,
10) Te Deum op 27 November. — Brief van
i6 November, waarbij de Weled. H. Graaf DE KERCHOVE,
gouverneur der provincie, de heeren Voorzitter en Leden
der Academie uitnoodigt tot het Te Deum dat den 27 November, to II uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs zal
gezongen worden. — Hebben de plechtigheid bijgewoond,
de heeren : Prof. J. VERCOULLIE, bestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, en Mr. L. WILLEMS, werkend
lid.
2°) Tweede bijdrage tot de kennis der Eaglenaceae van Java. — Verhandeling ter opneming in de
V erslagen en Medecieelingeh aangeboden door Dr. PAUL VAN
OYE, en naar de Commissie voor Nieuwere Letteren verzonden. (De eerste bijdrage wend opgenomen in de Versl.
en Med. voor 1922, blzz. 397-424.) — Benoeming van twee
verslaggevers. Worden aangewezen de heeren : Prof. Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE en Is. TEIRLINCK.
3°) Blededeeling door Mej. V. Loveling. — Enkele
woorden en uitdrukkingen die nu verdwenen of verdwijnend zijn. Bij gebleken belangstelling zou Mei. Loveling
de lijst aanvullen. — Verzonden naar de Commissie voor
Middelnederlandsche Taal en Letterkunde.

Mededeelingen namens Commission.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
— De heer MANSION, secretaris, brengt verslag uit over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : Kan. J. MUYLDERMANS, voorzitter,
A. DE CEULENEER, L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, L. WILLEMS, L. VAN PUYVELDE, L. GOEMANS, M. SABBE, leden,
en J. MANSION, lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat :
VERKIEZING VAN HET 15e BESTUUR DER COMMISSIE.

Verkiezing van Voorzater, Ondervoorzitter en Secretaris der
Commissie, voor 1924-1925. Worden verkozen :
tot Voorzitter, IS. TEIRLINCK ;
tot Ondervoorzitter, Mr. L. WILLEMS ;
tot Secretaris, Prof. J. MANSION.
2°) De historische beteekenis van het gedicht « De Maghet
van Ghend » van Boudewijn van der Lore. — Lezing door
Mr. LEONARD WILLEMS.
Het gedicht, door zekere historici als Pirenne e. a.
opgevat als eene uiting van bekrompen urbisme (esprit de
clocker) is naar de zeer overtuigende uiteenzetting van
Mr. WILLEMS een toespeling op den strijd tusschen Urbanisten en Clementisten, tijdens het groote Schisma van
het einde der XIVe eeuw. Onze Dietsche gewesten bleven
toen aan den paus van Rome getrouw en de stad Gent
erkende zelfs den bisschop Jan van West, door Urbanus VI tot bisschop van Doornik benoemd. De veete
tusschen de Maghet van Ghend en een pries die het
wapen van Vlaanderen draagt, is blqkbaar de strijd tusschen Gent en Lodewijk van Male. Maar die strijd wordt
hier voorgesteld als een strijd om het geloof en de Maagd
van Gent, omringd door Christus, S. Jacob, S. Bavo en
al de andere patroonheiligen van de stadskerken en kloosters, eindigt met de zegepraal te behalen. Het gedicht
moet rondom 1380 geschreven zijn.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in
de V erslagen en Mededeelingen. — Door de Academie in
pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs. — De
beer G. SEGERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig : de heeren 0. WATTEZ, voorzitter,
J. MUYLDERMANS, A. DE CEULENEER, AM. JOGS, L. GOEMANS, J. JACOBS, A.-J.-J. VANDEVELDE, J. PERSYN, L. VAN
PUYVELDE, leden, en G. SEGERS, lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat :
VERKIEZING VAN HET I0 e BESTUUR DER COMMISSIE. —

V erkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der
Worden verkozen :
Coininissie, voor 1924-1925.
tot Voorzitter, Kan. Am. Joos;
tot Ondervoorzitter, Prof. Dr. VANDEVELDE ;
tot Secretaris, G. SEGERS.
2°) Naar een oplossing van het brandend vraagstuk betreffende het oibstellen in het Nederlandsch in de lagere Humanioraklassen. — Lezing door den heer J. JACOBS.
De heer JACOBS spreekt over het opstellen in het
Ndl. in de Lagere Humanioraklassen. Hij stelt vast dat
de verkregen uitslagen een achteruitgang kenmerken.
Anderszijds bewijst hij dat een algemeen practisch opstelhandboek voor de leerlingen en leeraars met bestaat en
wellicht nooit bestaan zal. Vervolgens ontwikkelt hij de
wetenschappelijke methocle, volgens -welke de student
achtereenvolgens in de 6 de , in de tae en in de 4de klas in
het opstellen moet opgeleid worden. Hij geeft daarbij
practische algemeene wenken, welke op dit oogenblik van
grOot nut zijn kunnen.
De lezing van den heer JACOBS geeft aanleiding tot
eene bespreking, waar verschillende leden aan deel
nemen. Aan de Kon. VI. Acad. zal voorgesteld worden
deze lezing in de V erslagen en Mededeelingen op to nemen. —
De Academie, in pleno vergaderd, keurt het voorstel goed.

DAGORDE.
I°) Verslag over den driejaarhjkschen wedstrijd
tijdvak : 1918voor Nederlandsche Letterkunde.
1920). Daar de verslagen over de driejaarlijksche wedstrijden niet meer in het Staatsblad worden opgenomen,
stelt Dr. M. SABBE voor dat ze voortaan in de Verslagen en
Mededeelingen zouden gedrukt worden. (Aangenomen.)

— 684 —

2°) Boek aan de Academie aangeboden. — Pi of.
A.-J.-j. Vandevelde biedt aan de Academie een overdruk
aan van zijne verhandeling over het Theatrum Chemicum
van 1613-1661, verschenen in het Cheimsch Weekblad (1923,
20, blzz. 49 7-506). Dit Theatrum werd te Straatsburg
door Lazarus Zetznerus uitgegeven ; het behelst 6 boekdeelen bevattende een groot getal alchemische verhandelingen. Onder deze verhandelingen verdienen vooral deze
vermeld te worden van Belgische en Ned.erlandsche
geleerden, namehjk Theob. de Hoghelande, van Middelburg, Isaac Hollandus, Ewald Vogelius, Justus Abalbian,
Flander Van Aalst en Guilielmus Mennens, van Antwerpen.
3°) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1924. — Tot stemopnemers worden
aangewezen de heeren Dr. L. SIMONS en Dr. M. SABBE.
— \Vorden verkozen :
tot Bestuurder : Prof. J. MANSION;
tot Onderbestuurder : Mr. L. WILLEMS.
4°) Lezing door Mr. Leonard Willems : Hoe ver
zijn wij lieden ten doge gevorderd in de kennis onzer Middelnederiandsche Letterkunde?
De heer Bestuurder stelt voor de lezing van den heer
WILLEMS in de Verslagen en Mededeelingén op te nemen.

— Aangenomen.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

DE NEDERLANDSCHE
WETENSCHAPPELIJKETERMINOLOGIE
MET TOEPASSINGEN OP DE OUDHEIDKUNDE

Lezang gehouden in de algemeene vergadering der Koninkiljke
Vlaamsche Academie, op 17 October 1923,
DOOR

Prof. Dr.

LEO

VAN PUYVELDE,

Werkend Lid der Academie.

Alwie ernstig de wetenschap wil beoefenen, in welke taal ook,
voelt de dringende noodwendigheid van een waste terminologie
Heeft men de juiste benamingen met tot zijn bescliikking, dais
moet men zich op een buitengewone wijze inspannen om meester
te blijven over zijn begnppen, om ze telkens weer opnieuw onder
woord te brengen, en om ze in het geheugen vast te leggen.
Wat men het genie van een taal noemt, heeft Voltaire eens als
volgt bepaald : x une aptitude a dire de la maniere la plus courte et
la plus harmonieuse, ce que les autres langages expnment moms
heureusement. » Voor de wetenschappelijke termen kan men dit
zonder bezwaar aannemen. Is nu het genie van de Nederlandsche
wetenschappeluke taal zoo sterk ontwikkeld dat deze de dingen
steeds kort en goed kan noemen? Wie zal dit durven bevestigen of
loochenen? Om dot te kunnen bevestigen of loochenen, zou men
bedreven moeten zijn in alle wetenschappen.
Maar wel kan men vermoeden dat de wetenschappelijke terminologie nog in wording moet zijn voor die studievakken, welke
nog niet lang op een streng wetenschappehike wijze beoefend
worden. Niet alleen komen daar almaardoor nieuwe ontdekkingen
en nieuwe inzichten de opvattmgen wijzigen, en moet dus, de
terminologie eenigszins verloopen; maar in een vak, waarin al te
lang werd geliefhebberd door zoeklustigen, zijn ook de begrippen
en benamingen nog wankelbaar en dikwijls onjuist.
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Dit is het geval voor de kunstgeschiedenis en de bouwkunde.
Onze taal is, in dit opzicht, niet zoo heel verre ten achter bij het
Fransch, de taal, die het meest hecht aan den nauwkeurigen zin der
woorden. De uitstekende archeologen Lefevre-Pontalis, Brutails en
Enlart hebben herhaaldeliik puttee in den grond geklaagd over de
verwarring, die heerscht ten gevolge van de wankelbaarheid en de
onduidelijkheid van de gebruikte Fransche termen voor de oudheidkunde. Een klein voorbeeld kan van deze verwarring een
denkbeeld geven Men verstaat nu gemeenlijk onder tribune in een
kerkgebouw een galerij boven de zijbeuken, waar de geloovigen
kunnen plaats semen Met triforzunz duidt men aan een nj bogen,
onder de groote vensters in den muur van den hoofdbeuk. Welnu,
Quicherat gebruikt trzforzum om de tribunes aan te duiden (I),
Viollet-le-Duc maakt synoniemen van de beide woorden (2) en
Brutails, die nochtans een purist is, gebruikt de beide woorden in
een zeer zonderling verband : la tribune du trzfonzim (3).
Er zullen Vlamingen te vinden zijn, die even zullen meesmuilen, als zij moeten vememen dat onze wetenschappelijke taal
nog te wenschen overlaat. Met een minachtend spotlachje voor
onze bekrompenheid en ons gebrek aan lets dat lijkt aan taalafgoderij, zullen zij zeggen : maar de Vlamingen hebben de
Nederlandsche wetenschappelijke terminologie voor het grijpen in
Holland!
Ik waag het alleen te spreken over wat ik ken. Wij moetcn
stellig bid de Hollandsche wetenschappelijke menschen te rade
gaan. Doch alleen te rade gaan. Ik heb in Holland verbleven,
langer misschien dan een onder mijn tegensprekers, en ik ben in
kennis gekomen`met den kring van wetenschappelijke bestudeerders
van de kunstgeschiedenis en de bouwkunde. Ik weet niet of dit
voor andere vakken in dezelfde mate kan gelden, maar voor de
kunstgeschiedenis en de bouwkunde bestaat in Holland evenmm
een vaste wetenschappelijke terminologie als bij ons. De klachten,
die wig daar gehoord hebben, ziin er talrijker dan hier. Reeds
sedert een tiental jaren heeft de Nederlandsche Oudheidkundige
Bond een commissie benoemd tot het opstellen van een vakwoordenlijst. Nog altiid is deze commissie bezig met haar werkzaamneden, die traag schijaen te vorderen.

d'arche'olope et d 'histozre, II, p 458.
(I)
(2) Dzctionnalre d'arche'ologie, IX, p 272.
(3) Pre'ets d'archeolos-ze du moyen d2e, le ed. , p. 182.
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Tot welke gidsen zullen wij ons intusschen richten?
In de eerste plaats tot de Hollandsche archeologen. Hun
geschriften leveren ons heel veel uitstekende termen, inzonderheid
de geschriften van het Bureau voor Monumentenzorg Vele goede
benamingen ook te vrnden in reeds verouderde XIXe eeuwsche
boeken als die van Brade, Pasteur en Pijtak. Maar over de veelvuldigheid, de onjuistheid, de verwarring in de terminologie van de
meeste Hollandsche schrijvers over kunstgeschiedenis en bouwkunde, hebben de Hollanders genoeg geklaagd, opdat ik er Been
woord meer over zou moeten zeggen. Aileen wigs ik nog op het
gebrek aan liefderijke zorg voor hun terminologie, die men kan
vaststellen zelfs bil beste schrvers over bouwkunde In het degelijk
boek De Architect/cur in hale Hoofdtz/dpeden van Prof Evers vend ik
b. v hetzelfde ding op een bladzijde genoemd voetsteen en sokkcl
(II, p 103), en zeven bladzijden verder nog eens anders . 27oet
terwill de meeste anderen ervoor gebruiken voetstuk.
Zullen wij het Woordenbock der Nederlandsche Taal volgen, in
zooverre het reeds gevorclerd is ? Deze gads laat ons dikwijls in den
steek, verzamelt alle termen, ook degene waarvoor er betere te
vrnden zijn, en geeft heel wat verkeerde bepalingen voor termen,
waarvan de beteekenis reeds ling anders is vastgesteld bij de
vakmannen.
Woordenboeken als die van Van Daele, Kramers en zelfs het
Viertalig Technisch Woordenboek van A ten Bosch zijn slechts
met de uiterste omzichtigheid te raadplegen.
De Vlaamsche Vak- en Kunstwoordenboeken, door de
Koninklijke Vlaamsche Academie uitgegeven, uitstekende
verzamelingen van woorden, die veel nut opleveren voor het
philologisch bestudeeren van onze taal, maar die met practisch
te gebruiken zijn. Zij geven daartoe te veel, al to veel slecht en goed
door elkaar, zij keuren en kiezen niet, en in vele opzichten geven
zij al te onoordeelkundig de benamingen aan de dingen.
Het bhjft een hopelooze verwarring heb ik eens gehoord
op een jaarvergadering van den Nederlandschen Oudheidkundigen
Bond.
Men is in Holland eerder zwaar-op-de-hand dan bid ons.
Hopeloos is die verwarring niet. Met studie, taaie werkzaamheid,
onderling overleg, en vooral veel goeden wil brengt men er wel
klaarheid in. En de Vlamingen, met hun krachtiger opwillen naar
de cultuur in de eigen taal, zijn bereid om zonder dralen het
hunne bii te dragcn ten einde orde te brengen in de terminologie.
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Taalgeleerden zullen zich misschien afvragen • waartoe client
het opmaken van een woordenlijst? Een taal diingt men met op;
de spraakmakende gemeenschap bliift hierin almachtig.
Inderdaad. Doch het gaat hier niet om een gedachte- en
gevoelstaal Het gaat hier alleen om een vaktaal, om bepaalde
woorden en uitdrukkingen met bepaalde beteekenis ingang te doen
vinden. Die kan men wel doen doordringen. De wetenschapsmenschen hebben er alle voordeel bij een vaste terminologie aan te
nemen, en van lien uit zal deze wel doordringen tot de vakmenschen en de volkslagen.
De spraakmakende gemeente? Wij behooren er toch ook toe?
Valsche schaamte moet ons niet verhoeden te zeggen : wij, Academieleden, behooren er voor een grout deel toe. Als wij een keus
willen doen, met overleg, en, als op het gezag van een Academie,
de lecraars aan de vakscholen volgen — en die verlangen niets
beters dan een vaste voorhchting — dan is, na een geslacht, de
zekerheid en de duidelijkheid in deze vaktaal een voldongen feit.
Een Academie, als de Koninkluke Vlaamsche Academie, kan, als
zip in die opzicht practisch werk wil verrichten, heel wat ten goede
doen door b. v in haar Commissie voor onderwijs in en door
het Nederlandsch practische vakwoordenlijsten te bespreken en
op te waken.
Tot het opmaken van een dienstige vakwoordenhist is het
noodig voorafgaandeluk de grondbeginselen vast te zetten, waarnaar de keuze moet gedaan worden Deze princiepen moeten van
algemeen wetenschappellken en van taalkundigen aard zijn, als
men in dit opzicht vruchtbaar werk wil verrichten.
Laten wij deze grondbeginselen in oogenschouw nernen.
Hierbij moet ik mij eenigszins begeven op het gebied van de algemeene Nederlandsche wetenschappelijke vaktaal. Ik doe het met
de grootste bescheidenheid, en zal het ook zoo voorzichtig mogelijk doen. Voorzichtigheidshalve zal ik, bij de toepassingen, mij
beperken tot het vak van de archeologie, dat mij jets meer vertrouwd is.
**
Als eerste princiep kan Belden, dat wij steeds met scherpe
kieskeurigheid voor elk begrip den meest geeigenden term moeten
-uitkiezen onder degene, die in zwang zijn.
Wie eenigszins op de hoogte is van de Nederlandsche literatuur over zijn vak, staat verbaasd over de hoeveelheid termen, die
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tot zijn beschikking liggen in de mien van onzen woordenschat.
Verscheidene schachten van die mien zijn bijzonder rijk voor
heel wat Bingen vinden wij vier, vijf, zes benamingen.
Er zip er die deze veelheid zullen beschouwen als een rijkdom. De beoefenaar van de wetenschap zal er wel antlers over
oordeelen Elke taal is eigenhjk een conventioneel middel, dat de
menschen gebruiken om gedachten en gevoelens aan elkaar over
te brengen Een vaktaal vooral is een conventioneele taal Zij ontstaat door een met uitgesproken overeenkomst van vakmenschen,
,die alien hetzelfde woord aanwenden voor hetzelfde begrip. Het
komt er voor de vakmenschen op aan, dat zip zich nauwkeurig
uitdrukken en ook begrepen worden bij het eerste woord.
Hieruit vloeien een paar toepassingen voort, waarop de aandacht moet gevestigd worden : het is voordeehg elk begrip steeds
aan te duiden met slechts een algemeen aangenomen woord, en
het is wenschelijk dat elke aangenomen term, zooveel mogelijk,
maar een begrip opwekt.
Elk begrip moet aangeduid worden met een algemeen aangenomen woord Het aanwenden van verschillende termen voor
een begrip sticht verwarring, en komt ten slotte neer op gemis aan
verstaanbaarheid — wat eigenlijk een verarmoeding is voor de
vaktaal
Wilien wij derhalve een begaanbaren weg barren naar een
vaste vaktaal, dan zal bet noodig wezen te hakken in de welig
opschietende woekerplanten van onze taal, wier bodem nog zooveel overdadige levenskracht heeft Het kan pijnlijk vallen. Het
moet, waar het gaat om de taal voor een wetenschap, althans voor
een wetenschap die de plastische kunsten betreft
Het kiezen van een term order de vele, die eenzelfde beteekenis hebben, kan wel eens zeer gemakkelijk vallen. Het volstaat
dat men den term ophaalt, die het dichtst de beteekenis benadert
en die in den vorm het eenvoudigst is. Een voorbeeld. Bij de groote
gothische kerkgebouwen laat men van buiten tegen bet hooge koor
bogen aanleunen, die den schuinen druk van het gewelf opvangen.
Een aantal woorden zijn in twang om die bogen aan te duiden
luchtboog, steunboog, steekboop,', schoorbooi;, schraag, boog Zij ziln haast
alle even uitmuntend. In zulke gevallen staan wij er voor als de
ge,vangene in het volt stied : « Zeg, pater, gib moet kiezen! » En
men kiest dan uit de vele schoonen. Precies niet altijd op het
goed-valle-het-uit. Er moet wat overleg bij wezen. In onderhavig
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geval zou ik schraagboog verkiezen boven het reeds meer gebruikte
luchtboog, dat de bedoeling niet aanduidt.
Men beredeneert steeds eenigszins welk woord onder al de
woorden, die tot onze beschikking staan, het meest geeigend is Die
beredeneering is dikwijls heel eenvoudig, als in het bovenstaande
geval. Ook in de volgende gevallen
Wij bezitten tal van woorden, die den dwarsloopenden beuk
aanduiden, welke loodrecht staat op den middenbeuk en het koor
van een kerk kruesbeuk, dwarsbeuk ,kruis pleugel, dwarspand, d warsschzp , waarnaast dan nog het woord transept Het zou de duidelijkheid zeer bevorderen, als wig den durf hadden een van die
termen, liefst dwarsbeuk, den eenvoudigsten term, uitsluitend in het
gebruik te houden.
Voor crepissage zijn verscheidene termen voorhanden, die evenveel waard zip in opzicht van zuiverheid en inhoud Naast het
meer Hollandsch beraapwerk of raapwerk, hebben wil het meer
Vlaamsche bezetsel Wij kunnen echter die beide woorden vermuden
en den voorkeur geven aan het woord beplersterzno, niet omdat het
in zichzelf beter is, maar omdat het als bekend voorkomt in alle
Nederlandschsprekende gewesten Met zulk een keus is er meer
kans dat bet woord voor goed algemeen gehecht wordt aan het
begrip van bedekking van een muur met mortelspecie
Het is hinderlijk voor de duidelijkheid, dat bijna elk schriiver
over bouwkundige archeologie er zijn eigen I )enaming op nahoudt
voor wat men in het Fransch met een enkel algemeen aangenomen
woord contrefort noemt De eene schrijft dr/J./liner, de andere muurslut , een derde schoormuur, nog een andere steunmuur, weer een
andere schoorbecr, een andere nog steunbeer, dat mid als het meest
toepasselijke voorkomt en het gemakkelijkst te onthouden is.
Het schiften en schakeeren is echter in de meeste gevallen
geen lichte taak. Het uit te drukken begrip moet men in zijn
geest nauwkeurig bepalen. Den begripsinhoud van het woord, dat
men erop wil toepassen, moet men onderzoeken. Zelfs moet men
de phonetische waarde van het woord schatten. Verder is nog te
onderzoeken of het van zuiver Nederlandsch gehalte is, of het
werkelijk in zwang is, en, zoo niet, moet men zijn gebruikswaarde
gissen.
Laat ik daarvan enkele voorbeelden geven.
Een typisch en algemeen bekend woord in de bouwkundige
archeologie is het Fransche woord frinpan, waarmee men de ruimte
aanduidt tusschen een bovendorpel en den boog er boven gespan-
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nen. Enkelen zien er gem bezwaar in daarvoor in het Nederlandsch
-ook tympan of timpaan te gebruiken. Voor dit vreemde teeken,
waarbii geen enkel Kenner zich zal vergissen, zou ik meer voelen
dan voor het woord latex, dat A. van Houcke aanwendt en dat
-eerder iets als den bovendorpel zelf aanduidt. Er zip echter betere
woorden in gebruik. Dr. J. Kalf zegt boogtrommel, Brade en Nieuwbarn gebruiken trommel, Zwiers geeft boogschild op, en een paar
malen, o. a. bij Weissman en Prof. Evers, vond ik boogveld, dat het
meest de ware beteekenis benadert. Ik aarzel met dit woord voor
te staan, als ik een dergehik woord gebruikt vend ook In Vlaanderen,
,loch dat minder gepast lijkt : gevelveld.
Er bestaat in de gothische bouwkunst een lustwerk-versienng
met twee vallende hinen boven een opening en waan oor men in
het Fransch algemeen het woord gOble gebruikt. In de Nederlandsche wetenschappehjke hteratuur wendt men allerlei termen aan
om van deze bouwkundige versiering te spreken. Ik vond er voor
puntgevel, spassevel, topgevel, siergevel, ontaalgevel. Dezc woorden
ziJn volstrekt verkeerd : zij kunnen een geheelen gevel bedoelen,
zijn te ruim. Geveltop en gevelspas hiken al veel beter . zij wekken
alleen het beeld op van het bovenste gedeelte van ecn gevel Zij
duiden echter niet de speciale histversiering aan, die men ziet boven
de deuren en vensters van XIII de en XIVde eeuwsche gothische
gebouwen ontaal, een vage afleiding van _fronton, zal moeilijk
ingang vmden. Er bluft dan islets over dan het woord wzmberg,
door sommigen reeds aangcwend Velen zullen geneigd zip het
te verwerpen als een germanisme. 1k kan echter verzekeren dat
het woord reeds in oude Westvaamsche teksten voorkomt, ook
.order den vorm van wzndberg
De middeleeusche bouwkunstenaars gingen buitengewoon
logisch en practisch te werk In hun muren brachten zij op bepaalde
hoogten, vooruitstekende hasten aan, die het neerloopend regenwater moesten verwijderen van de verticale muurvlakken. Als
benaming vond ik daarvoor goo/Ns', wat slechts van toepassing
kan wezen bij de kroonlijst, waarop een Boot ligt. Verder druzper,
druiplzpt, upsteen, dckplaat, watellzjst , zelfs het beeldend woord
waterneus, en op den troop toe de Fiansche oorden cordon en
larmier. Hier valt weer te kiezen, en watezhisst , dat ik reeds vond
in de kerkrekeningen van Merckem over 1632-1633, zal wel het
meest geeigende woord zijn . het wijst eenigszins op het Joel en
evens op den vorm.

Hoe zullen wij de bogen noemen, die in de groote gebouwen
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dienen tot verbinding van pijlers en zuilen en die tevens tweebeuken van elkaar scheiden) Weissman gebruikt daarvoor arch/voile, dat slechts van toepassing kan wezen op den versierenden
rand van zulk een boog Prof. Evers spreekt van pglerboog, alsof
zulk een boog ook niet kan gespann en wezen tusschen ronde zuilen,
Er bliift keuze over tusschen kroonboog en schezboog, beide in zwang,
Met Dr. J Kalf zou ik schezboog verkiezen : het woord geeft bevatterliiker het begnp weer van dezen boog, die eigenlijk niets bekroont,
doch wel beuken van elkaar scheidt.
Bij rijkversierde deuropeningen kan een breed uitgaande portaal gevormd worden door een reeks rechtstanden, waarop bogen
zijn aangebracht die elkaar overkragen. Ellie nj van die bogen
noemt men in het Fransch een voussure. Hoe zullen wij die in het
Nederlandsch heeten ? Men zegt erover : fizjlhoop,te van een gewelf,
wat op heel iets anders duidt, zvelving en boogronding, die andere
begrippen opwekken. Lezbungsbogen zeggen de Duitschers, maar
dit helpt ons niet verder, ook niet door middel van de analogic.
Zouden wij hiervoor niet geleding kunnen gebruiken 7 Dr. J. Kaif
wendt dit woord aan om van de honzontale verdeelingen van een
toren te spreken, doch die kan men wel gewoon verdzepzng heeten.
Een gemetselde boog en een gemetseld gewelf hebben een
boven- en een onderzijde, die men veel noemt erlrados en intrados.
Sornmige oudheidkundigen gebruiken voor extrados : rug van een
boog of gavel/. Een mooi woord, doch waarvoor men geen tegenhanger heeft om intrados aan te duiden, het gaat toch met aan te
zeggen : bunk van een boog of gewelf
Dagkant is een goed woord voor de binnenste zichtbare nide
van een boog of geweif, doch bier nu ontbreekt ons een tegenhanger voor extrados Anderen zeggen : burtenbooglzin of buzienwelflyn, en ook buitenwelving, waarmee men te zeer wijst op een
lijn, waar eigenlijk een vlak zichtbaar is. Ik houd het met hen die
zeggen buzien- en bznnenwelfvlak : dit beschrijft iets nauwkeuriger
en is duidelijk.
Wig konden nog heel wat zulke gevallen bespreken. Het kan
nu echter volstaan er op nog een paar op te noemen.
. Waarom zou men gebruiken benedenverdieping naast het klare
gekkvloers, en waarom voor het duidelijke spitsgevel een woord
aanwenden als puntgevel en vooral een woord als tuitgevel .2
Waarom voor den schuins gcplaatsten hoofdbalk van een dakstoel
niet een van de twee in zwang zunde woorden gebruiken : spruzi
of dakspant ?
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Een tweede toepassmg van het grondbegmsel dat men nauwkeurig den juisten term moet uitkiezen is, dat men, als het kan,
slechts een beteekenis moet heChten aan elken term.
Hoe stain wij voor de woorden, die aangewend worden in
verscheidene beteekenissen?
Onder de vele bouwkundige vakwoorden, waarbij dit het geval
is, houd ik er u een paar vow, die u een denkbeeld zullen geven
van de verwarnng, van den heksendans van beteekenissen, die bij
poozen ontstaat in den geest van de Nederlandsche bouvykundigen
en archeologen.
Deze gebruiken in hun vaktaal veel het zeer Nederlanclsch
klinkend neut. Plitak meent het te moeten gebruiken voor het
massief middendeel van een voetstuk, dat wij teerling heeten;
Prof. Plasschaert ziet er een rechtstand van een deur- of vensteromlijsting in; Weissman en van Houcke-Sleypen geven het woord
op als term voor een vierkant bewerkten steen, die client tot ondersteuning van een stijI; Kramers vermeldt het voor een kraagsteen,
eeii uitspringenclen ondersteuningsteen; A. van Houcke gebiuikt
het voor een modillon of soort van kraagsteen onder de kroonlijst
in de Corinthische orde. Timmerman veileent den naam neat aan
ecn deurstql (mauclair) en maakt van een kiulneut een eindversiering, die wij klauwstuk noemen (volute) Wie geraakt er nu nog
wigs uit ? En wat moet de vakman begrijpen als hij iets te lezen
krijgt over de neuien van een gebouw)
Men ziet lueruit hoe noodig het is voor elken term een beteekenis vast te zetten Zonder bestendige beteekenis voor elke benaining loopt men gevaar zich onnauwkeurig cn dus onwetenschappelijk uit te drukken. Het kan b v. met door den band als men aan
koor de enge beteekenis geeft van het uiteinde van een koor.
Hiervoor gebruiken wij koorafslulting 'Weissman vergist zich als
hij de koorafiluiting een kooinzs noemt, wanneer hij spreekt van de
kerk. van Breda. Daardoor welt hij een geheel valsch beeld op van
de zaak : die kerk, grout als een kathedraal, heeft geen kooinis of
kicinen uitbouw aan de koorafsluiting.
Het moet ieder beoefenaar van de wetenschap als een
onmisbare noodwendigheid voorkomen dat elke term een bepaald
afgebakend beteckenisveld heeft. Wat hebben wij aan een woord,
waarvan de eene geleerde de grenzen der beteekenis zeer ruim
uitzet en dat de andere slechts in zeer beperkten zin verstaa0
Daar is b. v. het zeer flinke woord L./ oonlipt Brade noemt
aldus ieder deel in een bouwwerk, dat dekt en vooruitspringt.
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Maar anderen gebruiken het alleen als ze spreken van de bovenste
lijst (cymazse) van een hoofdgestel uit de klassieke bouworde
'Louden wij niet, de kerk in het midden latend, allemaal onder
kroonlzpt kunnen verstaan de uitspringende bekromng van cen
verticaal muurvlak aan den aanzet van het dak • la cornzche
Aileen een nauwkeurige bepaling van de termen kan ons er toe
brengen goed uit elkaar te houden de verschillende soorten van
rechtopstaande deelen van metsel- en timmerwerk. Er is een
onderscheid te maken tusschen een muurdam, die opgemetseld is
tusschen deur- en vensteropeningen, een gemetselden rechtstand
langs deze openingen, en een stql of balk in rechten opstand. Deze
woorden en andere, die er mee verwant zijn als staandez , middenstaana'er, penant, post gebruikt men nu op plezienge wijze door
elkaar om aan te duiden wat in het Fransch zeer duidelijk begrepen wordt onder trumeau, pze'drort en montant
In dit opzicht is het ook van belang dat men synoniemen, die
niet zeer bepaald hetzelfde ding aanwijzen, in de wetenschappelijke
vaktaal zeer streng onderscheidt. Wie het wel meent met de
zuiverheid van zijn vaktaal wordt steeds pijnhjk getroffen, als hij in
onze boeken over bouwkunst leest van een puler waar een zuil
bedoelt wordt, en van een zuzl waar men spreken wil over een
pziler. Men kan bier scheip onderscheiden een paler is een alleenstaande opgemetselde steun met vierkant of rechthoekig plan en
een zuil heeft altijd een ronden vorm
Ik heb gezocht of ik bij onze schnivers een even duidelijk
onderscheid kon vinden als men in het Fransch waarneemt
tusschen tassement en affaissement Wel vond ik dat, tot het uitdrukken van die begrippen, het Nederlandsch rijker is dan het
Fransch : wij zeggen zetiing, zakking, znklznkzng. Maar deze benamingen worden in de grootste wanorde door elkaar gebruikt Hoe
gemakkeliik konden zij uit elkaar gehouden worden als men zettmg
wilde behouden voor het zich vastzetten van metselwerk (tassement),
zakking voor het inzakken van slecht ondersteund metselwerk,
waarvoor het Fransch affazssement heeft, en znklinkino bleef
gebruiken voor de verzakking van den grond zelf, wat het Fransch
alweer met affamement moat aanduiden.
Eveneens bestaat er een verschil tusschen den kunstmatig
aangebrachten bodem, waarop gebow,vd wordt (Fransch . fondation)
en het gedeelte van een gebouw, dat als grondmuur staat tusschen
den bodem en het opgaande werk (Fransch : fondement). In de
Nederlandsche technische boeken gebruikt men voor de beide
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.dingen de benamingenfiindeering en fondanzent, door elkaar op een
wive, die vermakelijk zou wezen, als ze niet zoo hcht tot vergissingen aanleiding gaf Vlammgen willen zich uit die verwarnng
weghelpen door woorden als giondslag en grondvestzng. Zij zeggen
echter nets duidelijks Het beste zal nog wel liken de in twang
zijnde woorden te behouden, doch ze steeds in dezelfde beteekenis
te gebruiken; te zeggen b v dat de fundeering bestaat uit een verharden van den bodem, waarop dan het fona'ament gebouwd wordt
als gedeelte van het eigeiilijk gebouw onder den beganen grond.
Aldus stel ik ook voor een ondeischeid te maken tusschen een
rankwok, versienng met krullende plantenstengels (iinceau) ; een
bloemslinger, versienng in den vorm van bladeren en vruchten
hangende aan een touw, dat aan twee einden vastgemaakt is (gull-land c ), en een fesioen, versienng uitgesneden in den vorm van
bloemslingers (feston).
Tot bevordenng van de duidelijkheid en de vastheid van de
Nederlandsche terminologie, zou ik zelfs zoo verre gaan een goed
woord, dat in twee of meer verschillende beteekenissen gebruikt
wordt en daardoor verwarring sticht, maar Never in onbruik te
laten vallen, wanneer, voor de verschillende beteekenissen goede
Nederlandsche benamingen tot onze beschikking hebben.
Aldus het woord leaf. Velen gebruiken het in de beteekenis
van een bovendorpel, anderen gebruiken het voor impost. Laten
wij bovendorpel en impost aanwenden en half weglaten : wij zullen
telkens door eenieder beter begrepen worden.
Kareel, filavuls en plavez zijn alle dne goed om te spreken van
een gebakken platten steen, waarmee vloeren aangelegd worden.
Vloertegel zal echter eenieder die Nederlandsch spreekt onmiddellijk verstaan
*

Een tweede grondbeginsel, dat ons leiden moet bij het vaststellen van de vv etenschappehike vaktaal, is dat een term geen
verkeerd denkbeeld mag opwekken van de zaak, die hid moet
aanduiden.
Dit pnnciep is zoo vanzelf sprekend dat alle rechtvaardiging
en alle uitleg hierbij overbodig zip Vooral bij de studie van de
plastische kunsten gaat het steeds over vaste vormen, die een
scherp omhind karakter hebben, en de benamingen moeten dus
nauwkeurig het begrip van die vormen aanduiden.
Op de toepassing van dit zoo klaarblukend grondbeginsel kan
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termen kan men opmaken hoe slordig sommigen denken, en hoe
weinig men hun werk kan vertrouwen van een wetenschappelijk
standpunt uit.
Zoo hoorde ik in Holland verscheidene malen een trifonunt
of versieringsgalerij nonnengang noemen. Het gevolg van zulk een,
benaming was dat een leeraar het uitlegde als de plaats, die in de
middeleeuwen voorbehouden was voor de nonnen in de kerk.
Uit het verkeerd gebruik van ogiefboog voor spztsboog en opvale bouwkunst voor gothzsche bouwkunst zijn heel wat verkeerde
meeningen en scheeve opvattingen ontstaan. In de Fransche wetenschappelijke taal, waar de benaming oguyboog (arc ogzval) ingevoerd
werd door den eersten wetenschappelij ken archeoloog de Caumont,
is men, na langen strijd en door de aanhoudende leering van de
Ecole des Chartes, daaromtrent tot klaarheid gekomen Men spreekt
er nog van een ovve als het gaat over een kluisnb, die cen gewelf
ondersteunt, en van een arc bnse of spztsboog als men het wil hebben
over een boog, die bestaat uit twee cirkelsegmenten. Het konit er
op aan ook bij ons dit onderscheid in te voeren Men zal dan met
langer vervallen tot de zoo verkeerde leering dat de gothische still
zich onderscheidt door den spitsboog Hij wordt gekenmerkt door
de kruisribben, die de gewelven versterken en die eigenlijk de arcs°gas zijn (augere, arc augif, al c ogz j) , loch ook een anderen vorm
kunnen hebben dan de spitsboog
Voor gebrandschziderd glas (vitz ail) vond ik het woord geschz1aerd venster, dat ons zou doen denken aan een venster, waarvan
het glas beschilderd werd, toen het reeds in het raam zat; bij
een Vlaming las ik glasraam, dat van de kleur niets zegt, en bij
Hollanders kerkraam en kerkglas, dat al evenmin gebrandschilderd
glas aanwijst.
De dingnamen, die een beschrijvende kracht bezitten, blijken
zeer verlokkend in het gebruik. Een woord als gebrandschzlderd glas
zegt al veel, en een woord als spietorentje duidt iets aan van het
doel van een e'changuette en laat ook iets vermoeden omtrent zijn
plaats.
In onze taal vindt men vrij gemakkelijk dergehjke veeizeggende
woorden. Ons Nederlandsch heeft de eigenschap heel wat elementen voor nieuwe benamingen uit zichzelf te kunnen putten, en het
is tevens zoo beeldend dat vele woorden al een gedeeltelijke
bepaling zijn. leder studeerder is dadehjk bereid een aantal voorbeelden daarvan uit zijn eigen yak aan te halen.
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Wij moeten ons echter hoeden voor begoochelmgen in dit
opzicht, en de waarde van de c beschrijvende » woorden met
overschatten . ten eerste, zij zijn niet steeds zoo juist beschrijvend
als men wel denkt, en ten tweede, zij leiden meermalen tot wetenschappelijke vergissingen.
Zij zijn niet steeds zoo juist beschrijvend Het komt veelvuldig
voor dat de vinders van zulk een term de zaak, die zij noemen,
niet nauwkeurig kennen en er dus een verkeerde benamrng aan
geven. Zij doen als Colombus : die zette den voet op Amerikaansch
grondgebied, meende dat inj in Indie was en doopte de inboorlingen met den naam van Inchers.
De « beschrijvende » woorden leiden ook tot wetenschappelijke vergissingen Het gebeurt dat de wetenschap in de zaak, die
men met een inhouds-vollen term heeft willen aanduiden, naderhand heel wat andere eigenschappen gaat ontdekken, en dat de
benaming ten slotte volstrekt onjwst wordt. Het zou verkeerd zijn
te meenen dat een taal bij machte is de dingen anders aan te
duiden dan op een onvolledige en derhalve onjuiste wijze. Een
term, een woord is maar een teeken, en dit teeken is des te gebrekkiger naarmate het een meer concreet wezen moet aanduiden Het
begrip van een zaak bevat meestal veel meer dan wij in een enkel
woord kunnen samendnngen. Men kan er met genoeg op wijzen
dat de hebbehjkheid om uit de benammgen het begnp van de zaak
zelf op te halen aanleiding moet geven tot vele verkeerde opvattingen. Niet alleen leerlingen en beginnelingen worden daardoor
mislead Ook geleerden laten zich aldus verleiden om zelfs heele
stelsels op te halen, alleen uit een woord Om geen modernen te na
te spreken zal ik een voorbeeld opgeven uit het verleden. Condillac,
die in de XVIIIe eeuw de sensualistische school stichtte, redeneert
als volgt om het onderscheid te maken tusschen het wezen der
dingen en hun verschijningen : c Des que les qualites distmguent
les corps et qu'elles en sont des mameres d'être, it y a dans les
corps quelque chose que ces qualites modifient, qui en est le
soutien ou le sujet, que nous nous representons dessous, et que, par
cette raison, nous appelons substance, de substage, etre dessous. »
Het woord substage verleidt hier den denker tot de meening dat het
wezen der dingen niets anders is dan dat, wat onder en achter de
eigenschappen zit. De redeneering van de primitieve volken en
van onze kinderen berust op dezelfde grondslagen. Op dergehjke
woord-begrippen berust ook voor een groot deel de philosophie
van Bolland, die zooveel jonge geesten in Vlaamsch-Belgie begoocheld heeft en in de war gebracht.
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Ik sta volstrekt niet alleen om te beweren dat men dikwuls
meer gebaat is met wetenschappelijke termen, die uit zichzelf,
door hun etymologie, ons niets zeggen, zoodat zij slechts gelden als
een teeken voor het aan te duiden begrip Dergelijke woorden
hebben het voordeel dat de overeenkomst tusschen het teeken en
de zaak steeds kan blijven bestaan, hoe ook het begrip van de
zaak zich wijzigt. Dit begrip kan zich uitbreiden en zich generaliseeren, het kan mkrimpen en zeer speciaal worden : de naam blijft
steeds even dienstig, omdat hij, als louter teeken, de meest verschillende begrippen kan aanduiden. Van hoofdzakelijk belang is
dat hij duidelijk klinkt en gemakkelijk kan onthouden worden.
**
Een derde princiep bij het vaststellen van een Nederlandsche
wetenschappelijke terminologie mag wezen : alleen met de grootste
omzichtigheid mag men verouderde woorden opnieuw invoeren.
Dit grondbeginsel zal menigeen verbazen. Waarom zou men
niet zooveel mogelijk de termen van de vroegere geslachten in eere
hersteller)) Men kan daar veel voor voel en Maar wie archiefstukken
nakeek op stuk van oudheidkunde, heeft kunnen constateeren hoe
weinig hoop wij mogen koesteren dat de taal van onze voorouders
ons inzake terminologie veel diensten zou bewijzen.
Nog veel meer dan nu werden vroeger dezelfde termen toegepast op zeer verschillende zaken, en meer dan nu duidde men
bepaalde zaken aan met zeer verscheidene benamingen : met
zelden vindt men in dezelfde stukken sommige Bingen op twee, drie
onderscheidene wijzen genoemd. Men sloeg er maar een slag in.
In de kerkrekeningen van Dixmude over 1574-1575 vinden
wij daarvan een aardig voorbeeld. De klankborden, die in de torenvensters aangebracht worden hoofdzakelijk tot het neerslaan van
de geluidsgolven der klokken, noemt men er waterveynsters. Als er
nog stond waterborden, dan kon men meenen dat men dien naam
aanwendde met het oog op een bijzonderen dienst, Welke zulke
border ook verrichten : het beletten dat het regenwater in den
toren slaat Doch « watervenster » heeft geen logische beteekenis.
De nude rekeningschruvers deden ook wat onze ambachtslui
nu nog doen. Zij vernederlandschen eenigszins de vreemde termen :
een aerket of arket is niets anders dan een archet of boogje; een
dormter is een a'ormttorium of slaapzaal, een about, dat een uiteinde
beteekent, liikt mid erg van Franschen oorsprong, hoeveel het in
het West-Vlaamsch dialect steekt : met kanten en aboeten, met

hoekten en boekten.
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Zullen wij dan maar alle verouderdc termen in hun graf later
rusten 7 Zooverre moet het met gaan Er zijn wel oude termen weer
in te burgeren
1k voel er veel voor om den ouden term harnas weer te zien
gebruiken Het woord komt voor in Vlaanderen zoowel als in
Holland : het staat in de rekenungen van de kerk te Dixmude
en ook in de kerkrekeningen van Haarlem. Het kan geheel het
stevig vulwerk aanduiden, waann de glazen aangebracht worden
in de groote vensteropeningen, en het jonge woord maaswerk kan
men dan voorbehouden voor het bovenste deel van het harnas, de
vulling van het boogveld.
Een flunk oud Nederlandsch woord is nog speklaag, dat voorkomt in een rekening van 1619 over den heropbouw van de
kerk te Goes. Wij kunnen dit beeldend woord best gebruuken
om daarmee den band van natuursteen aan te duiden, due zooveel
aangewend
wordt in de Brabantsche gebouwen
der XV de en XVIde
o
0
eeuw als versiering in metselwerk van baksteen.
Het nazien van de oude termen kan ons zelfs leeren de nog,
bestaande woorden juist te schrijven. Velen schnjven, naast bzntbalk , ook bindbalk in de beteekenis van den horizontalen balk, die
de dakspanten onderaan vereenigt (mil-az') , en het woord, met
een d geschreven en schijnbaar afgeleid van bznden, hikt op het
eerste zicht dit begnp wul eenigszuns weer te geven Doch het
woord komt van het Muddelnederlandsch bin' (bundel) en moet
dus eigenlijk bintbalk wezen.
Woorden als harnas, speklaag zijn een verrijking voor onze
huidige vaktaal, omdat wuj geen goede equivalenten ervan bezutten.
Waar wij echter in onzen modernen taalschat dingnamen bezutten
met bepaalde beteekenis, lijkt het onnoodig nog verouderde woorden naar voren te halen. Buj wien zal het opkomen het Oud-Westvlaamsch sleek of het Oud-Gentsch bewerp te zeggen voor een
plan'? Het Oud-Westvlaamsch speesbak of spaasbak voor een wzywaterbak P Het Oud-Hollandsch wuft of verwulft voor gewelf ? Wie
zal een bekroning nog een kroonement noemen? Een nis een beeldenstat heeten 7 Een schoorstuk , dat moet steunen, aanduiden met
het woord naald ? En voor zzibeuk het woord urtlaat gebruiken?
at zijn alle woorden, die uk uit oude rekeningen opteekende : wie
ziet de noodwendigheid in, bier Ezechiel te spelen en deze doode
beenderen achter zich te werpen 2 Voor mijn part mogen ze
bkiven bleeken op de woestenij en duenen tot profijt van de taalkundigen.
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Op de vraag of wij verouderde termen zullen ophalen, moeten
wij dus antwoorden dat het, behalve in uitzonderlijke gevallen,
weimg nut heeft, en vooral dat het moet gebeuren met de grootste
omzichtigheid. Want zoo stevig de oude stijlvormen ziin, zoo onbepaald en onzeker zijn de benamingen, die men er vroeger voor
gebruikte. In de moderne wetenschap is men heel wat nauwgezetter
geworden dan onze voorouders het in hun taal waren . elk woord
moet zijn bepaalde beteekenis hebben
* *
Als vierde princiep zou ik willen voorstellen dat wij sleclits
noodgedwongen en met voorzichtigheid onzen toevlucht zouden
nemen tot de dialecten
Het is nutteloos dialectwoorden, waarvoor wij een algemeen
gebruikt en algemeen begrepen Nederlandsch vakwoord bezitten,
ook in de vaktaal te willen binnenloodsen. Het is met alleen
nutteloos Fr et is ook schadelij k, want het sticht verwarring Zoo
kunnen wij het Westvlaamsch getinte paanderboog negeeren, waar
wij het woord korfboog bezitten, en het dialectisch algemeen
Vlaamsch verdiep en stage kunnen wij daarlaten voor het algemeen
Nederlandsch : verdiepzng
Het is wel eens pijnlijk woorden den rug toe te keeren, die
ons nog met een stillen glimlach op de lippen van uit een dialect
toekijken, en reeds in hun oogen den weemoed dragen niet te
zullen meegenomen worden op den web van het leven. Een van
die achtergelatene is het woord Wpm of beloen, waarmede in
enkele Vlaamsche streken de schuins bewerkte kant van houten of
steenen voorwerpen wordt aangeduid. Wel werpt het smeekende
blikken, doch daar glanst bet gelaat van het frissche afschitining
en zijn heldere oogen zeggen z(56 duidelijk en 766 zeker zijn levenskracht, dat wij ons van bili oen en beloen licht kunnen afwenden.
Alleen wanneer het algemeen Nederlandsch ons in den steek
laat, zullen wij bij de dialecten te rade gaan. En bij gelegenheid
kunnen wij ons best doen om een geschikt dialectwoord te redden
door het te gebruiken naast een algemeen Nederlandsch synoniern
in een bizondere schakeering van beteekenis. Een van de oorzaken
van het verdwijnen van woorden ligt in het feit dat de spraakmakende gemeente de beteekenisgrens tusschen twee synoniemen niet nauwkeurig aanstreept. De beteekenis van de beide
woorden wordt dan identisch, en noodzakehikerwijze zal een
van deze woorden in onbruik raken. Willen wij zulke woorden.
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redden, dan moeten wij hun verschil in beteekenis zooveel mogelijk
versterken.
Laat ik daarvan een voorbeeld geven Voor het Fransch toil en
appentis bezitten wij het vakwoord lcssenaarsdak en het volkswoord
afdak. Beide zijn goed. Laten wij het dialectisch afdak behouden.
Dit kan, als wij lessenaarsdak bewaren voor een groot dak, dat met
,een enkel schild tegen een hooger deel van een gebouw aanleunt,
en aan afdak de beteekenis laten die het in den volksmond heeft :
een kleine ruimte overdekt met een afhellend dak en aanleunend
bid een gebouw.
* *
Een vijfde princiep kan wezen : als het noodig is, moeten wij
nieuwe termen uitdenken, doch daarbij zorg dragen dat zij steeds
in nauwe overeenkomst blijven met ons taaleigen.
Dit is noodig als de bestaande Nederlandsche vaktaal in gebreke blijft, en als eveneens de oude taalschat en de volkstaal to
kort schieten Wig moeten dan den durf hebben om in den rijken
boclem van onze taal te gaan delven en zelf nieuwe termen to
bakken.
Een voorbeeld tot opheldeiing Hoe zullen wij in het Nederlandsch noemen het avant-corps, het gedeelte van een gebouw dat
vOUr den ingang vooruitspringt 2 Prof. Plasschaert gebruikt daarvoor bet vreemdsoortige rzsahet. Dr. J. Kalf zegt liztbonzo en dit
klinkt als zuivere Nederlandsche klokspijs; alleen is het begrip,
door dit woord opgewekt, te algemeen, het besluit in zich elk
bouwgedeelte dat vooruitspringt, ook op zij of achteraan Laten
wij het dan maar wagen met een neologisme als voorbouzv.
Onze gesmijdige taal leent zich bizonder goed tot het scheppen
van nieuwe woorden Vooral is niets zoo gemakkelijk als samengestelde woorden te vormen, die dan weer even gauw kunnen
ontbonden worden. Dit scheppen van neologismen is voor velen
een heel pretje.
Het is echter niet geraadzaam zich door deze eigenschap van
onze taal al te licht te laten verleiden. Men verricht gauw overbodig werk en men loopt bovendien het gevaar op, verkeerde
woorden in het leven te roepen.
Het kan nutteloos zijn Eer men een nieuwen term wil
invoeren, moet men zich vergewissen of onze taal niet reeds een
geijktcn term bezit voor de zaak, welke men to noemen heeft. De
nieuwe term kan nog zoo teekenend zijn en nog zoo gemakkelijk te
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onthouden : alleen gangbare munt is een waardevol ruilmiddel..
Vele Vlamingen, die zich de moeite niet getroosten de Nederlandsche vakliteratuur te doorloopen, geven te licht toe aan de
neiging om nieuwe termen in het leven te roepen Bij den zeer
gewaardeerden architect St. Mortier lees ik Izoek van een gevelspits
voor het lang geijkte klauwstuk, Platte boog voor gedrukte boog,
halfionde boog voor rondboog, kolommetfe voor rondstaaf. A. van
Houcke zegt sonde lzyst en zelfs ronde zuzl voor een eenvoudigen
rondstaaf, en noemt de vlering in zijn taal de kruzszng. De Hollandsche schrijvers blijven niet in gebreke in dit opzicht. Prof. Evers
gebruikt canneleerzng voor groef en benedenptofiel voor astragaal, en
ik vraag mij of of het wel noodig is, naast het algemeen aangenomen ezelsrugboog, het woord zngezwenkte boog in te voeren, zooals
Directeur van het Bureau voor Monumentenzorg doet 7
Waar zou het heen als eenieder maar lukraak nieuwe benamingen mocht aanwenden, wanneer hem de juiste term niet
invalt? Ik druk er nog even op : de wetenschappelijke vaktaal is
een conventioneele taal, en die conventie mag uit den aard der
zaak niet onderhevig zijn aan voortdurende schommelingen en
wijzigingen Een vaktaal moet begrijpelijk wezen : dit is haar voornaamste hoedanigheid. Zij is het begrijpelijkst als steeds dezelfde
benaming dienst doet voor dezelfde dingen
Het al te vlug scheppen van nieuwe termen kan bovendien
gevaarlijk zijn Velen vinden z. g beschriivende woorden, en ik
heb reeds gezeid hoe daaruit verkeerde begrippen kunnen afgeleid
worden over de zaken daardoor aangeduid. En velen ook « maken »
woorden die geheel in strijd zijn met ons taaleigen Laat ik ditlaatste nog aantoonen met een paar voorbeelden.
Om een boog aan te duiden, die een gewelfvak tegen een
muur afsluit, gebruiken Kalf en Zwiers muraalboog, een woord dat
ook het groot Nederlandsch Woordenboek opneemt. Het onnederlandsch klinkend adjectief mumal kan gemakkelijk vermeden
worden als wij den arc fornzeret maar gewoon muurboog noemen.
Een zeer slecht woord is dit van A. Van Houcke : voeting
van een boog, in de plaats van aanzet, d. i. aanvang van een boog.
Het Nederlandsch kent geen substantieven op ing afgeleid van
een ander substantief.
Wanneer men niet omzichtig bij zijn taalgevoel te rade gaat
schept men allicht wanstaltigheden, die noch Nederlandsch noch
duidelijk zijn.
Van Houcke en Sleypen willen een klauwstuk noemen, dit is
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een snort van versiering in den vorm van een omgekeerde krullende console, die wij zooveel boven onze renaissance-gevels zien,
bij den aanvang van het dak, en zij zeggen vleugelspits Het woord
is verkeerd gevonnd, en zest geheel iets anders dan wat zij
bedoelen, het zegt : de bovenste punt van gevel, waar zij bedoelen
spitsvleugel, of vleugel van den spitsgevel.
Het beste zal wel wezen als wij een nieuwen term volstrekt
moeten aanwenden, er een te kiezen, die, goed Nederlandsch
zijnde, ook eenvoudig is, beknopt en kort. Die maakt dan een
gelijksoortigen indruk als, op moreel gebied, een schoone daad,
in alien eenvoud verricht.
*
* *

Een zesde en laatste princiep het is in de vaktaal niet noodig
woorden, ontleend aan een vreemde taal, te wezen, wanneer er
niet reeds een equivalent voor bestaat, doch werkelijke bastaardvormen mogen wij niet gedoogen.
Ik hoop dat deze stelling met als te gewaagd beschouwd
wordt. Omtrent de zuiverheid van een taal zijn nog vele verkeerde
voorstellingen in zwang. Vooral in Belgie. Vlaamsclihaters verwijten
dan het Nederlandsch dat het zooveel vreemde woorden opneemt,
en zij vergeten dat het Fransch dit nog meer doet. Sommige
vlaamschgezinden hebben een onverzoenlijken haat gezworen tegen
K bastaardwoorden », en zij zetten er zich tegen te weer als tegen
den baarlijken duivel. Zulke opvattingen gaan uit van het verkeerde
begrip dat de taalzuiverheid iets van denzelfden aard is als de
zuiverheid van het ras. Elk vreemd woord zou een vlek en een
bederf wezen.
Is dit wel zoo? Is de vrees voor vreemde woorden wel
gegrond ? Ik zou het zeer betwijfelen. Alle volken hebben steeds
ontleend en veel ontleend aan de talen van andere volken De
beschaving is een gemeen goed van alle beschaafde volken; zij
gaat over alle grenzen heen en, met de beschaving, neemt men
vele benamingen over, die zij medebrengt Zal men ooit dezen
natuurlijken gang der zaken kunnen tegenhouden ? Het zou zelfs
zeer de vraag zijn of het voor een vaktaal en voor hen, die deze
taal gebruiken, niet nadeelig zou uitvallen als men alle vreemduitziende woorden uit die taal zou willen verwijderen Wat dan
met de internationale betrekkingen 2 De menschen maken niet
alleen deel uit van een taalgroepeenng : zij behooren ook tot
ideale algemeenere groepeeringen. De wetenschappelijke vak-
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menschen vooral. Zij voelen de dringende noodzakelijkheid om in
gestadig verkeer te zijn met hun vakgenooten over de heele
beschaafde wereld. Zullen wij hun dit internationaal verkeer
bemoeilijken door uit onzen taalkring alle termen te verwijderen,
die het gemeenschappelijk bezit zijn van hun vakgenooten uit
andere landen7 Tegen de zoogenaamde zuiverheid van onze
,wetenschappelijke taal mag wel opwegen het gemak in de betrekkingen van onze wetenschapsmenschen met de wetenschappeEike wereld.
Met toepassing van deze ideeen op de bouwkundige vaktaal,
lijkt het mij geraadzaamst de bouwelementen die hoofdzakelijk in
vreemde of oude bouworden bestaan, aan te duiden met den overal
geldenden naam Waarom zouden wij de blokjesversiering, die
eigen is aan den Dorischen kroonhjst, gaan noemen blokkst als de
internationale oudheidkundige wetenschap overal mutule zegt) Is
het niet beter archztraaf te zeggen voor het dragende gedeelte van
het kroonwerk uitsluitend gebruikt in de klassieke stijlen, beter dan
daarvoor woorden te gebruiken als onderbalk en hoofdbalk, die vergissingen kunnen veroorzaken 7 Zullen wij de driehoekige bekroning van een Bevel, die eenieder kent uit de afbeeldmgen van de
Grieksche tempels, met A. van Houcke puntgevel heeten Het
woord lijkt wel toepassehjk op een gevelspits van gothischen aard
met twee naar elkaar oploopende schuine kanten, maar niet op de
breeduitloopende gevelbekroning van de Grieksche tempels. Laten
wij hiervoor bhjven gebruiken fronton. Aldus kunnen wij nog tal
van vreemde woorden behouden als cariatzde, adant, module,

metope, perzstyle, moddlon, ambon, narthex.
Het spreekt van zelf dat men bij het aanwenden van vreemde
woorden een noodige maat in het oog moet houden, en dat een
oordeelkundig gebruik ervan zal afhangen van onze fijngevoeligheid.
Een professor aan de universiteit mag voor zijn onderlegde leerlingen heel wat vreemde termen gebruiken, en dit zal dikwijls
geschieden tot gemak van zijn leerlingen zelf. Een leeraar aan een
vakschool zal er niet kwistig mee mogen omgaan. Wm b. v. spreekt
tot studenten over middeleeuwsche bouwkunst zal zonder bezwaar
een woord als oculus gebruiken en zal best begrepen worden. Maar
de leeraar van de vakschool mag niet van een oculus spreken als
"hij het heeft over een modern rond dakvenster.
Wij moeten echter op onze hoede wezen tegen het binnenlaten van woorden of woordvormingen, die goede en gelijkwaardige
Nederlandsche woorden komen verdringen. Het vreemde goed
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moet men vermijden, waar wij eigen deugdelijk bezit hebben : dit
spreekt vanzelf zou men meenen. Er zijn er echter, die er anders
over denken. In heel wat Hollandsche boeken N:ind ik woorden als :

con/le/or', revetement, larnzzer, courtzne, cre'nzaziliere, (-locket, face,
machicoulis, waarvoor wij Nederlandsche gelijkwaardige woorden
bezitten.
Al evenzeer uit den booze zijn de vreemde woorden, waaraan
men een Nederlandsch kleedje geeft, en die ook goede, in zwaiig
zijnde Nederlandsche termen verdringen. Vlaamsche schriivers zijn
al te Licht geneigd om uit den mond van de vakarbeiders, die op
deze wijze de Fransche termen vernederlandschen, zulke schijnbare
goede Vlaamsche woorden geredelijk op te nemen. Wat hebben
wij aan een term als sofain en sefrezn, ontstaan uit de gebrekkige
uitspraak van chanfrezn, wanneer \ATI.) daarvoor het zoo duidelijke
afschuzninp, kennen ? Slecht Nederlandsch van denzelfden aard is
moneel naar het Fransch nzeneau voor stql, lob naar het Fransch
lobe voor de versienng die wij pas heeten, petersiaal en pia erstaal
van pze'clestal voor voetstuk Het Hollandsch bastaardwoord lambnseering, van het Fransch is onnoodig naast het algemeen
Nederlandsch wandbetzmmerzup, en het nog beter Nederlandsch
woord, dat men in Vlaanderen gebruikt : muurbeschot. Het Hollandsch-Fransch irayee kan gemakkelij k vervangen worden door
gezvelfvak en yak
Om onze taal tegen bederf te verhoeden komt het er op aan
als gevaarlijkst te beschouwen de Nederlandsche woorden die
geknipt worden geheel naar vreemd model Zoo zag ik graatbalk
(arêtzer) voor het eenvoudige nok, wlegvormig gezvelf, letterlijke
vertaling van voiite en berceau, voor tongezvelf, blinde bong en blinde
nzs (arc aveugle, niche a yeugle) voor spaarboog en spaarnzs, dakgetimmerte (charpente) voor dakgestoelte, kroonenzent (couronnement)
voor topszeraad, kruzszng (crozstfc) voor vzering, afizining (alignement)
voor roozlqn.
*

Door de hier behandelde grondstellingen heb ik mij laten
Leiden bij het samenstellen van een proeflijst van Nederlandsche
termen voor de bouwkundige archeologie. Tot het opmaken van
deze lijst voelde ik mij genoopt, toen ik, om zoo te zeggen aan den
lijve, de gebrekkigheid van de Nederlandsche terminologie voor
de oudheidkunde ondervond bij het geven, in de Nederlandsche
taal, van een leergang in de archeologie aan de Gentsche univer-
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siteit in 1912. Ik had zelf dit vak hoofdzakelijk in het Fransch
bestudeerd en moest, na korten tijd, aan mijn leerlingen mededeelen hoe het mij zwaar viel om met de terminologie, gevonden
in de Nederlandsche vakwerken, nauwkeurig en begrijpelijk te
zeggen wat ik te zeggen had. Ik was genoodzaakt hen te verzoeken
te zamen , met mij de Nederlandsche vakterminologie te bestudeeren. Verschillende studenten hebben mij toen bijgestaan bij het
naslaan van oude en moderne vakboeken en woordenboeken.
Onder hen vermeld ik dankbaar de heeren Marcel Minnaert, Edzar
Domela Nieuwenhuyzen en bijzonder de jonggesneuvelden Marcel
Vanderhaegen en Frans Praets. In den laatsten tijd hebben mijn
begaafde leerlingen Dr. Paul de Keyser en Dr. Domien Roggen
mij hun zeer gewaardeerde hulp verschaft, waarvoor ik hun hier
openlijk dank betuig.
Ik geef deze Hist voor wat zij waard is. Zij is slechts eery
proeve, die zeer vatbaar is voor verbetering.

HANDWOORDENBOEK VOOR DE BOUWKUNST

EN DE OUDHEIDKUNDE,
DOOR

Prof.

LEO

VAN PUYVELDE.

OPMERKING
Dit is, in de eerste plaats, een lijst bestemd voor het practisch gebruik en die hoofdzakelijk tot doel heeft bij te dragen
tot de eenheld in de terminologie.
Derhalve zal men hier alleen het meest noodzakelijke
vinden, derhalve ook wordt voor elk begrip slechts e'en term
voorgesteld . het is de term, waarbij de Fransche vertaling en
`een beknopte bepaling staan
Ook minder geschikte synoniemen — goede en slechte
opgenomen, doch daarbij worth telkens verwezen naar het
—zijn
woord, waarvan het gebruik het meest aanbevelenswaard lijkt.
Bij deze synoniemen zijn — dit spreekt vanzelf — niet eens
,alle dialectwoorden opgenomen
Om het gebruik van dit handwoordenboek te vergernakkelijken en om den omvang ervan niet te vergrooten, was het
noodig geen rekenschap te geven van de keuze, zelfs niet op
een beknopte wijze. Men mag er zich echter van overtuigd
houden, dat heel wat opzoekingen in oude en moderne studieboeken, tijdschriften, woordenlijsten e d. zijn voorafgegaan,
en dat de keuze eerst gebeurd is na wikken en wegen.
De beginselen, die ons daarbij leidden, staan uiteengezet
in het voorafgaande stuk.

mannelijk substantief
m.
yr. = vrouwelijk substantief.
onzijdig substantief.
O.
adj. = adjectief.
ww. = werkwoord.

I. Nederlandsch.
A.
Aanaarden, ww. — Remblayer. Met aarde of afval een terrein of
een ruimte tusschen metselwerk ophoopen of aanvullen.
Aanaarding., vr. — 1?emblai. Ophooging of aanvulling van een
terrein of van een ruimte tusschen metselwerk.
Aanbouw, in. — Construction. Uitvoering van een gebouw.
Aaneengeschakelde arcaden, vr. — A rcadesjuxtaposees. Naast elkander geplaatste arcaden, waartusschen geen muurdeel
staat.
Aanleunen, ww. — Adosser. Een klein gebouw of gedeelte van
een gebcuw bij een ander doen aansluiten.
Aanloop, in. — Zie : A anzet.
Aanrazeeren, ww. — Remphr. Schuin verhoogen van rechtstanden naast het gewelf. Ook • aanvullen tusschen en boven
creweify akken .
z,
Aanrazeering, y r. — 1?emplissage. Het schuin verhoogde gedeelte
van rechtstanden naast een gewelf, of het aangevulde
gedeelte tusschen
en boven a-.
ewelfvakken
z.,
b
Aanslag, ni. — feliillure. Uitdieping in hout, ijzer of steen, waartegen een deur of venster aansluit.
Aanslaglat, yr. — Battement. Lat, waartegen een gesloten deur
of venster aansluit.
Aanslagsteen, in. — Battee. Steen van een omlijsting, waartegen
een gesloten deur of venster aansluit.
Aantrede, yr. — Gzron. Ruimte op elken trap om den voet op
to zetten.
Aanzet, in. — Naissance, Conge; Retombee. Onderste gedeelte van
een boog of gewelf. (Fig. I.)
Aanzetsteen, in. — Sommer. Steen, waartegen een boog rust.

— 709 —
Aardbogengewelf, o. — Volite de de'charge. Gewelf bestaande uit
breede bogen dienende tot besparing van metselwerk bij
grondvesten.
Aarverband, o. — Appareil en epz, en feuzlle de fougere, en are'tes
de poisson, Opus spzcatum. Steenver\
band, waarin de lagen afwisselend
naar links en naar rechts hellen•
(Fig. 2.)
Abacus, m. — Zie Dekplaat.
Abdijkerk, vr. — Zie : Kloosterkerk.
About, m. — Zie Uiteinde.
Absidiole, yr. — Zie : Loomis.
Acanthus, yr. — Acanthe Plant uit ZuidEuropa, die veel tot beeldhouwkundige versiering wordt aangewend.
Accoladeboog. m. — Zie . Hielboog.
Achtergevel, in. — Facade posterzeure.
Gevel achter een huffs.

Fig. 1.

Achterschot, o. — Dossier. Houten wand achter aan een kast of
bidbank.
Acropolis, yr. — Acropole. Oud versterkt gedeelte van de stall
At4ene.

Fig. 2.
Egricrane, m — ..,Egrzcrane. Versiering in den vorm van eenx
bokkenhoofd.
Afbiljoenen, ww. — Zie : Afschuinen.
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Afbladeren, ww. — Effrzter. Afschilferen van steen in de richting van de laag, afschilferen van een verflaag.

Afdak, o. Appentzs. — Kleine ruimte overdekt door een afhellend dak aanleunend bij een gebouw.

Afgeschaalde steen, m. — Pierre e'bousznee. Steen, waarvan de
te zachte korst is afgehouwen.

Afgeschampte steen, m. —

Pierre ecorne'e. Steen, waarvan de

hoeken afgebroken zijn.
Afgeso-nnind, adj. — Bzseaute. Ontdaan van zijn scherpe hoeken'

Afhangen, ww. — Ajuster. Bevestigen van deuren of vensters
aan een draaiwerk.

Afhangende slnitsteen, in. — Clef pendante. Neerhangende sluitsteen van een gewelf.
Afkanten, ww. — Lie Afschuinen.

Aflijning, yr. — Lie : Rooilijn.
Afschalen, ww — Ebouszner. De zachte steenkorst verwijderen.

Afschilferen, ww. — Zie : Afbladeren.
Afschninen, ww. — Chanfrezner. Steenen en houten voorwerpen
ontdoen van hun scherpe hoeken.
Afsohnining, yr. — Chanfrezn, Thseau. Schuinbewerkte kant van
steenen of houten voorwerpen. (F1/1---77/1;,' 1\ \
guur 3.)
%;
i \\,,i
,1 / , , N
Moocher.;,
Den scherpen
Afsnuiten, ww. — Moocher.
hoek wegnemen van het uitemde
van een balk.
Fig. 3.
Afwijking, vr. — Inchnazson. Wordt gezegd van een koor, waarvan de as in een andere richting
t,
g aat als de as van den middenbeuk.

Afzaat, m. — Glaczs. Hellend bovenvlak van een waterpas
metselwerk. (Fig. 4, letter A )

Alaam, o. — Outils. Gereedschap.
Alhambra, o. — Alizanabi-a. Paleis van het vroeger Arabisch
staatshoofd te Granada.

Alkasar, o. — Alcasar. Versterkt kasteel te Toledo.
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Alkoppig metselverband, o. — Appareil tout boutmes. Metselwerk.
waarin de baksteenen alle met hun kop zichtbaar zijn.
(Fig. 5.)
Alstreksch metselverband, o. -- Appareil tout panneresses. Metsel-verband, waarin de baksteenen alle met hun streksche
zijde zichtbaar zijn. (Fig. 6.)
Altaar, o. — Ante! Offertafe),
vooral in de katholieke
kerken.
Altaarblad, o. — Zie . Altaartafel
en Altaarstuk.
Altaarnis, yr. — Niche d'autel. Nis
waarin een altaar staat.
Altaarstuk, o — Retable. De opstand aan de achterzijde
der altaartafel, geschilderd
of gebeeldhouwd.
Altaartafel, y r. — Table d'autel.
Honzontaal vlak boven de
tonibe van een altaar.
Altaarverhemelte, o. — Zie :Ciborium, Baldakijn.
Amandel, m. — Atnande. Versiering in den vorm van een
amandelnoot, dikwijls herhaald in het ltistwerk. Ook :
zulke vorm gegeven aan
het profiel van ribben.

Fig. 4.
Ambon, m. — Ambon Verhoog
in het koor van de vroeg-Christelijke basilieken, waarop
het epistel en het evangelic voor het yolk afgelezen werd.
Amphitheater, o. — Amphithedire. Rond of ovaalvormig theater,
inzonderheid bij de Grieken en Romeinen in gebruik.
Anker, o. — Ancre. IJzeren toestel tot versteviging van muren
en bestaande uit een trekijzer en een sleutel, die door
een oog steekt aan het uiteinde van het trekijzer. (Fig. 7.)
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.&nkering, Yr. — Chai nag". De bevestiging van constructiedeelen van een_bouwwerk door middel van ankers.
Ankerwerk, o. — Anc rage. Het materiaal gebruikt bij het bevestigen van bouwwerk door middel van ankers.

Fig 5.

Ante, vr. — ,4n/e. Pilastervormig uiteiude van de beide zijmuren
in kleinere Grieksche tempels.

Fig. 6.

Antependium, o. — Antcyncinim Versiering aangebracht aan
een altaar.
Appartement, o. Appartement. Afzonderlijk gedeelte van een
woning.
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Apsis, y r. — Abside. Halfronde, reclite of veelhoekige afsluiting
van het koor.
Apsidiale kapel, yr. — Chapelle absidiale. Apsisvormige kapel
aan een koor.

Arabesk, y r — Arabesque. Versiering van
door elkander loopend gestyliseerd
loofwerk.

-,W3
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Arcade, yr — Arcade Overwelfde opening
in de dikte van een muur langs buiten door een boog afgesloten. Rij
bogen. Groote boogvormige opening.
Architraaf, y r —Architrave. Dragende deel
van het kroonwerk dat, in de klassieke bouworde, op de kapiteelen der
zuilen rust en het overage lijstwerk
draagt. Hoofdbalk. (Fig 8, letter C )

-■••■•••■■••••-,,,,,

Fig. 7.

Fig. 8.

Archivolts, yr. — Arc/117)011e. Profileering of versierde rand van
een boog. (Fig. 9 )
Arduin,

— Pierre bleue. Blauwe hardsteen.

Arkel, m — Oriel. Afgesloten gebouwde uitsprong aan het
gelijkvloers van een huisgevel.
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Arm van een dwarsbeuk, m. — Crozszllon. Linker of rechter deel
van een dwarsbeuk.
As, vr. — Axe. Middellijn, die een voorwerp in twee gelijke
deelen deelt.
Astragaal, o. — Astragale. Ronde bies tot scheiding- van kapiteel
en schacht eener zuil.
(Fig. 8.)
Atlant, m. — Atlante. Mannelijke figuur, die dienst
doet als zuil of pijler.
Atrium, o. Atrium. Voorzaal in de Grieksche en
Romeinsche woonhuizen.
Voorhof met arcaden
omgeven in de vroegChristelijke bouwkunst.

Fig 9.

Attiek, yr. — Attiqzie. Doorgaande, ylak bewerkte verhooging
van een kroonlijst.
Aula, yr. — Aula. Open binnenplaats.
B.
Baldakijn, m — Baldaquzn. Troonhemel uit kostbare stof, gedragen boven het H. Sacrament in een processie. Steenen
overhuiving boven een altaar of beeld; in de vroegChristelijke tijden wend dit baldakijn genoemd . ciborium.
Balie, yr. — Zie : Leaning.
Balk, m. — Poutre, illadrzer. Zwaar stuk hout of ijzer, dat dient
tot overspanning van ruimten of tot steun.
SOORTEN :

Bintbalk Entrant; — Dakspant : Arbalitrier ; Moerbalk :
Sommier; — Muurbalk Sabliere; — Raveeling Enehevitrure; — Strijkbalk Lambourde
Balkgat, o. — Ope. Gat in den muur, waarin de bulsterhouten
van een stelling zaten.
Balkenzoldering, yr. — Plafond de _poutres. Vlakke afdekking van
een ruimte bij middel van balken.
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Balkijzer, o — Poutrelle. Gewalst ijzeren balk.
— Solivure, Solives. Gezatnenlijke balken, die een
Balkenlaag,
vloer ondersteunen.
Baikon, o. — Bacon. Onoverdekt uitstek, op bet vlak van een
muur gedragen door kolommen of consolen, en afgesloten
door een borstwering.
Balkkop,

Extremzte de poutre. Uiteinde van een balk.

Balksleutel, m — Sernelle de poutre. Stuk hout dienende om een
balkkop to ondersteunen.
— Balustre. Korte zuil, dienende als spiji, waarop
Baluster,
de leuning van een trap of borstwering rust.
Balustrade, yr. — Balustrade. Opengewerkte afsluiting, bestaande hoofdzakelijk uit balusters.
Baksteen,

— Brique. Gebakken steen.

Band, m — Bande. Smal en plat lid van een lijstversiering,
met rechte hoeken.
Bandje, 0. — Zie : Platte bias.
Baptisterium, o. — BaptisMre. Afzonderlijk kerkgebouw, oorspronkelijk tot het toedienen van het doopsel. In kerken
van later tijdvak : doopkapel.
Barbazaan, o. — Barbacane. Vooruitgeschoven versterking vO6r
een stad.
Bann, — A6cotement. Strook van den beganen grond tusschen een steenweg, en een gracht, een gebouw en een
gracht.
Basement, o — Soubassement. Onderste gedeelte van een bouwwerk of van een voetstuk. (Fig. 8, letter a )
Ba,siliek, vr. — Baszlique. In de oudheid openbaar gebouw,
dienende tot markt, vergaderplaats, en later tot beurs- of
gerechtzaal In de Christelijke tijden . oudste kerktype.
Basis, y r. — Base. De voet van een bouwdeel, inzonderheid
van een zuil. (Fig. 8, letter A.)
Bastei, yr — Bastion. Vooruitspringend gedeelte van een versterking.
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Bebladerde znil, y r. — Colonize

Zuil met dakpansgewijze

geplaatste versiering.

Bebording, Yr. — Voligeage. Bedekking van een dak met planken.
Bedekking, y r.

Cou7'erture. Pannen, leien op de bebording

van een dak.

Beer, in — Zie . Stennbeer.
Begane grond, tn. — Zie : Gelijkvloers.
Behonwen steen, m. Pierre appareillee Steen in bepaalden worm
bewerkt.

— Carillon. Groep klokken, die gezamenlijk kunnen
geluid worden. Toren, waarin die klokken hangen.

Beiaard,

— Ciseaii. Metalen werktuig met punt of snede
dienende tot het behouwen van steen en bout.

Beitel,
Bek,

Zie : Spnwer.

Bekapping, Yr. — Zie : Dakgestoelte.
Bekapte steen, m. — Pierre e2.5(rifi-e'e. Steen met den puntbeitel
bewerkt.

Beklampen, ww.

Revetir d'une chemise. Een bekeeding aan
oude muren aanbrengen.

Beklamping, y r. — Chemise. Bekleeding aan oude muren.
Bekleeden, ww. — 1?evétir. Het otnringen van een, muur of
gebouw met versiersels of bijhoorigheden.

Bekleeding, y r. — Revêtement. Versiersels en bijhoorigheden aangebracht aan een gebouw.

Bekroning, y r.

Zie : Topsieraad, Kruisbloem.

Belfort, o.

Befroz. Toren, waarin de klokken eener vrije
gemeente hingen.

Belfort van een toren, o. — Zie : Klokkenkamer.
Belijsting, y r. — Zie : Lijstwerk.
Beloen, o. Zie Afschnining,
Beloenen, ww. — Zie : Afschninen.
Benedenkerk, yr. — Onderkerk.
Benedenproflel, o. — Zie Astragaal.
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Benedenverdieping, Yr. — Oelijkvloers.
Bepleisteren, ww. — Crepzr. Een muur met mortel bestrijken.
Bepleisterde zuil, vr. — Colonne ravalee. Zuil, die dik bepleisterd is.
Bepleistering, yr. — Crept. Mortelspecie op een muur uitgestreken.
Beraapwerk, o. — Bepleistering.
Berapen, ww. - Lie : Bepleisteren.
Berd, o. — Zie • Bord.
Berdelen gewelf, o. — Zie : Houten geweif.
Berenklauw, in. — Zie Acanthus.
Bergsteen, yr. — Zie : Veldsteen.
Berm, m. — Zie . Barm.
Beringde zuil, yr. — Colonne annelee, bandee Zuil versierd met
ringen.
Beschot, 0. — Zie : Schot.
Beslag,, o . -- Penture Rijke versiering van een gesmeed
hengsel.
Bestek, o — Devis. Beschrijving van een to bouwen werk met
opgaven van prijs en maat.
Beton, o. — Beton. Metselwerk bestaande uit breuksteen,
keitjes, enz., in een bad van mortel.
Beugel, m. — Collier, etrzer IJzeren beslag, waarin een gedeelte
timmerwerk gevat is.
Beuk,, m — _AV, vaisseau. Langwerpig deel van een kerk.
Men spreekt van • Middenbeuk, Zijbeuk, Dwarsbeuk.
Bevloering, yr. — Zie : Vloer.
Bewerkt met den hamer, adj. — Roucharde. Gezegd van den steen
geêffend bij middel van den tandhamer.
Bewerpsel, o. — Verouderd voor : Plan.
Bezetten, ww. — Zie • Bepleisteren.
Bezetsel, o. — Zie : Bepleistering.
Bezetwerk, o. — Zie : Bepleistering.
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Bies, yr. — Zie : Platte Bies en Ronde Bies.
Bijgebonw, o. — Annexe. Gebouw van mindere afmeting
gevoegd bij een hoofdgebouw.

Bijhoorigheid, yr. — Dependance. Kleiner gebouw, dat behoort
tot een groot complex.

Bijtrap, y r. — Escaher de'robel Bijkomstige trap voor den dienst.
Biksteen, yr. — Gres. Hardsteen hoofdzakelijk uit silicaat
bestaande.

Biljoen, o. — Zie : Afschuining.
Bindbalk, m. — Zie : Architraaf en Bintbalk.
Bindrib, yr. — Zie . Tusschenrib.
Bindsteen, m. — Zie : Boogsteen.
Binnenboom, m. — Lannon znte'rzeur. Trapboom beschouwd lanes
de zijde van de treden.

Binnenmuur, In. — ilfur inter-7(71r. Muui-, die twee ruimten binnen een gebouw afscheidt.

Binnenwelflijn, yr. — Zie . Binnenwelfvlak.
Binnenwelfvlak, 0.

- Intrados, douelle znte'rzeure. Onderste zijde
van een boog of gewelf. (Fig. II, letter I.)

Bint, o. — Zie : Balk.
M. - Entrant. Laagste horizontale balk, die de
dakspanten van een dakstoel vereenigt. (Zie fig. 15, bij
Dakstoel, onderaan b-b)

Bintbalk,

Bintstijl, In. — jambe de force. Deel van een dakstoel in verband
met de dakspant en rustend op den bintbalk. (Zie fig. 15,
bij Dakstoel, letter c.)

Blindboog, in. — Zie : Spaarboog.
Blinde Nis, yr. — Zie : Spaarnis.
Blind venster, o. — Zie : Spaarvenster.
Bloeiknop, rn. — Zie : Kruisbloem.
Bloemslinger, in. — Guzrlande. Versiering in den vorm van
bladeren en vruchten hangende aan een touw, dat aan
de twee uiteinden vast is.

-719-Blok, o. — Moiffie. Deel van een hijschwerk, waarin verscheidene schijven draaien.
Blokhnis, o. — Redoute. Deel van een vestingwerk.
Blokje, o. — Bzllette. Rondstaafje, dikwijls herhaald en afgewisseld met holle lijsten.
Blokkeel, m. — Blochet. Horizontaal balkje, dat de muurplaat
met de bintstijlen van een dakstoel verbindt.
Blokkenverband, o. — Apparal incertazn, Opus :ncertum. Metselwerk dat van buiten bestaat uit onregelmatige steenen•
zonder eenige orde afgelegd. (Fig. io)

F ig. io
Bloklijst, y r — Zie : Mattile.
Bloksteen, y r — Zie : Breuksteen.
Blokwerk, o. — Bossage et refend. Bewerkte steenen met voorsprong en waartusschen holle voegen herhaald worden.
Blokznil, vr. — Colonne a tambours. Zuil met cylindervormige
schijven opgebouwd.
Boezem van een schoorsteen, m. — Lie • Schoorsteenboezem.
Bogenfries, yr. — Arcature aveugle. Reeks kleine bogen tot
versiering.
Bogengalerij, yr. — Zie : Arcade en Bogenfries.
Bogenrij, vr. — Arcature. Kleine rij bogen.
Bok, m. — Chevre. Ophalingswerktuig in den vorm van eeni
driehoek, waarin een katrol hangt.
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Bokschedel, m.

Zie : lEgricrane.

Bolronde lijst, yr. — Moulure convex'''. Uitspringende ronde lijst.
Bolvormig, adj. — Sphe'r7que In den vorm van een bol.
en calotte. Koepelgewelf zonder
Bolvormig gewelf, o. —
pendentieven of trompen.

Bolwerk, o. — Enceinte forrl.fie'e. Verdedigingswerk rondom een
stad of een burcht.
Boog, — Arc Gebogen metselwerk boven een opening.
Dit metselwerk bestaat uit : twee aanzetsteenen, boogsteenen en een sluitsteen. Men spreekt van den aanzet,
de binnenwelflijn en de buitenwelflijn van een boog.
SOORTEN :

Brugboog Arche; — Doorgezakte boog, zie : Gedrukte
boog, — Driedeelige spitsboog : Arc brisi en tiers-point;
— Driepasboog : Arc trilobi; — Ellipsboog : Arc elliptique: — Ezelsrugboog : Arc en accolade, arc en talons;
— Gedrukte boog : Arc déprimi; — Gedrukte rondboog :
Arc pletn cintre , — Gedrukte spitsboog : Arc
brisi surbaissê, obtus; — Gelijkzijdige spitsboog : Aro
iquilatéral , — Getande boog : Arc zzgzagui; — Kielboog : Arc infiicht, — Hoefijzerboog : Arc ontrepasce, au
fer a c;:,eval inauresque, — Ingezwenkte bong, zie : Hielboog; — Keellijstboog : Arc en douczne; Korfboog :
Arc en arise de pallier,- — Lancetboog, zie : Scherpe
spitsboog, — Lansvormige boog, zie Verhoogde spitsboog ; — Moerboog: Arc doubleau; — Moorsche boog :
zie : Hoefljzerboog; — Tittuurboog : Arc formeret; —
Mijtervormige boog Arc en mitre, arc angulatre, arc
en fronton; — Ontlastingsboog : Arc de clêcharge; —
Rondboog : Arc plein cintre; Semengestelde boog : Arc
compose; — Scherpe spitsboog : Arc brisi atgu, en lancette; — Spaarboog : Arc d'épargne; — Spitsboog Arc
base: — Stijgende bong : Arc rampant: — Tudorboog :
Arc Tudor; — Veelpasboog Arc po l,,,, lobi; Verhoogde
spitsboog : Arc brisi surbaicse ; — Verlengde spitsboog :
Arc brisi outrefiassi; — Volboog, zie : Rondboog.

Booglaag, Yr. — Asszse ai qu:e. Laag, waarin de steenen in boogvorm
Boogpijler, m Zie : Schraagpijler.
Boogrib, y r. — Lie : Gewelfrib.
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Boogschild, o — Zie : Boogveld.
Boogsteen, m. — C laveau. Wigvormige steen deeluitmakende
van een boog. (Fig. II, letter J )
Boogtrommel, m. — Lie . Boogveld. '
Boogveld, o. — Tympan. Ruunte tussehen den bovendorpel en

den boog er boven gespannen, of, in een fronton, tusschen
de kroonlijst en de schuine bedekkingen.

Fig 1 1 .
Boogvlak, o. — Douelle. Vlak van een gewelfsteen gezien in de

kromming van een boog.
Boom van een trap, m. — Zie : Trapboom.
Bord, o. — Zie : Plank, Dakbord.
Bordes, O. — Palter. Rustplaats van kleine afmeting op een trap.

(Dig.

12,

letter A.)

Bordestrap, yr. — Escalzer a palzer. Trap, waarvan de reeks treden
onderbroken wordt door een hordes.
Borstwering, Yr. — Allege, Parapet. Gedeelte muur ander een

venster, opengewerkt of niet.
Bossing, yr. — P'atebande. Verdiept gedeelte aan de zijde van,
een panneel.
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Bout, m. — Boulon. Rona stuk ijzer, waardoor materialen aano
elkander verbonden worden.
Bonwloods, vr.

Zie : Roods,

Botendrempel, m. — Zie : Bovendorpel.
L'nteau. Bovenste afsluiting van een deurBovendorpel, m.
of vensteropening
Bovenkerk, yr. — Eglzse snjierzeure. Bovenste verdieping Aram
een kerk met onder- en bovendeel.

4
Fig.
Bovenvenster, o.

12.

Fenc"tre haute Venster in een middenbeuk,

Brandverf, yr. — Zie : Verglazing.
Brenksteen, m. — 11foellon. Steen met onregelmatige vlakken,
Brik, m. — Zie : Baksteen.
Brugboog, m.

Arche. Groote breede boog van een brug.

Bruglegger, m. — Longrzne. Houten of ijzeren legger, die de
brugopening overspant.
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Bucrane, 0. — Bucrdne. Versiering in den vorm van een ontl
vleescht en bekroond stierenhoofd, aangewend op de
fries van klassieke monumenten.

Bulk, m. — Zie : Beak.
Buitenbekleeding, y r. — Parement Ztehtbare oppervlakte van
een muur.

Buitenboom, m — Limon exterzeztr. Buitenziide van een trapboom.

Buitenmuur, m. — 11fur d'azfice, mur exterzeztr. Muur,
die de buitenste zijde van
een gebouw uitmaakt.

Buitenwand, y r. — Zie : Buitenmuur.
-Buitenwelflijn, y r. — Zie : Buitenwelfvlak.
Baitenwelfvlak, y r. — Extrados,
douelle extc"rzeure. Bovenste
zijde van een boog of gewelf. (Fig. ii, letters 11-1-1.)

Bulsterhout, o. — Boulzn. Deel
van een bouwstelling, dat
aan de eene zijde in een
muurgat zit en aan de
andere zijde over het
scheerhout ligt.

Fig 13.

Bulstergat, o — T,ou de boulzn. Opening in een muur, waarin
het uiteinde van een bulsterhout zit of gezeten heeft.

Bunderpijler, in. — Plizer farsceau. Pijler gevormd uit verscheidene ingewerkte zuilen. (Fig. I; )

C.
Caissongewelf, o. — Zie Kistenzoldering.
Canneleering, y r. — Zie : Groef.
Cannelure, vr. — Zie • Groef.
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Cariatide, vn — Cariatide. Vrouwelijke figuur, die dienst doetals zuil.
bhoor, o. — Zie . Boor.
Ciborium, o. — Cibozre. Baldakijn boven een altaar.
Cimaas, yr. — Zie : Deklijst.
Collegiale kerk, vr. — E; lase colle2,,zale. Kerk- bediend door eery{
kapittel van kanunniken.
Concha, yr. — Volite en cal de four. Half koepelgewelf.
Console, yr. — Console. Uitspringende zware steen, die letsdraagt.
Contrafort, o. — Zie : Beer.
Cordonband, m. — Zie : Gordellijst.
Credenstafel, yr. — Credence. Dienstmeubeltje in de nabijheid
van een altaar.
Credensnis, yr. — Credence Kleine nis diehtbij een altaar eni
waarin men de benoodigdheden bid de :Vlis zet.
D.
Dagbetimmering, vr. — Charpente visible. Timmerwerk dat ziehtbaar blijft.
Dagkant, m.. — Zie Binnenwelflijn.
Dagzijde, y r. — Parement a vue. Zijde van voorwerpen, inzonderheid steenen, die zichtbaar blijft in een gebouw.
Dak, o. — Toil. Bedekking van een gebouw.
SOORTEN :

ebogen dak : Toit cintri ; — Gebroken dak, fransch dak :
Tod mansarde ; — Kegeldak : Tod conique ; — Koepel
dak : Dome ; — Lessenaarsdak : Toet en appends; —
Schilddak : Toit en troupe; — Tentdak : Tott en tyranude ; — Wolfdak : Toit a tans coupes, — Zadeldak :
Toit en dos d'ane, en beittere.
DEELEN :

Bebording : Voligeage ; — Bintbalk : Entrait ; — Bintstij1 : Jambe de force ; — Dakbord : Volege, bardeau ;
— Dakgestoelte : Combles ; — Dakgoot : G-outtare ; —
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DakDakkiel Now ; — Dakspant Arbaletr:er ;
}laneGording : Panne, verne ;
stoel Ferrite ;
Ihekspar : Aretter ; — Korbeel :
balk : Sous-entratt;
Contrefiche, aisselier,, — Rios : Tasseau , — Kruisband :
School- : Etat ; — Spanrib :
Lien ;
Nok Faitage

Chevron.
Dakbeschot, o — Zie : Bebording.
volige. Plank van een dakbebording.
A d
Dakbord, o. — 2ar_ean,
Dakgebint, o. — Zie Dakgestoelte.
Dakgestoelte, o — Combles De gezamenl:jke stoelen van het
dak.
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Dakgoot, yr. — Goitt'idre. Coot gegraven in een Steen of gevestigd in getinnnerte onder het hellend vlak van een
dak.
Daklijst, yr. — Zie Kroonlijst.
Dakkeel, y r. — Zie . Dakkiel.
Dakkiel, yr. — None. Inspringende hoek, waar de hellende
vlakken van twee dakken samenkomen (Fig. 14).
Dakplank, y r. — Zie Dakbord.
Fete gewoonlijk houten
Dakrniter, m. — Tour elle de ci
toren, op de nok, meestal boven de veering.
Dakschild, o — Versant. Schuine helling van een dak.
Dakspaan, yr. — Zie Dakbord.

— 726 —
Dakspant, yr. — Arbale'irzer. Schuinsgeplaatste hoofdbalk, die
de helling van het dak vormt. (Zie fig. 15, letter c.)
Dakspar, yr. — Lie . Spanrib.
Dakstoel, m. — Fernze. Gedeelte van een dak bestaande ten
minste nit twee dakspanten en een bintbalk. (Fig. 15.)

Daktichel, vr. — Zie Dakpan.
Dakvenster, o. — Lzicartze. Kleine venster aangebracht in een
dak.
Dakvoeg, yr. — Zie : Dakkiel.
Dambordplan, o. — Qzcznconce. Plan naar een teekening in den
vorm van een dambord.
Deel, vr. — Planche. Plank van bout uit de Oostzee aan.t,(r e voerd.
Dekblad van een altaar, o — Zie . Altaartafel.
Deklaag, vr. — Asszse de couvertztre. Bovenste steenlaag.
Deklijst, vr. — Cznzazse. Lijst die een muur bekroont ; in de
klassieke bouworde, bekroning van het hoofdgestel met
versiering van boven hol en van onder bol.
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Dekplaat, y r. — Tazllozr, abaque. Afdeksteen boven een kapiteel.
Deksteen, tn. — Tablette, pzerre de couverture, pierre de couronnement.
Bedekking van een laag metselsteenen. (Fig. 16)
Dekstuk, o.

Zie : Bekplaat.

Deurindieping, yr. — Ebrasement de porte. Omratning van een
deuropening, meestal verbreedend.
Chdsszs de porte. Verbinding van houten
Deurkozijn, o.
stukken, die in het metseiwerk een deur omsluit.

'17

I

A

I

*-1

Fig. 16.

Deurraam, o.

Zie : Deurkozijn.

Deurraampje, o. — Zie : Deurvenstertje.
Deurstijl, m. Malidair. Houten stijl, vast aan een deurvleugel en waartegen een andere deurvleugel komt
aanslaan.
Deurvenstertje, o. — Judas. Venstertje in een deur.
Deurvleugel, m. — Batiant, vantall. Deel van een deur, dat
tegen een deurstijl of aanslaglat sluit.
Diagonaalrib, yr.

Zie : Kruisrib.
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Diamantpunt, o. — Dzamant. Versiering in den vorm van een
gedrukte pyramide.
Dienst, m. — Zie . Schalk.
Dienstgalerij, vr. — Zie . Triforium.
Dienstvertrek, o. — Service. Afdeeling van een gebouw voorbehouden aan den dienst.
Diensttrap, y r. — Zie : Bijtrap.
Diktevermindering, y r. — Zie : Versnijding.
Doksaal, o. — Abe: Tribune in een kerk voorbehouden aan,
de zangers, vroeger aan den ingang van het koor, nu
achteraan in den middenbeuk.
Dom, m. — Dome. Bisschoppelijke hoofdkerk. Dit woord wordt
nog gebruikt met betrekking tot enkele bepaalde kerken,
als de Dom van Keulen, Mainz, Utrecht.
Dommekracht, y r. — Crzc. Toestel waarmee men zware lasten
optilt, bestaande uit een ijzeren verticale stang met tanden voorzien en door raderwerk oinhooggebracht.
Doodenhuis, o. — Morgue. Gebouw, waar 1]jken worden bewaard
v6Or de begrafenis.
Dook, y r. — Crampon.. Uzeren haak van uiteenloopenden
vorm, waarmee steenen verankerd worden of rout in het
metselwerk wordt verbonden.
Doopkapel, yr. — Chapelle baptzsmale. Kapel waar gedoopt wordt
in een kerk.
Doopvont, yr. — Fozits baptzsmaux. Bekken waarin gedoopt
wordt.
Doorgezakte boog,

Zie . Gedrukte boog.

Doorsnede, y r. — Coupe. Teekening van een bouwwerk zooals
het zou wezen als een rechte snede er doorheen gemaakt
werd.
SOORTEN :

Dwarsche doorsnede Coupe transversale;
doorsnede : Coupe longitudinale.
Dormitorium, o. — Zie : Slaapzaal.
Dormter,

— Lie : Slaapzaal.

Overlangsche
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Dorpel, m — Zie : Onderdorpel.
Doxaal, o — Zie : Doksaal.
Draad, m. — Fibre. De lengterichting der vezels van het hout.
Draagbalk, in. — Chevetre. Dwarsbalk tusschen twee balken
van een raveeling.
Draagbeeld, o. — Zie : Atlante en Cariatide.
Draagklamp, yr. — Zie Gording.
Draagkorf, ni. — Zie Draagvlak.
Draagrib, yr. — Zie Gawelfsteen.
Draagsteen, in. — Zie . Kraagsteen.
Draagvlak, o. — Lit d' attente, de pose. Vlak, waarin steen in een
groef lig-t.
__-Draagwijdte, yr. — Zie Spanning.
Drempel, in — Onderdorpel,
Driedeelige spitsboog, m — Arc
brise en tiers point Gedrukte
spitsboog, waarbii de straal
der cirkelbogen de lengte
heeft van 2/3 van den afstand
tusschen de aanzetpunten
van den spitsboog. (Fig. 17 )
Driegleuf, y r. — Zie . Triglief.
Driegloop, yr — Zie Driepas.

.1-' ig. 17.

Driekwartzuil, vr. — Colonette sortante de trots quart. Ingewerkte
zuil, die op een derde van haar dikte uitspringt.
Drieklezoor, m. — Trots quart de brzque. Metseisteen, waarvan
een vierde der dikte is afgehakt

Drielingsvenster, o. — Triplet, fenetre en triplet. Drie gelijksoortige vensters bij elkaar hoorende, meestal onder een rondboog
Drielobbig, adj. — Zie Met driepas.
Drielnik, m. — Trzptyque. Schilderij of altaarstuk bestaande uit
een middenpaneel en twee zijluiken.
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Driepas, m.

Trzlobe. Versieringsmotief in den vorm van een
klaverblad.

Driepasboog, m. — Arc trzlobe: Boog versierd met een klaverbladvormig motief (Fig. 18.)

Driepasvulling, vr.

Ornement trzlobe. Versiering bestaande uit

een driepas.

Drievoet, m. — Tre'pzed. Steunsel met drie voeten.
Drijven, ww. — Serrer. De planken van een vloer nauw tegen
elkander doen sluiten.

Drop, m. — Goutte. Spijkervormige versiering in de Dorische
bouworde aangebracht onder de kroonlijst en sours onder
de trigliefen.
Druiper, m. — Clef pendante. Neerhangende sleutsteen van een gewelf
of van een boog.

Druiplijst, vr.: Waterlijst.
Drummer, m. — Lie : Steenbeer.

Fig. 18.

Duim, m. — Gond. IJzeren haak, waarop deuren en vensters
draaien.

Duimsteen,

— Pierre d'attache. Steen, waarop een duim geves-

tig-d is.

Dwarsarm, m. — Groin/ion. Dwarshout van een vensterkruis.
Zie ook : Kruisarm.
Dwarsbalk, m. — Trabe. Balk over den ingang van het koor,
onder den triomfboog, waarop gemeenlijk de beelden
stonden van Maria en Johannes, en waarboven het triomfkruis hing.
Dwarsbeuk, tn. — Transept. Dwarsloopende beuk loodrecht op
den middenbeuk.

Dwarsche doorsnede, vr. — Coupe transversale. Doorsnede in de
breedte.

Dwarsdraads, adv. — De contre-fil. Tegen de richting van de
vezels van het hout.
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Dwarsdradige balk, m. — Poutre a centre-fibre. Balk die niet
gezaagd is in de richting van de houtvezels.
Dwarshont, o. — Zie ; Bulsterhont.
Dwarslaag, vr. — Asszse de parpazng. Steenlaag, waarbij elke steen
in de breedte ligt, zoodat zijn beide kopvlakken zichtbaar zijn.
Dwarsrib, yr. — Zie • Sruisrib.
Dwarsschip, o. — Zie : Dwarsbeuk.
Dwarsroede, yr. — Barlotzere. IJzeren staaf dwars tusschen de
steenen stijlen van een kerkvenster.
Dwarsklamp, yr. — Traverse. Houtstuk met een ander verbonden in loodrechte richting op zijn as.

E.
Eensteensmuur, m. — Mur d'une brzque. Muur, die de breedte
heeft van een steen.
Eensteenszuil, yr. — Colonne monolzthe. 'Lull bestaande uit een
stuk.
Eetzaal, yr. — 1?efectozre. Zaal, waarin de gemeenschappelijke
eetmalen gehouden worden.
Eg, yr. — Tableau Dagzijde van een muuropening voor
zooverre die zichtbaar is voor een vensterraam.
Eggen, ww. — Evaser. Het evaseeren van muuropeningen,
waarin een vensterkozijn steekt.
Eierlijst, yr. — Oves. In de klassieke orde, naast elkander
geplaatste eiervormige versieringen aangebracht op een
lijst.
Ellipsboog, m. — Arc ell/pique. Boog in den vorm van een
halve ellips. (Fig. 19.)
Email, o. — Zie • Verglazing.
Emplecton, o. — Apparezl emplecton, opus emplecton. Metselverband aangewend bij zeer dikke muren, waarvan
slechts enkele steenen de beide buitenbekleedingen

—732-raken en waarbij de opengebleven binnenruitnte aangevuld wordt met onregelmattge breuksteen. (Fig 2o)

C

Fig 19.

Entrelac, o. — Zie . Vlechtwerk.
Erkel,

Zie : Arkel.

Euchina, vr. —

Euchzne.

Deel van een dorisch kapiteel.
, —17
97.
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Flg 20.
Extrados, m. — Zie : Buitengewelfvlak.
— Arc en dos d' dne Samengestelde boog. De
Ezelsboog,
onderste segmenten hebben twee verschillende mtddel-

—
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punten op de spanning. De bovenste segmenten hebben
elk hun middelpunt buiten het plan van den boog,
onderaan. (Fig. 21.)
Ezelsrugbrug, y r. — Pont
opgaande middendeel.

Brug met scherp

en dos d'dne.

Ezelsdak, o — Zie : Zadeldak.
F.
Faneel, o. — Zie : Dakkiel.
Festoon, o. — Feston Versiering
uitgesneden in den vorm
van neerhangende bloemslingers.
Fiaal, m. — Pinacle. Klein
torentje op een schraagpiper, of aan de hoeken
of op de punt van een
gevelspits.

•\
tL

Fondament, o. — Fondement Gedeelte van een gebouw dat als
grondmuur tusschen het opgaande werk en zijn fondeering geplaatst is (Fig. 22 )
Fondamentmunr, m. — ;Weir
de fondeenent. Muur opgaande van de fundeering tot boven den
grond.
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Formeel, o. — Centrage Timmerwerk dienende tot
voorloopige ondersteuning bij het opmetselen van een boog of een
gewelf (Fig. 23 )
Fransch dak, 0.
Gebroken dak.
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22

Fuse Het midFries, yr
denste van de drie deelen waaruit een klassiek hooklgestel
bestaat en dat rust op de architraaf. (Fig. 8, letter h
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Frijnen, ww. — Ciseler. Het hehakken van een steen met
evenwijdige lichte groeven.
Frontaal, o. — Zie Wimberg.
Frontispies, yr. — Frontispice. Vooruitspringend en hooger
middendeel van een gevel

Fig. 23.

Frontmunr, m. — Mur de face. Muur aan de voorzijde van
een gebouw.
Fronton, o — Fronton. Bekroning van
een gevel meestal in den vorm
van een driehoek. (Fig. 24.)
Frnithoorn, m. — Zie . Vruchthoorn.

Fig. 24.

Fundeering, vr. — Fondatzon Kunstmatig aangebrachte bodem
waarop gebouwd wordt.

G.
Galerij, y r. — Galerze. Overdekte ruimte aan een of twee
zijden open en waarvan de lengte grooter is dan de
breedte.
Galmbord, o. — Abat-sons. Schuin geplaatste plank in de opening
van een klokketoren.
Gang, vr. — Allee. Smalle, lange ruimte tusschen twee muren.
Gat, o — Mortazse. Holte in een stuk hout of ijzer, waarin de
pen gestoken wordt van een ander stuk hout of ijzer.
Gebikte steen, m. — Pierre nazi/lee. Steen bewerkt met den punthamer.
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Gegroefde staf-zuil, y r. — Colonne cannelee rudentee. Zuil met groeven in de hoogterichting; in bet benedengedeelte van
deze groeven komen stafjes voor.
Gegroefde steen, m — Pierre laye'e. Steen bewerkt met een
beitel, waaraan verscbillende
tanden zijn.„
v
-,Gegroefde
yr. — Colonne canZuil versierd met evenwijdig-e groefjes in de hoogri
tenchting.
Gehemelte, o. — Zie . Baldakijn.
Geheng, o. — Zie : Duim.
Gehogeld, bijv. nw. — Garnz de
crochets. Van hogels voorzien.
Fig 2 6

Gekanteelde mum., m. — Afar cre=
nth' Muur bovenaan bekroond met kanteelen.

'Oekoppelde galmgaten, o. — Ouzes, ge'inzne'cs. Twee galmgaten
naast elkander.
Gekoppelde
yr — Colonises accouplees Twee zuilen tegen
elkaar leunend.
Gekoppeld venster, o. — Zie : Tweelingvenster.
Geleding, yr — Vouscure Kan gezegd worden van elken
boog, die een anderen overkraagt.
Gelijkvloors 0. R,z-de-chau.sse'e Deel
van een gebouw op gelijke hoogte
met den beganen grond.
Gelijkzijdige spitsboog, m — Arc brise
equilate'ra Spitsboog, waarbij de
middelpunten der cirkelsegmenten
samen vallen met de uiteinden
der spanning. (Fig. 27.)

Fig

2 .

Geprofileerd, adj. — Prismatique. Met scherp hjstwerk versierd.
kleprofileerde pijler, m. — Zie Profielbundelpijler.
Geprofileerde mil, y r. — Zie : Profielzuil.
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4leschubde zuil, yr — Colonne imbrique-P. Zuil versierd met
vischschubben.
Gestoelte, o. — Zie : Koorbank, dakgestoolte.
Getande boog, m. — Arc zzgzague. Boog met zigzagvormigen
dagkant. (Fig. 28.)
Getimmerte, o.

Zie : Dakgestoelte.

Getorste zuil, vr. — Zie : Schroefzuil.
{level, — Façade. Wat men van een gebouw ziet langs een
bepaalde zijde, hoofdzakelijk langs de zijde van den
ingang.
Geveldak, o — Zie Zadeldak.
Gevellijst, yr. — Zie Kroonlijst.
M uur,
11 de
di
j afa-e. M
Gevelmuur, in. — —ter
waaruit een gevel bestaat.

Fig 28

Gevelspits, yr. — Pig-non. Scherp uitloopende bovenste gedeelte van een gevel
Geveltop, o. — Zie : Gevelspits.
Bedekking van een ruimte door een holGewelf, o. —
vormige steenen bekapping.
SOORTEN :

Aardbogengewelf : Voate de dicharge; — Concha : Voate
en cul de four ; — Gedrukt gewelf : Voate surbaissie;
— Hanggewelf Voate a pendentifs; — Hoektrompengewelf, zte : Trompengewelf ; — Houten gewelf :
Vofite en bardeaux , — Kegelgewelf Voate conique;
— Kloostergewelf Voate en arc de cloitre; — Koepelgewelf : Voate en coupole, voate spherique , — Kraig
Voates d'aretes , — Kruisgewelf zonder-gewlf:
kruisribben Vo'ate d'aretes sans nervures ; — Kruisribbengewelf : Valle a croisee d'ogives; — Netgewelf:
Vofite réttculee , — Schelpgewelf : Voate en forme
d'icaille, — Schroefvormig gewelf Voate helzeoldale;
— Schuin gewelf Voate biaise, — Spiegelgewelf :
Voate en arc de cloitre tronquie; — Spitsbooggewelf,
zie : Kruisgewelf ; — Steekgewelf Vofite en épontilles;
— Stergewelf : Voate a liernes et tiercerons ; — Tongewelf : Voate en berceau, voate en auge, voate cylindrzque;
Troggewelf, zie : Tongewelf ; — Trompen-
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gewelf : Voate en trompillon ; — Trompetgewelf, zie
apparetllie;
Verbandgewelf
Waaiergewelf ;
— Waaiergewelf : Voitte en êventail.
— Zie : Graat.
Gewelfgraat,
Gewelfpijler, m.

Zie : Schraagpijler.

Geweifrib, y r. — Nervure. Smalle gewelfboog waarop de
gewelfschilden rusten. (Zie fig. 29, CB en AD.)
SOORTEN :

Kruisrib Nervure deagonale;
Kruinrib Lierne ;
Schildrib : Tierceron ;
Tusschenrib Contrelierne..
Gewelfschelp, y r. — Zie : Gewelfschild.

Fig

29.

Gewelfschild, o. — Volitazn. Deel van een gewelf, van de andere
deelen gescheiden door een graat of een rib.

Gewelfveld, o. — Zie : Vak.
Gewelfsleutel, m — Zie Sluitsteen.
Gewelfsteen, m. — Voussozr. Een van de steenen van een ge
welfschild.

Gewelfvak, o. — Zie : Vak.
Gewrongen zuil, vr. — Zie • Schroefzuil.
Gezaagde steen, m. — Pierre scree. Steen met de zaag bewerkt.
Gezwollen zuil, y r. — Colonize galbee, renflee. Zuil die naar het
midden toe breeder is dan beneden en boven.

— 739 —
m. — Zie : Pleisterkalk.
Glasroede, yr. — Zie : Vensterroede.
Gleuf, yr. — Zie : Groef.
Glooiende muur, m. —

talute Schuin opgaande muur.

Glooiing, yr. — Talus. Schuin opgaande grond of muur.
,Gobertingsche steen, yr. — Gobertang-c. Bijzondere soort van
cfroefsteen,
tfolitijn, vr. — P)stes. Lijstversiering in den vorm van op
elkaar volgende krullen.
hoot, vr. — Rigole, gouttzêre. Doorloopende uitholing waarin
water kan afloopen.
Gootlijst, yr. — Zie : Waterlijst.
Gootmunr, in. — A/br gouttereau. Muur, waarop de (Toot van
een dak gevestigd wordt.
Gordelboog, m. — Zie Muurboog.
Gordolrib, yr. — Zie : Moerboog.
Gordellijst, yr. — Cordon. List die horizontaal in een Bevel
loopt, ter versiering.
Pan
verne. Horizontale balk die de dak(fording, yr. — Panne,
spanten verbindt. (Zie figuur 15, bij Dakstoel, letter g).
Gothisch Metselverband, o. — Zie : Vlaamsch Metselverband.
Etrat, m. — Arete. Plaats waar twee gewelfvakken elkaat
snijden bij een gewelf zonder ribben.
,Graatbalk, m. — Zie : Roekspar.
Graatboog, m. — Verkeerd voor : Kruisrib.
Graatbooggewelf, o. — Zie : Kruisgewelf zonder krnisribben.
Graatverband, o. — Zie : Aarverband.
flrafstede, y r. — Sepulture. Metselwerk, waarin lijken begraven worden.
Grieksch versieringswerk, o. — Grecque. Bijzonder Grieksch
ornament met rechte lijnen die parallel op en neerloopen.
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Grijpsteen, in. — Hare, amorce, baldvre. Steen, die een uitsprong maakt aan de zijde van een muur, geschikt oni
greep te geven aan een nog bij te bouwen gedeelte.
Griot, o — Gravzer. Stukjes rotssteen.
Oroef, vr. — Cannelure. Smalle holhjst in de lengterichting van
zuilen of pilasters.
Groefleger, o — En lit de carrzére. Men zegt dat een steen op zijn
groefleger ligt of niet op ziju groefleger ligt al naar gelang
hij al of niet geplaatst is zooals hij in de groeve ligt.
Verkeerd groefleger : en dazt.
Groefsteen, yr. — Pierre de carrldre. Soort van steen uit een groeveopgehaald.
tlrondmuur, m. — Jfur de soutdnenzent. Muur tegen grond aanleunend.
Orondplan, o. — Plan d'emplacement. Teekening waarop de juiste
plaats van een gebouw aangewezen wordt.
Orondslag, m. — Zie . Fundeering.
Grotwerk, o Rocazlle. Versienng van den Lodewijk XV-stijl
in navolging van rotsen.

H.
Haak, m. — Redent. Uitsprong tusschen twee passen.
Haaks, bijw. — D'Equerre. Wijze van staan, zoo dat de buiten
vlakken van balken, ribben, enz. met elkaar rechthoeken
vonnen.
Fenétre cr lunette. Vensteropening
Halfcirkelvormig venster, 0.
in den vorm van een halven cirkel.
Halfrond beeldhouwwerk, o. — Ronde bosse. Versierend beeldhouwwerk dat op een vlak sterk vooruitspringt.
Halfronde boog, m. — Lie : Rondboog.
Halfrond venster, o. — Zie : Rondboogvenster.
Halfsteensverband, o. Apparezl en demz-brzqzte, en de'coupe. Metselverband van baksteen bestaande uit streksche lagen
waarvan de staande voegen van de eene laag te recht
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komen in het midden van de steenen der aansluitende
lagen. (Fig. 30)
Halfvenster, o. — Mezzanine. Venster, waarvan de breedte onge
veer gelid; is aan de hoogte.
Halfverheven beeldhonwwerk, o. — Ba3-relief. Gedeeltelijk uitspringend beeldhouwwerk.
Halfznil, y r. — Zie Schalk.
Halve hollijst, yr. — Cavet. Holle lijstversiering in den vorm,
van een kwart cirkel.
Handlijst, yr. — Mazn-courante Bovenband van een leuning,
waarop de hand rusten en glijden kan.

ig 3o.

Hanebalk, m. — Sous-entrant. Dwarsbalk in een dakstoel, evenwijdig met den bintbalk, maar hooger geplaatst om de
dakspanten to versterken (Zie fig. 15, letter b)
Hanggewelf, o. — Vofite a pendentifs. Gewelf bestaande uit bogen
neerzakkende op hangende druipers.
Hanggoot, yr. — Gouttzére volante. Metalen goot onder het hellend yak van een dak.
Hangsieraad, yr. — Lie Versierde kraagsteen.
Hangstoel, m. — Lie : Klokkestoel.
Hangstijl,

— Lie : Makelaar.

Hardsteen, y r. — Pierre de faille. Natuursteen, die gehouwert
wordt.
Harnas, o. — Remplage, fenestrage. Steenen binnenwerk be-
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staande uit stijlen en maaswerk tot het dragen van het
glas waarmee een vensteropening gevuld wordt.
Battre des plots a la sonnette. Palen voor fundeeHeien, ww.
ring in den bodcm slaan bij middel van een heistelling.
Heipaal, m. — Pilot. Paal, die bij fundeeringen in den bodem
geslagen wordt. (Fig. 31.)
Heistelling, yr. — Zie : Trekhei.
Grille. Doorzichtige afsluiHek, o.
ting uit pout of ijzer.
Hellende boog,
boog.

Zie : Stijgende

Hellend vlak, o. — Plan incline. Schuin
dalend vlak.

•

Hellende zijde, yr. — Rampant. Schuine
afsluiting van een bouwdeel, bijvoorbeeld : dak, gevel.
Heng, o. — Zie : liengsel.
Hengsel, o. — Charnzére, penture. Langwerpig plat gesmeed iijzer, bevestigd op een luik en aan de eene
zijde voorzien met een oog, dat
draaien kan op een duim. De
eigenlijke versiering ervan heet .
Beslag.
Fig. 31.

Hervatting, y r. — Repentzr. Deel van
een gebouw dat hervat werd om er een wijziging aan to
brengen.
Hielboog, — Arc brice" inflechz, arc en accolade. Samengestelde
boog bestaande uit vier cirkelsegmenten, met drie verschillende middelpunten : de onderste segmenten hebben
het middenpunt op de spanning, de bovenste segmenten,
in tegenovergestelde richting, hebben een middenpunt
buiten het plan van den boog, boven aan. (Fig. 32.)
Hiellijst, yr. — Talon. Dubbele lijstversiering bestaande uit
een bolvormig kwartronde lijst bovenaan en een hollijst
onderaan. Omgekeerde van Keellijst.
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lioefijaerboog, m. — Arc en fer a cheval, arc byzantin, arc mauresque, arc outrepasse. Boog bestaande uit meer dan een
halven cirkel, in den vorm van een hoefijzer. (Fig. 33.)

e

.

.........„, .'

Fig. 32.

Hoekbedekking, vr. — Amortzssement. Overgaande of afrondende
vorm aan een uiteinde.

Fig. 33.

in. — Contrefort de coin. Steunbeer tot ondersteuning
aan het uiteinde van een muurvlak opgebouwd.

goekbeer,

Hoekblad, o. — Zie : Hoekklauw.
Hoekcirkel, m. — Zie : Arkel.
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Hoekijzer, 0. — Cornifte. Gesmeed stuk ijzer in den vorm van
een rechten hoek.
Hoekkeper, In. — Zie : Hoekspar.
Hoekklauw, yr. — Grip, _Mite. Versiering in den vorm van
een klauw of van een blad aan de basis van een zuil.
Hoekknol, m. — Zie : Hoekklauw.
Hoekpilaar, m. — Zie : Ante.
Hoekspar, yr. — Aretzer. Balk, die twee dakschilden verbindt
op hun snijding.
Hoeksteen, m. — Pierre d'encozgnure. Grondsteen aan den hoek
van een gebouw.
Hoeksteen van een boog, m. — Zie : Aanzetsteen.
Hoeksteunbeer, m. — Zie : Hoekbeer.
Hoektorentje, o. — Echaugette. Uitspringend torentje op een
muur.
Roektromp, yr. — Zie : Tromp.
Hoektrompengewelf, o. — Zie : Trompengeweif.
Hogel, in. — Crochet. Gebeeldhouwd versiersel in den vorin
van een krullend blad.
Rolle keellijst, in. — Zie : Hollijst.
Hole muur, in. — Zie : Spouwmuur.
Hollijst, vr. — Gorge. Lijstversiering met een inspringend
halfrond.
Holronde lust, yr. — Moulure concave. Inspringende ronde lijst.
Hoofdbalk, in. — Zie : Architraaf.
Hoofdgestel, o. — Entablement. Het waterpas op zuilen of
pilasters rustende bouwdeel der klassieke orden, dat
bestaat uit architraaf, fries en kroonlijst. (Zie fig. 8,
letter C)
Hoogaltaar, o. — Maitre-autel. Voornaamste altaar.
Hoogzaal, y r. — Zie : Oxaal.
Houten gewelf, o. — Route en bardeaux. Gewelf bestaande uit
houten ribben en planken.
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Hontschroef, yr. — Chcvzlie en boa. Houten schroef.
Houtverbinding, yr. — Assemblage. Samenvoeging van verscheidene houtstukken. (Fig. 34.)
Houvast, o. — Goujon. Pennetje hout dat men binnen twee
stukken hout steekt waar zij aan elkaar raken or hun
aansluiting stevig to maken.

Fig. 34.
Hypocanst, o. — Hypocauste. Verwarmingstoestel in gebouwen
uit de oudheid.
Hypogeum, o. — Hypoga. Graf in een rots.
I.
Thzerbeton, o. — Beton arme'. Metselwerk bestaande uit breuksteen, keitjes, enz , in een bad van mortel en verstevigd
door ijzeren vlechtwerk.
IJzeren schoen, rn. — Zie : Schoen.
Impost, in. — Imposte. Geprofileerde versiering van een pijler
op de hoogte waarop een boog begint.
Indieping, vr. — Ebrasement. Omraming van een opening.
Ingebogen gewelf, o. — Zie : Gedrukt gewelf.
Ingelaschte znil, vr. — Zie : blunrznil.
Ingelegde vloer, m. — Zie : Parketvloer.
Ingewerkte zuil, yr. — Colonne adossee. Zuil in een andere of in
een muur ingewerkt. (Zie fig. 13.)
Ingezwenkte boog, m. — Zie : Hielboog.
Inkassen, ww. — Enchcisser. Een gedeelte van een gebouw in
een ander doen sluiten.
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Inkassing, yr. — Enchdssure. Het werk dat bestaat in een
nieuw bouwdeel to doen insluiten in de gaten en tanden,
in een muur, waaraan een andere moest aangebouwd
worden.
Inkeepen, ww. — Entailler. Stukken hout, die kruiselings over
elkaar moeten verbonden worden, z64:5 in elkaar laten
liggen dat zij in een zelfde vlak komen.
Inkeeping, yr. — Entazlle. Kruiselingsche verbinding van
houtstukken in een vlak.
Inklinken, ww. — S'affazsser. Zakken van den grond.

Fig. 35.
Inklinking, yr. — Affazssement. Verzakking van den grond.
Inspringende laag, yr. — Asszse en retrazte. Steenlaag, waarvan
de steenen niet tot aan het vlak van de bekleeding van
den muur reiken.
Intrados, o. — Lie : Binnenwelfvlak.
Isodomon, o. — Apparell zsodome, opus zsodomon. Metselverband
met evendikke lagen, en steenen van dezelfde afmetingen, waarvan de bovenliggende staande voeg in het
midden van de beide onderliggende staande voegen
staat. (Fig. 35.)

K.
Kalif, o. — Zie : Bovendorpel. — Impost.
Kalven, ww. — Zie : Inklinken.
Kalk, m. — Chaux. Product van de veibranding van kalksteen.
Kalksteen, yr. — Calcazre. Steen, die hoofdzakelijk calciumcarbonaat inhoudt.
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Kamper, m. — Zie : Impost.
Xannebuis, vr. — Bozsseau. Gebakken buis dienende tot afleiding
van water, rook of gassen.
Kanneleering, yr. — Zie : Groef.
Kantblok, o. — Zie : Rechtstand.
Kanteel, o. — Merlon Wordt gezegd van de opgemetselde gedeelten die van elkaar gescheiden worden door openingen
in de getande bekroning van een versterkten muur.
(Fig. 36.)
Kantelaaf, vr. — Zie : g.
Kantzuil, vr. — Zie . Profielzuil.

_ L' i --,-- ,

Fig 36

Kantwerk, o. — Dentelure. Gebeeldhouwde lijstversiering bestaande uit neerhangende half-ronde motieven.
Kap, vr — Zie Dakgestoelte.
Kapbalk, in. — Zie - Bintbalk. — Makelaar.
Kapbeen, o. — Zie : Dakspant.
Kapgebint, o. — Zie : Dakstoel en Dakgestoelte.
Kapgewelf, o. — Zie : Tongewelf.
Kapellenkrans, ni. — Zie Omgang.
Kapiteel, o. — Chapiteau. Bekroning van een zuil of pijler.
(Fig. 8, letter f.)
Kapiteeldekstuk, o. — Zie . Dekplaat.
Kapspant, yr. — Zie : Dakspant.
Xapspruit, tn. — Lie : Dakspant.
Kapstijl, m. — Zie : Bindstijl.
Karbeel, o — Contrefiche, azsselier. Schuin geplaatste balk die een
liggenden balk ondersteunt.
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Kareel, m. — Zie : Vloertegel.
Kathedraal, vr. — Cathedrale. Kerk met een bisschopszetel.
Katrol, yr. — Poulze. Hijschwerktuig, bestaande nit een beweegbare schijf die rondom een as draait en waarover een
touw loopt.
Keel, yr. — Zie : Hollijst.
Keellijst, yr. — Douczne. Dubbele lijstversiering, bestaande uit
een hollijst bovenaan en een bolronde lijst onderaan.
Keellijstboog, m. — Arc en douczne. Boog bestaande uit vier
cirkelbogen : de twee onderste zijn bolrond en de twee
bovenste holrond. (Tegenovergestelde van den doorgezakten spitsboog).
Keep, yr. — Encoche. Gat, waarin de pen schuift van een slot
of waarin een vlegel sluit.
Keg, y r — Cale. Stuk hout of metaal dat dient om een zwaar
gewicht op te heffen, om een zwaar hout te klieven of om
deelen van een voorwerp vast te zetten.
Kegeldak, o. — Tod conzque. Tentdak waarvan het grondvlak
een cirkel is.
Kegelgewelf, o. — Polite conzque. Gewelf in den vorm van een
kegel.
Keldermuur, tn. — ',fur souterrazn. Muur van een gebouw beneden den beganen grond.
Kelderverdieping, yr. — Snu g-sol. Verdieping beneden den
beganen grond.
Kelkkapiteel, o. — Chafizteau en corbezlle. Kapiteel naar boven toe
breeder uitgaande in den vorm van een kelk.
Keper, m. — Zie : Spanrib.
Kepering, yr. — L'ensemble des chevrons. De spanribben van een
dak.
Kerk, yr. — Eirlzse. Gebouw, waarin godsdienst-ceremonieen
plaats grijpen.
Kerktrans, in — Zie Triforinm.
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getting, vr. — Chaine. Samenstelling van een reeks korte boutvergaringen tusschen de leggers, waardoor deze verbonden
worden en op afstand gehouden worden. (Fig. 37).
Kiel, yr.

Zie : Dakkiel.

Kielboog, m. None en arc. Plaats waar twee daken boogvormig
samenkomen.
Kinderbalk, m. — Sohve. Een van de kleinere balken die op den
moerbalk rusten.
Batardeau. Opgeworpen waterkeering bij werKistdam, m.
ken onder den beganen grond.
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Xistenzoldering, yr. — Plafond a cazssons. Vlakke afdekking van
een ruimte bij middel van vierkante of veelzijdige getimmerde versieringen.
Klamp, yr. Patte. Uzeren smeedstuk, dat dient om houtwerk
aan een muur to vestigen.
Ktamplaag, yr — Asszse diagonale. Steenlaag, waarin de steenen
op hun plat geplaatst zijn, zoo dat de voegen in schuine
nchting loopen, tot waterdichte afsluiting van een regelmatig metselwerk.
Klankbord, o. Abat-vozx Bord of soort van zoldering boven
een predikstoel waardoor de stem van den redenaar neergeslagen wordt.
Klauw, yr. — Zie : Hoekklanw.
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Klauwstuk, o. — Aileron. Hoekbedekking van een gevelspits in
den vorm van een krul die naar binnen draait.
Klesoorsteen, in. — Quart de brzque. Baksteen, die de voile lengte
en slechts een vierde van de gewone breedte heeft.
Klink, yr. — Loquet. Eenvoudig slot van een deur bestaande uit
een ijzeren spijltje, opgeheven door een kleinen hefboom.
Klinkbont, In. — Boulon rive'. Zware bout, voorzien van een kop
aan het eene einde en aan het andere eitide van een punt
die, na het vereenigen van de stukken, kan aangeklonken
of platgeslagen worden.
Klinken, ww. — River. Met een klinkbout vasthechten.
Blinker, m. — Braque. Hardgebakken baksteen.
Klinknagel, m. — Rivet. Kleine klinkbout.
Klisklesoorsteen, m. — Demie brique. Baksteen, die voile lengte
en slechts halve gewone breedte heeft.
Klokhnis, o. — Zie : Klokkenkamer.
Klokkenkamer, yr. — Be§ roz. Verdieping van een toren, waar de
klokken hangen.
Klokkenspel, o. — Zie • Beiaard.
Klokkestoel, m. — Charpente qui porte les cloches Houten gestel,
waarin een klok hangt.
Klokketoren, m. — Clocker. Toren, die de klokken bevat.
Klokketorentje, o. — Clocheton. Torentje, dat een kleine klok
bevat.
Klokvormig, adj. — Campanule. In den vorm van een klok
(gezegd van kapiteelen).
Klooster, o. — Cloitre. Verblijfplaats van geestelijke personen,
die volgens een regel te zamen leven.
Kloostergang, yr. — Zie : Kruisgang.
Kloostergewelf, o. — Voilte en arc de cloitre. Speciaal kruisgewelf
met naar binnen gekeerde graten.
Klos, m. — Tasseau. Blokje hout, dat dient om iets te steunen.
Knekellmis, o. — Charmer. Ossitaire. Plaats van een kerkhof,
waar de ontgraven beenderen samen worden bewaard.
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Knip, yr. — Loqueteau. Kleine klink.
Knol, m. :— Zie : Hogel.
Knoop, m. — Zie • Sluitsteen.
Knop, m. — Zie : Hogel.
Koepel, m. — Coupole. Gewelf in den vorm van een bolronde
schaal, van buiten gezien.
Koepeldak, o. — Dome. — Tort en dome. Dak, met gebogen schilden
die zich in de spits vereenigen.
Koepelgewelf, o. — Vofite en couple, vofite spherzque. Gewelf in den
vorm van een bolronde schaal rustend op pendentieven of
trompen; van binnen gezien.
Koepeltoren, in. — Tour en dome Toren, waarvan het bovengedeelte bolvormig is.
Kogelgewelf, o. — Zie • Koepelgewelf.
Koker, m. — Gauze. Omsluitsel, waarin de onderste deelen van
een beeld zitten. — Zie ook Luchtkoker.
Kolom, yr. — Zie : Zuil.
Kom, yr. — Cuve. ,Wordt gezegd van den kern van een stad.
Koolstengel, m. — Zie • Krultak.
Koor, o. — Chceur. Gedeelte van een kerk in de verlenging van
den middenbeuk en beginnende aan de viering.
Koorafsluiting, yr. — Chevet Achterdeel van de apsis eener kerk.
Koorbank, yr — Stalle. Versierd gestoelte aan de zijkanten van
het koor.
Koorgestoelte, o. — Zie • Koorbank.
h
— Grille de chceur. Hek aan den
Koorhek, o. —Cloture de c-ceur.
ingang van het koor van een kerk.
Koorkapel, yr. — Chapelle die chwur. Kapel in den omgang van
een koor.
Koornis, yr. — Absidiole. Kleine uitbouw aan een koorafsluiting.
Koorstoel, m. — Zie, . Koorbank.
Koplaag, yr. — Asszse en boutzsse. Laag steenen waarin de steenen,
met hun kortste zijde naar buiten liggen.
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Koppelhout, o. — Zie : Bindstijl.
Koppelingsteen, m. — Lie : Grijpsteen.
Kopsteen, m. — Pierre boutisse. Steen, die met zijn kortste zijde
in 't buitenvlak van den muur komt.
Korbeel, o. — Lie : Karbeel.
Korfboog, m. — Arc en apse de panzer. Soort van gedrukten samengestelden boog, bestaande uit drie cirkelsegmenten een,
waarvan het centrum zich bevindt beneden de lijn van de

Fig. 38.

spanning en in het midden, twee kleinere segmenten,
daaronder, waarvan het midden ligt op de lijn der spanning. (Fig. 38 )
Kornis, vr. — Zie Kroonlijst.
Korteling, vr. — Zie . Bulsterhout.
Kozijn, o. — Bdtzs dormant, chdsszs. Het rustend raamwerk, waarin
deuren of vensters sluiten. Deelen : rechtstand en kozijndorpel.
Kozijndorpel, m. — Partze znfe'rzeztre dzi bills dormant. Horizontaal
benedengedeelte van een kozijn.
Kozijnstijl, m.

Zie : Rechtstand.
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1Craagsteen, m. — Corbeau. Uitspringende ondersteuningsteen.
Zie ook : Versierde kraagsteen.
Kraailaag, y r. Asszse salllante. Steenlaag, waarvan de steenen
gedeeltelijk uitspringen buiten de bekleeding.
Kraallijst, vr. — Mortlitre a perles. Naast elkaar geplaatste parelvormige versieringen.
Kraan, yr. — Grace. Werktuig, dat dient om zware materialen op
to halen, met een schuingeplaatsten arm waarin bovenaan
een katrol gevestigd is.
'Crab, vr. — Zie : Hogel.
gram, m. — Zie : Dook.
Krocht, yr. — Crypfe. Ondergrondsche gewelfde ruimte onder
altaar of koor.
Xrol, yr.

Zie . Kral.

Krolneut, yr. — Zie : Modillon.
Kroonboog,

Zie : Scheiboog.

Kroonlijst, yr. — Cornzche. Uitspringende bekroning van het
vertikaal muurvlak aan den aanzet van het dak.
Kroonlijstblok, m. — Zie : Modillon.
Xroontak, m. — Zie : Topsieraad.
Xruinpan, yr. — Zie : Nokpan.
Kruinrib, yr. Lzerne. Rib, die in een stergewelf loopt van den
sluitsteen tot het snijpunt met de tusschenrib.
Kruinwerk, o. — Zie • Nokbekroning.
Xrnisarm, m. Croiszllon, bras de transept. Wordt gezegd van
noordelijke en zuidehjke bij de viering aangebouwde
deelen van den dwarsbeuk van een kerk.
Xruisband, m. — Lien. Steunbalk, schuin aangebracht tusschen
den makelaar en de dakspant.
Xruisbeuk, yr.

Zie . Dwarsbeuk.

Kruisbloem, yr. — Fleuron. Versiering in den vorm van een
openbloeiende knop aan de nok van een dak of op den top
van een gevel of torentje.

-- 754 ---Kruisboog, in. — Zie : Kruisrib.
Kruiselings doorvlochten sieraad, o. — Zie : Betwerk.
Iruisgang, y r. — Cloitre Zuilengang rondom een kloosterpand.
Kruisgewelf, o. — Volite d'aretes. Gewelf, bestaande uit twee
elkaar rechthoekig doorsnijdende tongewelven.
Kruisgewelf zonder kruisribben, o. — Route d'aretes sans nervures.
Gewelf, bestaande uit twee elkaar rechthoekig doorsnijdende tongewelven en waaronder geen kruisribben geplaatst zijn.
Kruiskozijn, o. — Chdsszs de fenetre avec meneaux crosses. Verbinding
van houten stukken, die in bet metselwerk van een venster
de ruiten omsluit en to midden stijlen heeft in den vorm
van een kruis.
Kraispunt, o. — Zie : Viering.
Kruisraam, o. — Zie Kruiskozijn.
Kruisrib, yr — Arc ogzf diagonal, nervure dzagonale. Boogrib, uit
regelmatig gehouwen steenen, aangebracht aan de dingonaal loopende insnijdingen van een gewelf.
Kruisribbengewelf, o — Volite d'aretes a nervures Gewelf, waarvan
de snijpunten ondersteund worden door kruisribben. (Zie
fig. 29, bij Gewelfrib.)
Kruistoren, in. — Tour de crozsee. Toren op de viering.
Kruisverband, o. — Appareil en crozx. Metselverband van baksteen, waarbij koplagen en streksche lagen om de beurt
afwisselen, als bij het staand metselverband, doch met dit
onderscheid dat de staande voegen van de streksche lagen
niet loodrecht boven elkaar komen, tengevolge van het
toevoegen van een kopsteen in deze lagen. (Fig. 39.)
Kruisvormige pijler, m. — Pther cruciforme. Pijler op kruisvormig
plan.
Kruisvormig schietgat, o. — Arbale'lrthre Enge opening met twee
door elkaar kruisende armen in een muur van een versterkt gebouw.
Krul, yr. — Volute. Versiering in den vorm van een spiraallijn,
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krulkool, yr. — Chou frise. Versiering in den vorm van een
krullend koolblad.
Krultak, m. — Caulzcole. Versiering in den vorm van een gekrulden tak.
Knbuskapiteel, o. — Zie : Teerlingkapiteel.
Gedeelte van een predikstoel, waarin de
grip, N r. —
prediker staat.
Kwartierboom, m. Zie : Trapboom.
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g39.
Kwartronde lijst, yr. — Quart de road. Bolronde lijstversiering in
den vorm van een kwartcirkel Soorten . staande kwartronde lijst en liggende kwartronde lijst.
Kwast, yr. — Floche. Kwispel. Koord met kwasten Versiering
in den vorm van loshangende, alleen bovenaan samengebonden draden.
Kwispel,

— Zie : Kwast.
L.

Laag, vr. — Asszse. Waterpas gelegde rij steenen.
Lambriseering, yr. — Zie • Muurbeschot.
Lancetboog, m.

Zie : Verhoogde spitsboog.
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Langsdraads, adv. — De fil. In de richting van de vezels vary
het bout.
Lansvormige boog,

— Zie : Verhoogde spitsboog.

Lantaarn, m. — Lanterneau. Liggend lichtvenster, aangebracht
in een dak.
Tour lantern,. Toren met een lantaarnr
Lantaarntoren, m. — _
die binnen van beneden uit te zien is.
Latei, o. — Linteau de boas. Houten balk boven de opening van
een deur of venster om metselwerk te dragen. Zie ook :
Bovendorpel.
Logger, m. — Longrine. Balk, die horizontaal in de richting der
lengte van bet werk geplaatst wordt.
Lei yr . — Ar dozse . Dunne laag van een donkerblauwe scbilLei,
fersteen.
Lendenen, van een gewelf, yr. — Reins. Deelen van bet gewelfvak dicht bij den aanzet.
Lessenaardak, o. — -Tort en appentis. Dal: met een enkel schild
tegen een hooger deel van een gebouw aanleunend.
Leaning, yr. — Garde-corps, Ramp, Appuz, Accoudozr, Garde-fouir
Afsluiting dienende tot borstwering.
Lezenaar, m. — Lutrzn. Meubel dat de groote gezangboeken
draagt in de kerk.
Lichtbenk, vr. — Zie • Lichtvensters.
Lichtvensters, O. — Clair-e'tage, fenetres hautes Vensters bovenaan
in een middenbeuk.
Ligger, m. — Zie : Moerbalk.
Lijkdenr, yr. —7 Porte principle. Hoofdingang van een kerk.
Lijs, yr. — Zie • Leaning.
Lijst, yr. — Moulure. Vorm van een doorloopend profiel, sieraadsband.
SOORTEN

Blokje : Billette; — Cimaas Cimaise; — Bolronde lijst :
Moulure convexe; — Drniplijst : Larmier; — Eierlijst :
Moulure a oyes; — Halve hollijst : Cavet; — Hiellijst :
Talon; — Hollijst : Gorge; — Holrond Moulure concave;
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— Keellijst : Doucine; — Kraallijst : Perles; — Kwartrondo lijst : Quart de rond; — Platte band : Platebande;
— Platte bies : Filet, Listel; — Ronde bies : Baguette;
— Rondstaaf : Boudin, tore; — Scheppende hollijst :
Scotie; — Tandlijst : Denticules; — Uilenbek : Bec de
chouette.
Lijstgroef, vr. — Mouchette. Groef in een vooruitspringende lijst
voor 't afvoeren van het water.
Lijstkapiteel, o. — Chapteau a moulure. Kapiteel met, al§ enkele
versiering, een lust.
Lip, yr. — Entaille. Verdunde gedeelte van een balk-einde.
Liseen, yr. — Bande lonbarde. Verticale uitspringende band tot
versterking of versiering van een muur.
Listel, yr. — Zie . Platte bies.
Lob, yr. — Zie : Pas.
Loods, vr. — Loge, hangar. Voorloopig bijgebouw, waarin de
steen gebeiteld wordt van een in opbouw zijnde bouwwerk
en waar het werkgerief bewaard wordt.
Loofwerk, o. — Rinceau. Versiering met krullende plantenstengels.
Loopende voeg, yr. — Zie : Streksche voeg.
Lnchtboog, in. — Zie : Schraagboog.
Lnchter, in. — Lustre. Versierde hangende kaarsendrager.
Luchtgat, o. -- Ventouse. Gat dat het toestroomen van versche
lucht bevordert.
Luchtkanaal, o. — Zie • Lnchtkoker.
Lnchtkoker, m. — Ventouse, gauze. Geleiding tot luchtverversching.
Luchtrooster, in. — Zie : Ventilatierooster.
Lnifel, m. — Auvent. Klein schutsel boven een deur of een
winkelvenster.
Lnik, yr. — Vo let de retable. Een van de vleugels van een altaarstuk, waarmee dit laatste kan worden gesloten. — Zie ook
Vensterinik.
Lnikamer, yr. — Chambre des sonneurs. Afdeeling van een toren,.
waar de klokkenluiders hun werk verrichten.
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M.

Maaswerk, o — Re'seau, rísil le. Steenen vulling van het boogveld
in een groot venster; bovenste deel van een harnas.

Maatstaf, m. — Zie : Module.
Mal, m. — Patron. Model, waarnaar een steen moet gehakt
worden.
Makelaar, m. — Poinron. Balk, die van den nokbalk loodrecht
neerdaalt naar den hanebalk of den bintbalk. (Zie fig. 15,
bij Dakstoel, letter d.)

Mandorla, vr. — Zie : Straalkrans.
Mannelijk draagbeeld, o. — Zie Atlant.
Mantel van een schoorsteen, m. — Zie Schoorsteenmantel.
Meander, o. — Zie . Grieksch versieringswerk.
Meeste toren, m. — Zie • Schanstoren.
Metope, vr. — Metope. Het vlak in de fries der Dorische orde
tusschen de trigliefen, meestal met beeldhouwwerk versierd.

Metselaar, m. — Macon. Arbeider die bouwt met steenen.
Metselen, ww. — Maconner. Met steenen bouwen.
Metselspecie, y r. — Zie . Mortel.
Metselverband, o. — Wijze, waarop de steenen verbonden zijn
in de constructie.
SOORTEN :

Aarverband : Appareil en epi, en feuille de fougere, en aretes
de Poisson, opus spicatum; — Alkoppig verband : Appareil
toes boutisses; — Alstreksch verband : Appareil tout
panneresses; -- Blokkenverband : Appareil irrigulier,
opus incertum; — Emplecton : Appareil emplecton, opus
emplecton ; — Graatverband : Zie : Aarverband; — Halfsteensch metselverband : Appareil en decoupe, en demibrique; — lirnisverband : Appareil en croix; — Netverband : Appareil reticule, opus reticulatum ; — Schuin
metselverband : Appareil oblique; — Staande metselverband : Appareil en boutisses et panneresses suPerposies;
— Veelhoekig metselverband : Appareil polygonal;
Vlaamsch metselverband : Appareil en boutisses et panneresses.

— 759 —
lifetsen, ww — Zie • Metselen.
Metser, m. — Zie : Metselaar.
Mezzanine, yr. — Zie : Tnsschenverdieping.
Middellijn, y r. — Dzamètre. Lien, die in een cirkel door het
iniddelpunt gaat en den omtrek weerzijds raakt.
Middenbeuk, m — Vaisseau, grande nef, nff majeure. Voornaamste
beuk eener kerk.
Middenschip, o. — Zie Middenbeuk.
Middensleutel, m. -- Zie • Sluitsteen.
Middenstaander, m. — Zie • Stijl.
Middenstijl, m. — Zie : Stijl.
Mijtervormige boog, in — Arc en mitre, arc en fronton, arc angulazre.
Boog bestaande uit twee hellende vlakken, gelijk de zijden
van den gelijkbeenigen driehoek.
Modillon, o. — Jirodzlion. Vooruitstekende steer of balk, aangebracht tot ondersteuning van de kroonlijst.
Module, o. — illoduk Maat, waarnaar men, in de klassieke
bouworde, de verhoudingen tusschen de deelen van een
bouwwerk bepaalt.
Moerbalk, ni. — Sommzer, mailresse-pouire. Zware balk, dwars
ander het midden van een rij balken aangebracht.
Moerboog, m — At c doublean. Boog, die twee vakken van een
gewelf scheidt. (Zie fig. 29, bid Gewelfrzb, AOB en COD.)
Moerbout, in. — Boulon a ccrou. Soort van spijker met draad,
waarop de nioer draait, die den bout aansluit.
Moef, in. — Zie Mof.
Mof, in. — Grande brzque. Baksteen van groote afmetingen.
Moneel, 0. — Zie : Stijl.
Monolithische zuil, yr. — Zie . Eensteenszuil.
Monster, o. — Zie : Munster.
Moorenboog, m. — Lie . Hoefijzerboog.
Moorsche boog, m. — Zie : Hoefijzerboog.
Mop, m. — Zie . Mof.
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Mortel, m. — iliortzer. Sa inenh an gen de -v erbin din g van g-ebluschten kalk of pleister met zaud of steenachtige zelfstandigheden.
Moskeetorentje, o. — Minaret Hoog torentje bij moskees behoorende.
Muizentand, m — Dentscul, Muurversiering, ontstaan door het
schuins naar buiten metselen -van baksteenen.
Munster, o — Abbatiale. Kloosterkerk.
Muraalboog, m. — Zie . Muurboog.
Muraalpijler, ni. — Zie Schalk.
Nubile, yr. — Mutifle. Vooruitstekende steen of balk, aangebracht tot ondersteuning van de kroonlijst in de Dorische
bouworde.
Maur, ni. — Alur. Metselwerk dat ruimten scheidt of afsluit.
SOORTEN :

Binuenmuur : Mur tnterieur ; —s Buitenmuur : Mur d'edifice,
mur extirteur; — Eensteensmuur : Mur d'une brique;
— Fondamentsmuur : Mar de fondement; — Frontmuur :
Mur de face; — Gekanteelde muur : Mur crineli, —
Gevelmuur : Mur de façade; — Glooiende muur : Mur
taluti; — Grondmuur : Mur de soutenement; — Keldermuur : Mur souterratn; — Opgaande muur : Mur eft
elevation, — Rechtstandmnur : Mur de jambage; —
Ringmutir : Mur de cloture, mur d'encetnte; — Scheidingsmuur : Mur de refend; — Schoone muur : Mur de
paretnent; — Slnitmuur : Mur de cloison; — Spouwmuur :
Mur creux; — Steunmuur : Culée; — Tusschenmuur :
Mur de refend; — Vrijstaande muur : Mur d'encetnte;
— Zijgevelmuur : Mur lateral.
Muurbalk, m. — Sablzere. Balk van het dakgestoelte, op den
muur rustend (Fig. 4o.)
Muurband, in. — Zie : Gordellijst. — Speklaag. — Liseen.
Munrbekleeding, yr. — Parement. Zijde van een muur.
Muurbeschot, o. — Lambrzs. Bekleeding van een muur met bout
tot halve of heele manshoogte.
Muurboog, In. — Arc formeret. Boog, die, tegen een muur, een
gewelfvak afsluit.
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Muurdam, m. — Trumeou. Gemetselde deel tusschen venster- of
deur-openingen. (Fig. 41)
itluurhoek, in. — Encozgnure. Hoek gevormd door het samenloopen van twee muren.
Muurkap, yr. — Couzertu 7 e de mur Bedekking van een muur.
Muurkiel, y r. — Ruelle'e Hoek, g.;evoimd door den voet van een
dak tegen een hoogeren muur

\■
Fig 40

Muurpijler, in. — Dosseret Pijler, die gedeeltelijk in een muur zit.
Iffaurstijl, in. — Zie Muurdam.
Iluurstut, na. — Zie Steunbeer.
Diuurzuil, vr. — Dosseret. Zuil, die gedeeltelijk in een muur zit.
N.
Naaf, yr. — Aloyeu Open cirkel, die het middendeel van een
roosvenster uitmaakt.
Naiad, yr. — Zie • Aanslaglat.
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Naald van een balk, y r.

— Zie •

Schoorstuk.

Naald van een toren, y r. — Fle'che. Torenspits.

Naamcijfer, o. — Monop amine
letters.

Versiering

met samengebrachte

Nagel, m. — Clou. Klein metalen staafje met een punt en een kop.
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Nagelkop, in — Pointe de ii,(7mant Versiering in den vorm van
een vierzijdigen kop van een nag-el
Narthex, m. — AT,zrthev. Galerij, naar buiten open, voor den
incranc,
z, .t, van een kerk
Negge, y r.

— Arz'te. Scherpe kant van eenig voorwerp.

Netgewelf, o. — Vozite re'llcule'e. Gewelf, bestaande uit verschillende geweifvlakken gedragen door tal van ribben, die
elkaar snijden.
Netverband, 0. — A pparezl re'ticule. Opus retzculatum. Metselverband, waarvan de voegen diagonaalsgewijze loopen en dat
dus gelijkt op een net.
Netwerk, o. — Guzllochis, re-seau. Traceering met elkaar snijdende
lijnen.
Nens, m. — Zie : Haak.
Nenslijst, yr. — Zie : Deklijst.
Kent, yr. — Pierre d'assise de poutrelle. Nagenoeg vierkant bewerkte steen gebruikt als ondersteunend stuk voor een
balk of een stijl.
Nis, yr. — Niche. Uitholling in een muur, waarin een beeld of
iets dergelijks staan kan.
Nok, yr. — Faltage, falte. Bovenste horizontale balk aan het
dakgestoelte van een gebouw (Zie fig. 15, bij Dakstoel,
letter f)
Nok, m. — Talon d'arre't. Verdikking in het midden van den
ankersleutel, waardoor het doorzakken van den sleutel
door het oog van het trekijzer belet wordt.
Nokbalk, m. — Zie : Nok.
Nokbekroning, vr. — Crete. Versiering boven de nok.
Nokpan, vr. — Faztzdre. Bovenste dekpan, op de nok.
Nokstijl, m. — Lie : Makelaar.
Nonnengang, yr. — Zie . Triforinm.
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0.
Oculus, 0. — Oculus, cezl de bread. Klein rond venster.
Verkeerd voor Spitsboog.

Zie : Gewelfrib.

Ogiefboog,
Oksaal, o.

Zie : Doksaal.

Omgang, m. De'anzbulatozre. Rondgaande deel rondom het koor
binnenin een kerk.
Omheiningsmuur, m. — Zie : Ringmuur.
Omlijsting, vr. — Encadrement. Onisluitende versiering met
lijstwerk.
Omlijstingsteen, m. — Pierre d'encadtement Steen, die jets omlijst.
Onderbalk,

— Zie Architraaf.

Onderdorpel, m. — Seuzl. Steen, di,e een deur- of venster-opening
onderaan afsluit.
Onderdrempel, m.

Zie : Onderdorpel.

Eg-lzse znfe't : p ure Onderste verdieping van een
Onderkerk, vr.
kerk met boven- en onderdeelOnderschoren, ww. — Zie • Onderschragen.
Onderschragen, ww. — Bleier Schragen bij middel van ten
steunmuur of een schraagpijler met schraagboog.
Ontlastingsboog, m. — Arc de de-charge Boog, die onderstAande
bouwelementen van drukking ontlast.
Ontwerp, o. — Zie . Plan.
Opbikken, ww. Regratter. Steenen afschrappen om ze een beter
aanzien to geven.
A
Opengewerkt, adj. versiering.

C'2'1(11"

Voorzien met openingen, tot

Opengewerkt torentje, o. — Campande. Versieringtorentje.
Opengewerkt triforium, o. — Cal/ e-voie Triforium, waarvan de
buitenmuur met lichtvensters voorzien is.
Opening, yr. — Bale. Opengelaten vlak- in een opgetrokken
inetselwerk.
Opgaande muur,

-- blur en

CI CZ

at, on. Stijgende muur.
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gebouw hooger maken Van den grond gezegd : Aanaarden.
Ophooging, yr — Surele'vation Verhoogd gedeelte van een metselwerk. Van den grond gezegd Aanaarding.
Opmeting, yr Lever Schets op maat van 'een grondvlak of een
bouwwerk.
Oprit, in — Ranzpe. Hellend oploopende weg.
Opschrappen, ww. — Zie • Opbikken.
Opstand, tn. — Ele'vatzon. Geometrische voorstelling van een
bouwwerk gezien in de hoogte en in de breedte. Teekenin gvan den loodrechten stand van een voorwerp.
Optrede, yr. — Hauteur d'une znarche Hoogte van een trede
Opus, o — Zie • Metselverband.
SOORTEN :

Opus incertum : Blokkenverband, — Opus reticulatum : Netverband ; — Opus spicatum : Aarverband.
Orgelkast, yr. — Bu ffe t d'orgue. Meubel, waarin do orgelpijpen
opgesloten zijn.
Oriel, o. — Zie . Arkel.
Outer, in. — Zie - Altaar.
Overkapping, yr. — Zie Baldakijn.
Overhoeksch, adj. — _En brans Schuins tegenover Gezegd van een
hoeksteunbeer, schuins staancle tegenover het vlak der
beide muren, die den hoek uitmaken.
Overhuifd, adj — Surnzonte' d'un baldaquin Bedekt met een baldakij n .
Overkluisd, adj — Zie • Overwelfd.
Overkluizen, ww. — Ile Overwelven.
Overkragen, ww. - SarIlzr. Uitsteken op een vlak.
Overlangsche doorsnede, y r — Coupe lonytud nal,' Doorsnede in
de richting van de lengte.
Overstek, m. — Zie • Uitsprong.
Overwelfd, adj. — Polite Bedekt met een gewelf
Overwelven, ww. — Voiiter. B alekken met een gewelf.
Oxaal, o. — Zie : Doksaal.
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P.
Paanderboog, m. — Zie • Korfboog.
Paalroosterwerk, o. — Pzlotzs. Werk uit heipalen en balken bestaande en waarop een fundeering wordt aangebracht
Palmet, yr. — Palmette. Versiering in beeldhouwwerk in dery
vorm van een waaiervormig openbloeiende bloem.
Paal, m. — Pzezt, pilot. Stuk langwerpig hout voorzien met een
punt om in den grond to worden geslagen.
Pan, yr. — Tuzle. Plaat van gebakken klei waarmee men daken
bedekt.
Paneel, o. — Panneau. Vlak-, dat zich in een metsel- of timmerwerk onderscheidt door zijn indieping of verhevenheid en
dat omlijst is.
Paneelzoldering, yr. — Plafoncl a panneaux. Vlakke afdekking van
een ruimte bij middel van paneelen.
Parellijst, yr. — Zie : Kraallijst.
Parelmoer, o. — Zie : Kraallijst.
Parketvloer, tn. — Parquet. Vloer bestaande uit plankjes of tegels die
schuins gelegd zijn. (Fig. 42 )
Parketwerk, o. — Parquetage. Werk in
den aard van een parketvloer.
Pas, tn-. — Lobe. Snede van een cirkel,
waarmede sommige gebeeldhouwde versieringen gevormd
worden.

Fig. 42.

Paslaag, yr. — Asszse de nzveau. Bovenste laag steenen van de
grondslagen van een metselwerk.
Pastorij, yr. — Presbyti're. Woning van den pastoor.
Paternosterwerk, o. — Zie : Kraallijst.
Patijtsche laag, yr. — Zie : Koplaag.
Pedestal, o. — Zie : Voetstuk.
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Pen, y r — Tenon. Uitein de van een stuk hout of ijzer, zoo
bewerkt dat het in een gat past van een ander stuk hout
of ijzer.
Penant, o. — Zie : lthiurdazn.
Pen en gat. — Tenon et mortazse. Houtverbinding met een uitstekend deel in een opening. (Fig. 43.)
Pendentief, o. — Pendentzf. Sfeervormige driehoek, waarop een
deel van een koepelgewelf rust, en liggend tusschen de

(

Fig. 43.

rondbogen van het vierkant grondvlak, die in het gewelf
dringen.
Peristyle, m.
gebouw.

Peristyle. Zuilenrij langs den gevel van een

Pijlhoogte, vr. — 21fonte'e,montee d'un arc, d'une Hoogtemaat;
gezegd van een boog of gewelf om den afstand aan to
duiden tusschen het plan van den aanzet en den sluitsteen
van den boog of het gewelf.
— Pilzer. Zware alleenstaande opgemetselde steun op,
Pijler,
vierkant of rechthoekig plan.
Pijlerboog,
Pilaar,

— Zie : Scheiboog.
— Zie : Pijler.

— Pziastre. Piper, die gedeeltelijk in een muur gevat
Pilaster,
is en meestal een platten vorm heeft.
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Zie Fiaal,

Pinakel,

o. — Pzse Vulling tusscben metselwerk, bestaande uit
gestampte aarde of beton
Plaat, m. — Zie Bintbalk.
Plaatijzer, o — Tole Geplet ijzer
Plafoneerlat, yr. — Latte a plafonner Lat tegen de balken van
een zoldering aangebracht en waaraan de bepleistering
gehecht wordt
Pia fond. Bepleisterde zoldering.

Plafond, o.

Plan, o — Plan. Algerneene benarning van de bouwkundige
teekeningen van een gebouw.
SOORTEN :

Orondplan : Plan d'emplacement; — Plattegrond : Plan de
niveau; — Opstand Elevation; — Doorsnede : Coupe.
Plank, yr. — Planche. Plat stub bout.
Plankier, o. — Zie : Stoep.
Platdak, o. — Piateforme Horizontaal liggend dak.
Platrond, adj. — Zie Rondbogig.
Platte band,

— Zie Band.

Platte bies, yr. — Lzstel, fltel,re:sr/et. Smalle horizontale hjst yersiering met rechte hoeken.
Platte boog, m — Zie : Gedrukte boog.
Plattegrond, m — Plan deW7'e alt. Horizontale projectie van een
bouwwerk.
Platvierkant, o — Larnzzer. Hoofdlid van een kroonlijst dat in
profiel rechtlioekig is, een groote uitsprong heeft en aan
zijn onderkant met een waterlijst voorzien is.
Plavei, m. — Zie • Vloertegel.
Plavuis, m. — Zie Vloertegel.
Pleisterkalk, m. — Phitre Kalk, dlenende om to pleisteren.
Plznthe. Band aan den voet van een basis of van
Plint, yr.
een muur.

Poort,

— Porte. Groote deur.
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Poortgebouw, o — Avant-garde. Voorbouw, die als inrij dienst
doet.
Portaal, o — Portal?' Groote poort, deep in een gevel gezet. Bij
uitbreiding, de indieping zelf in den gevel, en ook de
getimmerde ingang-, achter de poort aangebracht.
Portiek, y r — Portique. Overdekte galerij, ondersteund door
een reeks zuilen.
Post, m — Zie • Rechtstand.
Praalboog, m. — Arc de trzomphe. Rijkversierd bouwwerk in den
vorrn van een gevel met doorgangen.
Praalgraf, o. — Illansole'e, monument funerazre. Monumentale grafsted e.
Preadella, yr — Pre-delle. Basement waarop een altaarstuk rust,
en dat dikwijls beschilderd of gebeeldhouwd is.
Predikstoel, m. — Chazre de ve'ritc-. Gestoelte van waarop gepredikt
wordt in een kerk.
Priem, in — Zie Fiaal.
Priesterkoor, o. — Avant-cha'ur. Deel van een kerk voorbehouden
aan de priesters en koorzangers
Privaat, o — Latrine. Afgezonderde plaats, waar men ' aan
natuurlijke behoeften kan voldoen.
Profiel, o. — Profit Vereeniging van lijstversiering.
Profielbundelpijler, rn. — Pther prismatique. Pijler, waarin de lijst-v ormen der geprofileerde gewelfbogen doorloopen.
Profielenbundel, In. — Zie : Profielbundelpijler.
Profielsteen, m. — Brique moitlicre'e. Met lijstwerk versierde steen. ( Fig- 44 )
Hg 44.
Profielzuil, yr. — Colonne p r Is matique. Zuil,
waarin de lijstvormen der geprofileerde gewelfbogen doorloopen.
Pronknaald, y r. — Obell:,que. Vierkante hooge steen, puntig uitloopend.
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Pseudisodomon, o. — Appared pseudzsodome, opus pse ,idicodonzon. Metselwerk, waarin dikkere en dunnere lag-en om de beurt
afwisselen en waarvan de bovenliggende staande voeg
nagenoeg in het midden der twee onderliggende staande
voegen staat
Pui, m. — Perron. Verhoogd portaalgebouwtje vOOr den ingang
van een gebouw
Puibalk, m. — Poutre. Balk onderaan den pui.
Punt van een gevelspits, yr. — Zie Klauwstuk.
Puntgevel, m. — Zie : Spitsgevel.
Punthamer, m. — Smile. Hamer, aan de eene zijde voorzierr
van een punt tot het bewerken van hardsteen.
Puntboog, m.

Zie : Spitsboog.

Pyloon, m. — Pylone. Toren, in den vorm van een afgeknotte
pyramide die vciOr de Egyptische tempels staat.
Pyramide, yr. — Pyramide. Bouwwerk of deel van een bouwwerk
in den vorm van een geometrische pyramide.
R.
Raam, o. — Cadre. Samenstelling, die dient om een voorwerp to
omsluiten.
Rankwerk, o. — Rznceau. Versiering in den vorm van krullende
stengels en takken.
Raveeling, yr. — Enchevetrure. Korte dwarsbalk, dienende tot
versteviging van zolderingbalken, die niet doorloopen van
den eenen muur tot den andere, aan schoorsteenen of
trapopeningen.
Raapwerk, o. — Zie : Bepleistering.
Rechtdraads, adv. — Zie : Langsdraads.
Rechthoekig gewelf, o.
hoekig plan.

-1.te
1

barlongue.
1,
Geweif op een recht-

Rechtogief, o. — Zie : Keellijst.
Rechtstand,

— Jamba 'e, pie'drort, montant. Loodrecht metsel- of
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timmerwerk, dat een boog, gewelf of bovendorpel draagt.
(Fig. 45, letter B.)
Rechtstandmuur, m. — ilizir de jambage. Muurdeel naast een deurof vensteropening.
Reet, y r — Fissure. Scheur in een muur.
Reiter, m. — 'Lie • Eetzaal.
Regel, m. — Zie : Regelwerk.
Regelwerk, 0. — Entretozse. Omlijstingwerk dat een paneel
omsluit.
Regenwaterpit, m. — Czterne. Put,
waarin regenwater vergaderd
en bewaard wordt.
Rib, yr. — Zie : Gewelfrib.
Rijzing, y r. — Zie Pijlhoogte.
Ring, m. — Anneau. Lijstversiering, die rondom den schacht
van een zuil loopt.
Ringje, o — Anneiel. Kleine ring.
Ringmuur, m — lifur d'enceinte, mur
de cloture. Vrijstaande inuur,
die een =rite omsluit.
Rinkelwerk, o. -- Zie Rankwerk.

Fig. 45

itiool, yr. — Egolit Ondergrondische koker, langswaar het vuil
wordt.
water afo-eyoerd
b
Roeflat, yr — Tasseazi. Lat, waarover de uiteinden van de platen
lood of zink bevestigd worden op een dak.
Rolblind, yr. — Zie : Rolluik.
Rollnik, yr. — Pet szenne. Oprollende vensterluik.
Rolvormig, adj. — Cylindriqut. In den vorm van een cylinder.
Rollaag, y r. — As-sszsepar roulcau. Laag steenen, waarin de steenen
rusten op hun leant of op hun kop.
Rondbogig, adj. — En plein czntre, cintre. In den vorm van een
rondboog.
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centre lloog, die eon halven cirkel
1
Rondboog, m. — Arc ,peitz
beschrijft. (Fig 46 )
SOORTEN - Zie : Boog.
Rondboognis, yr -- Xiche en plan cintre Nis, bekroond met een
rondboog.
Rondboogvenster, o. — Fenetre en Fun cintre. Venster, bekroond
met een rondboog
Ronde bias, y r. — Baguette. Bolvortnige lijstversiering als een
dunne rondstaaf.
Rondstaaf, y r. — Tore, boudin. Lijstversiering met profiel in den,
vorm van een halven cirkel.
C

Fig. 46.

Rondvenster, 0. - CEil de beeuf, fenetre circulazie. Klein ciikel.vormig venster.
Rooilijn, yr. — Alignement. Gren§lijn tusschen een bouwwerk en
een openbaren weg.
Roosraam, o. — Lie : Roosvenster.

ltoosventer, o. — Rose. Rond venster met steenen harnas.
DEELEN : Naaf, spaak, velg.

Roostering, yr. — Zie . Roosterwerk.
Roosterwerk, o. — Grillage. Samenstel van binten en platen,
welke onmiddellijk op den grond of op palen nederkomen,
waarop vervolgens de muren komen te rusten.
,

Rotslaag, y r. — Enrochement. Laag steenen op lossen grond gelegd om een stevigen kunstmatigen Modem aan te maken,
Rotswerk, o. — Zie Rustiek werk.
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Rozet, vr. — Rozelle Klein roosvenster
Rug,
Ruit, yr

— Zie • Buitenwelfvlak.
Vilre Doorzichtig glas in een venster.

Fig. 47

Ruitverband, o. — Zie Netvormig metselverband.
Rustiek werk, o. — Ritsticage Aletselwerk met versieringen, the
ruwe steenen nabootsen. (Fig. 47.)
S.
Sacramentshuisje, o — Tabernacle. Siervol torenhuisje links van
het altaar staande in het koor. Te onderscheiden van het
tabernakel boven bet altaar
Sacristij, yr — Sacrist', Bewaar- en kleedkamer, naast de kerk,
voor den liturgischen dienst.
Saksische boog, tn. — Zie Gedrakte boog.
Samengestelde boog, In. - Arc compose Boog, bestaande uit verschillende segmenten van cirkels, die meer dan twee
verschillende middelpunten hebben.
Schaal, y r. — Echelie. Rechte lijn in gelijke deelen ingedeeld, die
in verhouding zijn met een werkeldke lengte.
Schacht, yr. — Flit. Gedeelte van een kolom tusschen de basis
en het kapiteel. (Fig. 8, letter e)
Sohn,

vr. — Lie : Lei.

Schalk, yr. — Colonize engage ce. Ingewerkte zuil, die van den grona
of van een kapiteel langs den muur naar boven gaat en
gewelfribben, gordel- of muurbogen draagt. (Zie fig. J3,
bij Bundelpijler).
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Schanstoren, — Donjon. Middengebouw in een versterking en
hoofdzakelijk in een versterkt kasteel.
Scharnier, yr. — Charnit're. IJzeren voorwerp, dat client tot het
ophangen en draaien van deuren, vensters, luiken In zijn
eenvoudigen vorm : Hengsel,
Scheerhout, o. — Ecoperche, long rzne. Balk, die in een stelling
horizontaal langs de sparren bevestigd wordt.
Scheiboog, tn. — Arcade. Groote boog tusschen twee zuilen of
pipers en die twee beuken scheidt.
-Scheidingsmuur, m Mur de refend Muur, die twee ruimten of
gebouwen van elkaar scheidt.
Schelpgewelf, o. — Voiite en coquille, en forme d'eCaille, en cul de four.
Half koepelgewelf, meestal voorzien van groeven
Schelawsteunen, ww — Zie Zijlings schoren.
Scheppende hollijst, yr — Scot,'e. Breede holvormige hjstversiering, waarvan het ondefdcel
uitspringt.
Schermdak, o. — Zie Luifel.
Scherpe spitsboog, m. — Arc brise azg-u,
arc brzse en lancette. Spits boog,
waarbij de middenpunten der
beide cirkelsegmenten liggen
op de spanning buiten den
boog. (Fig. 48 )

C

0

—
C

Fig 48.

Scheid, vr. — Lie : Gloofing.
Schieter,

— Zie : Slentel.

Schietgat, o. — Ai baletrzére, archere, meurtmere. Creneau. Smalle
opening in een mum. — Ook de opening tusschen kanteelen
boven een versterkten muur. (Zie fig. 36, bij Kanteel).
Schijf, y r — Besant. Platte cirkelvormige versiering in beeldhouwwerk.
Schijnrib, yr. — Arervure ffzussc. Gewelfrib, waarop niets draagt.
Schild, o. — Ecusson. Cartouche. Wapenpaneel.
,Schildboog,

— Lie hinnrboog.
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Schilddak, o. — Tort en croupe. Dak met meer dan twee schilden.
Schildrib, yr. — Tzerceron. Rib van een stergewelf, gaande van
den hoek van bet gewelf naar een kruinrib en loopende
tusschen een moerboog en een kruisrib.
Schild van een dak, o. — Zie : Dakschild.
Schinkel, m. — Cznire. Boog van een formeel.
Schip, o. — Zie : Beak.
Schoen, m. — Sabot. Metalen versterking van het
onderste uiteinde van een paal.
Schoep, y r. — Aube, lame. Reeks schuin geplaatste
latten in een opening larigswaar luchtverversching kan aangebracht
worden.
,Schoone mar, in. — Mur de
parement. Buitenmnur met
effen bekleeding.
Schoor, In. - Etancon. Schuin
geplaatste balk, tot ondersteuning (Fig. 49.)
Schoorbeer, in. — Zie : Stornibeer.
Schoorboog, tn.— Zie . Schraagboog.
Schoormunr, m — Zie Grondmann

Schoorsteen, m. — Chemznee.

Fig 19
Bouwwerk, waarin de rook
van brandvuur omhoog geleid wordt, nis, waarin gestookt wordt.

Schoorsteenboezem, m. — Hotte de cizenzznee. Trechtervormige
verbreeding van den schoorsteen boven den haard.
Schoorsteenmantel, m. — Manteau de chemznee. Bekleeding-, met
bout of manner beneden aan den schoorsteenboezem.

lichoorstuk, o. -- Etaz. Horizontaal geplaatst stuk hout dat een
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liggenden of opgaanden balk ondersteunt. (Zie fig. 15, bij
Dakstoel, de beide schoren tusschen de dakspant en den
hanebalk.)

Schoren, ww. — Etayer, etanconner. Met een schoorstuk onder
steunen.

Schot, o. — Clozson. Lichte
afsluiting tusschen twee
ruimten.

Schotwerk, o. — Zie : Schots
Schonwsteen, tn. - Zie Schoorsteen.
Schraagboog, in. — Arc-boutant.
Boogvormig metselwerk
tegen de buitenzijde van
een muur aangebracht
om de schuine drukking
van een gewelf over to
brengen op een schraagpijler. (Fig. 5o.)

Schraagpijler, in. — Pilzerbutant. Geinetselde steun,
waarop een schraagboog
rust. (Fig. 50 )

Schragen, ww. — Arc-bouter.
Met een balk of met metselwerk ondersteunen.

Fig. 5o.

Schroef, y r. — Vis. Metalen
spilletje met spiraalvormige groeven.

Schroefgang, vr. — Pas de vzs. Het stijgen van een schroefvormige
trap in een toren.

Schroeflijn, y r. — Cannelure en helzce. Versiering op zuilen in den
vorm van draaiende groeven.

Schroefvormig gewelf, o. — Voate helzcoidale. Gewelf, doorloopend
in den vorm van een schroef.

Schroeftrap, y r. — Escalzer a vzs, escaper a noyau plezn. Trap, schroefvormig opgaande rondom een rechtstaande spil. (Fig. 51.)
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Schroefzuil, y r. — Colonize torse, corrolitique Zuil, in den vorrn
van een schroef.

Schroot, o. Couchis. Plank, die in een fornieel den vorm van
het binnenwelfvlak van den boog of van het gewelf weergeeft.

Schubversiering, y r. — Imbrication.
Gebeeldhouwde versiering
den -vorm van de schubben
der visschen.

Schuifraam, o - Lie Schuifvenster.
'
guilloSchuifvenster, 0. -- Fen (;ire
tine. Venster, dat geheel of
gedeelteltik omhoog en omlaag kan geschoven worden.

Schuin gewelf, 0. — Route biazse
Gewelf, waarvan de richting
schuin staat tegenover den
muur, waarop het rust

Schein metselverband, o Appareil oblique'. Metselverband,
dat veel gelijkenis heeft met
het aarverband, dock waarvan de stee p en z6(5 liggen,
dat de koppen ruitvornng
zichtbaar zijn.
7
NeerSchninvlak, 0.- -nc-inaison.

SI.

gloofing van een vensterbank, waterhjst of dakschild.

Schntdak, o.

Zie : Lnifel.

Scotie, y r. — Zie : Scheppende hollijst.
Zie : Afschnining.
Sefrein, y r.
Sfeervormig, adj. — Zie : Bolvormig.
Sieraadband,

Zie : Lijst.

Sieranker, o. — Ancre °rime. Versierd anker.
Sierbloem, y r. — Fleuron. Versiering in den vorm van een gestyliseerde bloem op een fiaal of een nok.
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Siergevel, m.

Zie : Wimberg.

Sierring, m. — Zie : Ring.
Siertorentje, o. — Zie : Fiaal.
Slaapzaal, yr. Dortozr. Zaal, waar vele personen gezamenlijk
slapen. Dormitorium.
Slaglijst, vr. — Zie : Aanslaglat.
,Slechten, ww. — Raser. Tot den grond afbreken.
Slentelsteen, m. — Zie : Sluitsteen.
Slentel, m. — Clef. Het gedeelte van een muuranker, dat gestoken wordt in het oog van een trekijzer.
Sladelstuk, o. — Zie : Schoorstuk.
Slingertrap, yr. — Zie Wenteltrap.
Slinking, yr. — Zie . Inklinking.
Sloopen, ww.

Zie : Slechten.

Slotsteen, m.

Zie • Slnitsteen.

Slotstuk, o. — Zie : Slnitsteen.
Sluitmunr, m. — Mur de clozson. Muur, die een ruimte afsluit.
Sluitring, m — Clef de voziie en anneau. Ring, waarop gewelfnbben samenkomen.
Sluitsieraad, o. — Zie Topsieraad.
Sluitsteen, m. — Clef de vol te, claveau superzeur. Steen, waarop de
gewelfribben van een gewelf of de boogdeelen van een
boog samenkomen (Zle fig. II, bij Binnenwelfvlak, letter E.)
,Slnitwand, yr. — Zie : Sluitmuur.
,Sokkel, m — Zie : Voetstuk.
Spaak, y r. — Rayon. Verbindend deel tusschen de naaf en de
velg van een roosvenster. Rechte lijn van het midden van
den cirkel naar
omtrek.
Spaarboog, m. Arc d'epargne, arc aveugle. Gevulde boog, aangewend tot besparing van metselwerk en ook tegen vlakken,
tot versiering.
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Spaarnis, yr. — Arcature d'ornement, niche aveugle. Nisvormige versiering tegen een vlak.
Spaarveld, o. — Zie . Spaarboog.
Spaarvenster, o. — Fenetre aveugle. Metselwerk, dat den vorm van
een venster heeft, maar niet opengewerkt is.
Spaasbak, m. — Zie . Wijwaterbak.
Spanlat, vr. — Latte de soutien. Klein houten steunsel, gebruikt
om vooruitspringende stukken steen te ondersteunen
totdat het metselwerk droog is.
Spanning, vr. — Porta. Uitgestrektheid der ruimte onder een
ondersteund metselwerk.
Spanrib, yr. — Chevron. Lichte balk, die de panlatten of de
bebording draagt en gevestigd is boven de gordingen in
dezelfde richting als de dakspant. (Zie fig. 15, bij Dakstoel,
letter h.)
Spant, yr. — Zie : Dakspant.
Spantbalk, m. — Zie : Dakspant.
Spantbeen, o. — Zie : Dakspant.
Spar, yr. — Echasse. Kleine ondersteuningsboom, rechtstaande
in een bouwstelling.
Speeltoren, m. — Zie Beiaard.
Spekdam, m. — Zie : Kistdam.
Spekslag, yr. — Bandeau. Band van natuursteen in metselwerk
van baksteen.
Spie, y r. — Clavette, coin. Plat stuk ijzer of hout dat aan de eene
zijde breeder is dan de andere en dient om in een opening
gestoken te worden tot opsluiting of ondersteuning.
Spiegelgewelf, o. — Route en arc de cloitre tronqua. Afgeknot kloostergewelf, afgesloten door een horizontaal vlak.
Spietorentje, o. — Echauguette. Uitkragend torentje op een muur.
Spijker, m. — Clou. Metalen staafje met een punt en een kop.
Spijl, yr. — Barre, barrean. Verticale staaf van metaal of hout.
Spiltrap, yr. — Zie : Schroeftrap.
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Spil van eon trap, yr — Noyau Loodstaande zuil, waar de treden
rondoLii clraaien
Spilvormige znil, y r. — Colonne fusele'e Zeer dunne Tull.
Spiraalzuil, yr. — Zie Schroefzuil.
Spits van een torentje, Yr: — Zie . Naald.
Spitsboog, m. — Arc brise: Boog, bestaande uit twee eirkelseg-menten, die met een scherpen hoek in elkaar loopen.
SOORTEN. - Zie : Boog.

Spitsbooggewelf, o. — Zie • Kruisgewelf.
Sipitsgevel, m. — Facade a 157gnon Gevel, waarvan het bovendeel
in een driehoek uitloopt.
Spitsvleugel, m. — Zie : Klauwstuk.
Spitszuil, yr — Lie . Fiaal.
Sponning, y r. — Raznure. Uitdieping in hout, ijzer of steen,
waarin men jets k-in insehuiven of tegenplaatsen.
Spoor, yr. — Zie Steekbeer.
Sport, y r. — Echelon. Dwarshout van een ladder, waarop men
den voet zet
Spouwmuur, M. - .11ur creux. Dubbele muur, waarin
n een tUS sehenruinite is.
Sprenkband, m. —Phylactdre. Afgerolde band met opschrift in de
hand van voorgestelde personen.
Sprong, m. — Zie : Uitsprong.
Sprnit, y r. — Zie Dakspant.
Spuier, m. — Zie : Spuwer.
Spuwer, m. — Gargouille. Gebeeldhouwde waterafvoerder.
Staaf, m. — Zie . Spiii.
es, o — Bdtons rompus. Versiering in den vorm van kleine
Staafjes,
spultjes.
Staander, m. — Chenet IJzeren steunsel, waarop de houtsblokken
liggen in den liaarcl.

— 781 -Staande tand, m. — Arrackement. Onafgewerkt uiteinde van een
muur, waarin de steenen om de beurt vooruit en terug
springen.
Staande voeg, vr. — Joint boutzsse, joint montant. Loodrecht gaande
voeg tusschen steenen.
,Staand metselverband, o, — Appareil en boutzsses et panneresses superpose'es Metselverband van baksteen, waarbij kooplagen en
streksche lagen om de beurt afwisselen, zoodat de staande
voegen der koplagen verticaal boven elkaar staan, en die
der streksche lagen eveneens. (Fig. 52.)
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Fig. 52.

Staand venster, o. Lucarne flamande. Dakvenster, dat loodrecht
op den buitenmuur staat.
Staart, in. — Queue. Uiteinde van een omlijstingssteen waarmede deze ingrijpt in een metselwerk.
Stafwerk, o. — Rudenture. Versiering met staafjes in de Nolte
van een groef.
Stafzuil, vr. — Colonne rudente'e. Zuil met stafwerk versierd.
Stage, yr. — Zie : Verdieping.
Standvink, vr — Potence. Balk, onder een balk tot grootere
stevigheid aangebracht.
Standgezicht, o. — Zie Opstand.
Steeger, m. — Zie • Trap.
Steekbalk, m. — Zie : Bintstijl.
Steekbeer, m. — E.peron. Deel muur tot ondersteuning van
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bonwwerk geplaatst tegen eetb houten muur of in fondamenten, en, bij bruggen, tegen den stroom in.
Steekboog, m. — Zie • Schraagboog.
Steekgewelf, o. — Vofite en epontzlles. Gewelf, gedragen op horizontale houten of ijzeren leggers. (Fig. 53.)
Steekschoor, rn. — Zie : Karbeel.
Steeksteen, m. - Zie : Klesoorsteen.

Fig. 53.

Steektrap, yr. — Escalzer drort sans palter. Trap, waarvan de treden
opgesloten zijn door twee rechte boomen.
Steen, yr. — Pierre. Delfstoffen materiaal, waannee gebouwd
wordt.
SOORTEN :

Afgesohaalde steen : Pierre ibousinie; — Afgeschampte.
steen : Pierre icornie; — Arduin : Pierre bleue; —
Behonwen steen : Pierre d'appareil; — Bekapte stem :Pierre ipaufrie; — Brenksteen : Moellon; — Deksteen :
Pierre de couverture, pierre de couronnement, tablette; —
Gebikte steen : Pierre smilie; — Gebonchardeerde steen :Pierre bouchardie; — Gefrijnde steen : Pierre ciselie;
Gegroefde steen : Pierre layie; — Gobertijnsche steen :
Pierre de Gobertange; — Grijpsteen : Pierre harpe, pierre
d'assise, pierre d'attente; — Gezaagde steen : Pierre sciie;
— Groefsteen : Pierre de carrtere; — Hardsteen : Pierre
de taille; — Hoeksteen : Pierre d'encoignure; — Klesorsteen : Pierre coupee, quart de brique; — Koppelingsteen :
zie : Grijpsteen; — Kopsteen : Pierre boutisse; — Omlijstingsteen : Pierre d'encadrement; — Neat : Pierre
d'assise de fioutrelle; — Veldsteen : Pierre blanche; —
Vulsteen : Pierre de remplage; — Vnurvaste steen :
Pierre rifractaire.

Steengroef, yr. — Carrzere de pzerres. Plaats waar men steen
opgraaft.

Steenkorts, yr. — Bouszn. Zacht buitenste gedeelte van de steen
dicht bij het leger.
Steenschikking, vr. — Zie : Metselverband.
Steensnede, yr. — Coupe de pzerre. Wijze, waarop steen behakt is.
Steiger, in. — Zie : Stelling.
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Stelling, yr. — Echafaud. Voorloopig houten steigerwerk, geplaatst bij in opbouw zijnde gebouwen en dienende om de
arbeiders en de materialen op verschillende hoogte to
drag-en.
DEELEN : Spar, scheerhont, billsterhont.
Stellingpaal, m. — Zie : Spar.
Stergewelf, 0. - Votite a hernes et tiercerons. Gewelf, waarvan de schilden
rusten op kruisribben, kruinribben,
schildribben en tusschenribben.
Stennbeer, m. — Contrefort. Schuin of
loodrecht opgemetseld deel muur,
tegen een ander opgebouwd tot
stutting. (Fig. 54.)
Stennboog, m. — Zie : Schraagboog.
Stennmunr, m. — Cule'e. Zwaar metselwerk, dienende tot steunen van
boog, gewelf of muur.
Stierschedel, in. — Zie : Bncrane.
Fig 54.
Sti.jgende boog, M. - Arc rampant. Boog,
waarvan de aanzetten zeer weinig buigen. (Fig. 55 )

Fig. 55.
Stijl, in. — Meneau. Loodrecht smal metsel- of timmerwerk dat
een vensteropening indeelt.
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Stoep, yr — Trottozr. Verhoogd pad, voorbehouden aan de voetgangers langs een rijweg.
Stompe spitsboog, in. — Zie : Gedrakte spitsboog.
Stootboord, o. — Contre-marche. Rechtopstaande deel tusschen
twee treden van een trap. (Fig 56, letters AB.)
Stootvoeg, yr. — Zie : Staande voeg.
Stopsteen, yr. — Zie : Vulsteen.
Straalkapel, Yr. — Chapelle rayonnante Kapel in het draaiend
gedeelte van den omgang van een kerk.
Stralenkrans, y r. — Aureole. — illandorle Krans van uitgespreide
stralen achter een beeld of
figuur
Streefboog, m — Zie Schraagboog.
Streklaag, yr — Zie : Streksche
laag.
Streksche laag, yr. — Asszse de
panneresse. - Horiiontale
Fig. 5 6.'
laag steenen, die met hun
langste smalle zijde naar buiten liggen.
Streksche voeg, yr. — Joint panneresse, joint de lit. Voeg in horizontale richting tusschen een rij steenen.
Strijkbalk, in. — Lambourde. Balk, liggende langs een muur op
de hoogte van een zoldering.
Strikwerk, o. — Zie . Vlechtwerk.
Stroomlaag, yr. — Zie : Klamplaag.
.Stec, m. — Stuc. Nabootsing van marmer bestaande nit een
pleisterhoog.
Stucadoor, in. — Plafonneur. Ambachtsman, die plafonneert.
Stut, tn. — Zie : Schoorstuk.
Stutten, ww. — Zie : Scboren.
Stylobate, m. — Stylobate. Doorloopend voetstuk langs een gebouw.
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T.
Taats, m — Zie Duim.
Tabernakel, o. —Tabernacle Nis of kluis, waarin de heilige
hosties bewaard worden.
tTallement, o. — Zie . Hoofdgestel.
Takol, m. — Palan. Werktuig, dat dient om te hijschen en dat
bestaat uit twee of meer blokken over welker schijvett
een touw loopt.
Talaan, m. — Lie : Hiellijst.
Talud, m. — Zie Glooiing.
Tand, m. — Zie • Tandlijst.
Tandhamer. m — Boucharde. Hamer, aan beide eindvlakken
voorzien van diamantpunten
Tandlijst, yr. — Denticules Liistversiering, bestaande uit een rij
kleine hoekige uitsprongen, dicht bij elkaar geplaatst
ander de waterhist
Massief nuddendeel van een voetstuk tus'Teerling, m —
schen de deklijst bovenaan en het basement onderaan.
Teerlingkapiteel, o — Chapzteau cubzque. Kapiteel met vier vlakke
zijden. (Fig. 57)
Tegel, m. — Zie . Vloertegel.
Tentdak, o — Tort en pyranzzde, en pavilion. Dak,
bestaande uit vier hellende schilden, weer
punten semen komen.

Fig. 57.

Term, m. — Terme Beeld van een man of vrouw, welke met het
onderlijf in een koker opgesloten schijnt.
Tichel, m. — Zie : Vloertegel.
Timpaan, o.
Tinne, yr.

Zie : Boogveld.
Zie • Kantee1.

Tochtportaal, o. —Tambour. Afsluiting met vleugeldeuren binnen
in een portaal om den rechtstreekschen toegang van de
buiten1ucht te beletten.
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Route en auge, en berceau, cylzndrzque. Gewelf, nageTongewelf, o.
noeg in den vorm van een halven cirkel. (Zie fig.
bij
Boogsteen).
SOORTEN :

Gedrnkt tongewelf Vatic surbaissee; Ringvormig tongewelf Voate annulatre; — Schnin tongewelf Voette
biaise; — Stijgend tongewelf Voate rampante; Verboogd tongewelf Voette surhaussie; — Vol tongewelf :
Voate en plein cintre.
Toot, yr. — Zie : Haak.
Topgevel, m. — Zie • Spitsgevel.
Toprib, vr.

Zie : Krninrib.

Topsieraad, o. — Epz. Versiering, aangebracht aan de nok van
een dak of op den top van een gevel of torrentje.
Toren, in. — Tour. Bouwwerk, dat zich in de hoogte ontwikkelt.
SOORTEN :

Belfort Beffroi; — Lantaarntoren : Tour a lantern; —
Klokketoren : Clocker; — Klokketorentje : Clocheton;
Koepeltoren : Tour en dome; — Moskeetorentje :
Minaret; — Opengewerkt torentje Campanile;
Tour en battere; — Vuurtoren—Torenmtzadlk:
Phare.
Toren met zadelzak, m. — Tour en batthre. Toren, bedekt met een
dak van twee schilden.
Traan, yr. — Larme. Lijstversiering in den vorm van een traan.
Trabes, yr. — Zie • Dwarsbalk.
Traceering, yr. — Arcature Versiering met lijnen in metselwerk,
aangebracht op een muur.
Trans, m

Gaierie. Omgang boven op een toren.

Transept, m. — Zie : Dwarsbenk.
Trap, yr. — Escalier. Verzameling treden, toegang gevend van
de eene verdieping tot de andere.
SOORTEN

Bijtrap Escalier de service, — dirobe;—Bordestrap Escalier
a palier; — Schroeftrap Escalier a vis, — a noyau plein;
— Steektrap Escalier droit sans palier; — Trap op
keepboom Escalier crimatliere; — Wenteltrap Escalier
tournant.
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DE ELEN :

Aantrede Giron; — Bordes : Palier; — Optrede : Hauteur
d'une marche; — Traparm : Volie d'escalier; Trapboom : Limon; — Traplenning : Rampe; — Trapstijl:
Ferme; — Trede : Marche.
`'Traparm, m. — Vole'e d'escaher. Fen aantal traptreden, die in een
richting op elkaar volgen.
Trapboom, in. — Limon. Wordt gezegd van de houten zijstukken,
waartusschen de traptreden opgesloten worden.
Trapgat, o. — Zie : Trapzaal.
Trapgevel, m — Pr; non a gradms Gevelmuur, die hooger stikt

Fig. 58.
dan de voet van het dak en met trappen aan beide zijden
opgaat. (Fig. 58.)
Trap op keerboom, y r — Escaper a cremazhêre Trap, waarvan de
binnenste trapboorn de treden op hun kopeinde in het
zicht doet komen.
Trapleuning, yr. — RImpe d'escaher. Balustrade op een trapboom.
Trapkast, yr. — Zie : Trapzaal.
Trapmantel, m. — Zie : Trapzaal.
Trappaal,

— Zie : Trapstijl.
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— Terme. Stijl, aim het begin of het einde van eem
Trapstijl,
trapleuning. (Fig 5 9 )
Traptrede, y r.

Zie Trede.

Traptorentje, o.

Tonrelle d'escalier Rond torentje, waarin zich
een trap bevindt, gedragen op een spira aivorrnig tongewelf.
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Trapwang, y r. — Limon. Wordt gezegd van gemetselde zij-stuk-ken, waartusschen de traptreden opgesloten worden.

Trapzaal, y r. — Cage d'escalzer. Deel van een gebouw dat de trapbevat.

Trapbordes, o. — Zie Berries.
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Trapzaal, yr — Cage d'escalzer. Deel van een gebouw, waarin eery
trap opgetrokken is.
Trasraam, o. — Fondemement en t,asse. Benedengedeelte van een
gebouw, dat men met trasmortel metselt om het optrekkende vocht te beletten hooger te stijgen.
Travee, y r — Zie Vak.
Trede, yr. — Marche. Horizontaal liggend deel van een trap
waarop men den voet plaatst. (Zie fig. 56, letters BC )
Trekanker, o. — Zie • Anker.
Trekbalk, m. — Zie : Bintbalk.
Trekhei, yr. — Sonnette. Renvoudig werktuig, dat dient om palenin den grond te slaan.
Trekijzer, 0. — Tzrant, chaine. Het lange deel van een trekanker,
dat aan het einde een oog heeft, waarin de sleutel of seineter steekt.
Tribune, yr. — Tribune. Verdieping boven de zijbeuken van
romaansche en vroeg-gothische kerkgebouwen.
Triforium, o. — Triforiunz Bogenrij in den muur van een middenbeuk onder de groote vensters.
Triglief, o. — Try glzphe. Met loodrechte groeven versierd gedeelte van de fries der Dorische bouworde.
Triomfboog, m. — Arc de triomphe. In een kerk, de hooge scheiboog tusschen de viering en bet koor. Zie ook Praalboog.
Triomfkruis, o. — Croix triomphale. Het kruisbeeld onder den
triomfboog in een kerk.
Troggewelf, o. -:-- Zie : Tongewelf.
Trommel, m. — Tambour. Cylindervormige schijf van een blokzuil.
Trommel, m. — Lie : Boogveld.
Trompe, vr. — Trompe. Soort van afgeknot gewelf, met uitkraging gebouwd, en dat een deel van een bouwwerk draagt.
Trompengewelf, o. — Voitte en trompillon. Gewelf in de hoeken,
rustend op trompen.
Trompetgewelf, o. — Zie : Waaiergewelf.
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Troonhemel, m.

Zie : Baldakijn.

Tudorboog, m. — Arc Tudor. Soort van samengestelden, gedrukten
boog, bestaande, beneden, uit twee cirkelsegmenten met
de middenpunten op de spanning en daarboven twee in
punt samenloopende rechte lijnen.
Tuf, yr. — Tuf. Bruinachtige veldsteen van vulkanischen oorsprong.
Tuimelraam, o. — Zie : Tuimelvenster.
Tuimelvenster, o. — Fenêtre a bascule. Venster, dat op twee ijzeren
tappen of spillen draaien kan.
Tuinkamer, y r. — Veranda. Huiskamer, die op den tuin ziet en_
grootendeels met ruiten voorzien is.
Tningevel, m.

Zie : Spitsgevel.

Tusschendam,

— Zie : Muurdam.

Courtzne. Muur, tusschen twee vooruitTusschenmanr, m.
springende bolwerken.
Tusschenrib, yr. — Contrelzerne. Rib in een stergewelf, waardoor
kruis-, kruin- en schildribben onderling verbonden worden.
Tnsschenverdieping 9 yr. — Entresol, mezzanine. Lage verdieping
tusschen het gelijkvloers en de eerste verdieping.
Tweedeelig venster, o. — Zie : Tweelingsvenster.
Tweeledig venster, o. — Zie . Tweelingsvenster.
Tweelingsvenster, o. — Fenétre ge'mzne'e. Twee gelijksoortige
vensteropeningen bij elkaar hoorende onder een ontlastingsboog.
Tympaan, o. — Zie : Boogveld.
U.
Uilenbek, m. — Bec de chouette. Lijst, met diep hol en krullenden
uitsprong.
Uiteinde, o — About. Eindgedeelte van een lang stuk hout.
Uitkragend, adj. — En encorbellement. Vooruitspringend op een
muur.
Encorbellement. Bouwonderdeel dat op een
Uitkraging, yr.
muur vooruitspringt.
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Uitlaat, in — Zie • Zijbeuk.
Uitloop, in — Zie lioekbedekking.
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Uitmetseling, y r. — —pait.enzent. Uitspringend deel van een bouwwerk dat den last van een ander moet dragen.
Uitsprong, in. — Sazllze Uttspringend gedeelte van een basis,
een kroonlijst, enz.

--- 7 f_39.., --iritstek, m. — Breteche, bretiyite. Klein bouwdeel in uitsprong
op een revel of een hoek. (Fig. 6o )
Uitstekende hoekpijler, m. — Zie . Ante.
V.
Vaasvormig, adj. — Zie • Klokvormig.
Vadem, m. — Tozse. Bepaalde maat.
Vak, o. — Travee. Deel van een gebouw, bepaald door elk gewelf
tusschen twee moerbogen
Vakwerk, o. — Caisson Gewelfversiering in den vorm van een
vierkante of veelhoekige verdieping, waarvan de boorden
versierd zijn met een lijst en het midden meestal met
een coos.
Vallicht, o — Zie Vensterscheut.
Valdenr, yr. — Zie . Valhek.
Valhek, o — Herse Uzeren hek, opgehang-en achter een poort
en dat den toegang kon versperren, vooral in versterkingen.
Valsch venster, o — Zie • Spaarvenster.
Varenverband, o. — Zie • Aarverband.
Veelhoekig metselverband, o — Appal ell polygonal. Verband met
steenblokken, waarvan de dagzijde een veelhoek uitmaakt.
Veellobbige boog, in - Zie • Veelpasboog.
Veelpas, m. — Polylobe. Versieringsmotief met verschillende holle cirkelsegmenten.
Veelpasboog, in. — Arc polylobe. Boog,
versierd met verschillende holle
cirkelsegmenten. (Fig. 61 )

Fig 6 1

Veerhout, o. — Zie Scheerhout.
Veldsteen, vr. — Pierre blanche. Soort van steen uit veldgroeven.
Velg, yr. — /ante. Buitenzijde van een roosvenster.
Venster, o. — Fenétre, baze. Opening tot verlichting aangebracht
in een muur.
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SOORTEN :

Blind venster : Fenetre aveugle; — Drielingsvenster : Fenetre
en triplet; — Halfcirkelvormig venster : Fenetre a lunette;
— Halfvenster : Mezzanine; — Openslaande venster :
zie : Tpimelvenster, — Rondboogvenster : Fenetre en
plein cintre; — Rond venster : Fenetre ctrculaire, cell de
bceuf; — Roos : Rose; — Schietgat : Archere, meurtrtere;
— Schuifvenster : Fenetre guillotine; — Tuimeivenster :
Fenetre a bascule, — Vlaamsch venster : Lucarne flamande.
DEELEN :

Vensterbank : Tablette de fenetre, appui ; — Vensterdorpel :
Saul de fenetre; — Venstereg : Tableau de fenetre;
zie : Vensteropening, — Vensterindieping—Venstrga: :
Ebrasement de fenetre ; — Vensterkruis : Croisie,
meneaux croises de fenetre; — Vensterlicht : zie : Vensteropening; — Vensteropening : Baie de fenetre; — Vensterraam : Clidssts de fenetre; — Vensterscheut : Abatlour ; — Vensterstijl : zie : Stijl; — Vensterverwijding :
zie : Vensterindieping.
Venster tusschen kanteelen, o. — Zie • Schietgat.
Vensterbank, y r. — Tablette de fenetre, appuz. Viak, van steen of
hout, op den dorpel aan de binnenzijde van het venster.
Vensterdorpel, m. — Seuzl de fenetre. Onderdorpel van een venster.
Venstergat, o. — Zie . Vensteropening.
Vensterindieping, yr. — Ebrasement de fenetre. Omraming van een
vensteropening, meestal verbreedend.
Vensterkozijn, o. — Chdsszs de fenetre Verbinding van houten
stukken, die in het metselwerk van een venster de ruiten
omsluit.
Vensterkruis, o. — Meneaux crozse's de fenetre, crozsee. Middenstijl,
doorsneden van een dwarsstijl, in een vensteropening.
Vensterlicht, o. — Zie : Vensteropening.
Vensterluik, o. — Volet. Houten timmerwerk, waarmee een
venster geheel kan afgesioten worden.
Vensteromlijsting, yr. — Zie : Vensterkozijn.
Vensteropening, yr. — Baze de fenetre. Opening, die men in een
muur laat tot verlichting.
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Ve:isterroede, y r. — Zie : Dwarsroede.
Vensterroos, y r — Zie Roosvenster.
Vensterscheut, yr. — Abat-jour. Neerglooiing van een vensterbank langs binnen, waardoor meer licht toegelaten wordt.
Vensterstiji, m — Zie • Stijl.
Venstèrverwijding, y r — Zie Vensterindieping.
Pommelle Rooster v4561- een luchtgat,
Ventilatierooster, m.
waailangs het toestroomen van versche lucht mogelijk
wordt
Verankeren, ww — Affernur avec des and/ es Versterken met ankers.
Verband, o — Zie Metselverband.
Verbandgewelf, o. — Vozite apparezlle: Gewelf, gebouwd in regelmatig metselverband.
Veriiinden, ww. — Assembler. Stukken hout of ijzer samenvoegen.
Verbinding, y r — Assemblage. Samenvoeging van verscheidene
bouwdeelen.
Colonne lzee. Zuil verbon den aan een andere
Verbonden zuil, y r.
maar toch met eigen kapiteel en voetstuk.
Verdiep, o — Zie . Verdieping.
Verdieping, y r — Etage. Indeeling van cen gebouw tusschen
Twee vloeren Lovell elkaar geplaatst.
Vergezelde pijler,
g-ek oegd min

— Palter cantonnel Pijler, waarbij zuilen

Vergezelde zuil, y r — Co tlonne cantonnee.
Lunen g evoeg d

waarbij dunnere

Verglaasd, ad.) — Emazlle' Versierd met verglazing.
Verglazing, yr — Email Dikke glas- en verfstof, die over voorwerpen gewreven en er in gebakken wordt.
Vergleisd, adj — Zie . Verglaasd.
Verheinelte, o — Zie Baldakijn.
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Verheven beeldhouwwerk, o. — Relief. Beeldhouwwerk, dat op
een vlak uitspringt.
Verhoogde rondboog, m. - Arc plan czntre surhausse Rondboog,
waarbij de aanzet aan beide zijden beneden de lijn der
spanning verticaal doorgaat.
Verhoogde spitsboog, in — Arc brise" surhausse; lance'ole. Spitsboog,
waarbij de aanzet aan beide zij...2"
den beneden de lijn der spanning
verticaal doorgaat (Fig. 62.)
Verkeerd groefleger, o — En dait.Wordt
gezegd van een steen, die niet
geplaatst is volgens zijn hgging
in de groeve.
Verkepen, ww. — Zie - Verbinden.

io

Verlengde rondboog, in. — Zie Hoefij zerboog.

Fig 62.

— Arc A-rise'outrepasse. Spitsboog, waarvan
Verlengde spitsboog, in.,4
de boogsegmenten doorgaan onder de lijn van de middelpunten der boogsegmenten. (Fig 63.)
Verlenging, yr. — Allonge. Stuk hout
dat aan een ander bijgevoegd
wordt om het to verlengen.
Versierde kraagsteen, in. — Cul de
lamp.. Zware kraagsteen, drie
kwart bebeiteld.
Versnijden, ww. - Amoindrzr. Breed
beginnen en smaller maken.
Versnij ding, y r. — Retrazte. Versmalling van de muurdikte.

C

Fig. 63.

Verzakking van den grond, yr. — Zie • Inklinking.
Viering, yr. — Crozse'e. Deel van een kerk, waar middenbeuk en
dwarsbeuk elkander snijden.
Vieringboog, m. — Arc de croise'e. Ben van de vier bogen aan de
viering van een kerk.
Vieringpijler, m. — Piller de croisêe. Ben van de vier pijlers aan
de viering van een kerk.
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Vierpas, zn. — Quadrilobe Versier:ngsmotief met vier passen_
Vijs, yr. — Zie Schroef.
Vischblaas, vr • — Flamme Figuur in den vorm van een vlam,
gebruikt in de late gothiek.
Vischblaasvormig, adj. — Flanzboyant In den vorm van een vlam.
Vlaamsch metselverband, o — Apparezl en boutisses et panneresses.
Metselveiband van baksteen, waarbij in elke laag de
steenen zich in streksche of kopsche lagging vertoonen.
(Figuur 64)

Fig 64

Vlaamsch venster, o. — Zie • Staand venster.
Vlammend, adj. — Zie : Vischblaasvormig.
Vlechting, yr. — Lie Vlecbtwerk.
Vlechtwerk, o. — Entrelacs. Versiering met dooreengestrengelde
lijnen
Vlegel, m. — Fleau. Beweegbaar balk, die met zijn uiteinde past
in kepen en dient tot het sluiten van een poort.
Viengel, m. -- Azle. Deel van een gebouw, zijlings aangebracht
aan een hoofdgebouw.
Vleugel van een altaarstuk, m. — Zie . Luik.
Vleugeispits, yr. — Zie . Klanwstuk.
Vliering, y r. — Galetas. Deel van een gebouw, onmiddellijk
onder het dak.
Vlaer, in. — Aire. — Plancher. Vlak van den beganen grond, ook
op een verdieping.
Vioerlijst, yr. — Zie . Hint.
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Vloertegel, m — Carl-eau, dalle Gebakken steen, waarmee vloeren aangelegd wordeil.
Voeg, yr — Joint. Metselspecie tusschen de steenen.
SOORTEN :

Staande voeg : Joint boutisse, joint Inontant; — Streksche
voeg : joint panneresse, joint de lit.
Yoegvlak, o. — Lit d'une Pierre. Vlak, waarmee een gewelfsteen
op cen anderen sluit.
Voet van een bong, van een gewelf, m. — Zie : Aanzet.
Voet van een toren, m. — Pied, conge Plaats, waar een toren uit
den grond rijst.
Voeting van een gewelf, y r — Zie Aanzet.
Voetlood, o. — Solin. Bedekking met lood, waar een verbinding
tegen indringend water moet beschermd worden.
Voetmuur, m. — Zie Grondmuur.
Voetpad, o. — Zie Stoep.
Voetring, m. — Zie • Rondstaaf.
Voetstal, in. — Zie . Voetstuk.
7 Vooruitspringend
N,
estadeel van de
Voetstuk, o — Socle, pied
basis van een ondersteuning.

Volboog, m. — Zie Rondboog.
Voluut, y r. — Zie Krul.
Voorbouw, m. — Avant-corps. Vooruitspringend voorgedeelte
van een gebouw.
Vcrorgevel, m. — Façade. Wat men van een gebouw ziet langs de
zijde van den ingang.
Voorhal, yr. — Zie : Narthex.
Voorhangsel, o. — Zie . Antependium.
Voorontwerp, o. — Avant-projet. Voorloopige vluchtige studie
van een op to trekken gebouw.
Voorportaal, o. — Porche. Overdekte ingang vOOr een gebouw.
Toorsprong, m. — Zie : Uitsprong.
Vorm, m. — Zie . Formeel.
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Worst, yr. — Zie Nok.
Vorstversiering, yr. — Zie • Nokbekroning.
Vrijstaande muur, m. — Alur d'enceznte, mur de cloture. Muur, die
een open ruimte afsluit.
Vruchthoorn, in. — Corne d'abondance. Versiering in den vorm
van een hoorn, waaruit vruchten to voorschijn komen.
Vulsteen, yr. — Pierre de remplage, blocage. Soort van steenafval,
dien men gebruikt tot vulling tusschen de beide buitenbekleedingen van dikke muren. (Zie fig. 2o, bij Emplecton)..
Vuurtoren, in — Phare. Strandtoren, die een seinlicht draagt.
nursteen, y r. — Silex Soort van kiezelkeisteen.
uurvaste steen, y r. — Pierre refraetazre. Soort van steen, die
goed bestand is tegen de hate.

W.
Waaiergewelf, o. — Volite en e'ventail,voitte en pavilion de trompelte.
Gewelf met veel ribben, in waaiervorm neerkomende op
zuilen.
Wagenschot, o. — Zie Dakbord.
wand, in. — Clozson. — Pan de boas. — Mum. Loodrechte effen
I
ylakte, die een ruimte begrenst. Houten wand. Steenen.
wand.
Wandbetimmering, yr. — Zie . Muurbeschot.
Wangstuk, o. — jouée terminate. Afsluiting aan de zijde van,
koorbanken.
Waterhol, o. — Zie • Dakgoot.
Waterleiding over een brag, yr. — Aqueduc. Leiding voor water,
ondersteund door Bogen.
Waterlijst, yr. — Larmzer. V ooruitstekende lijst, aangebracht
aan een yerticaal muurvlak tot verwijdering van veerloopend regenwater. (Zie fig. 54, bij Steunbeer).
Waterneus, m. — Zie : Waterlijst.
Waterspuwer, m. — Zie : Spuwer.
Watervenster, o. — Zie . Galmbord.
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Weerhaan, m. — Zie Windwijzer, Windhaan.
Welving,

y r. — Zie . Gewelfschild.

Wenger, m — Verouderd voor • Onderdorpel van een venster.
Wenteltrap, y r. — Escalzer tournant Trap, wentelend om een
opening of om een spil. (Fig. 65 )
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Egg 65.

Werpgat, o. — Machzcoulls. Opening in den vloer van vooruitspringende deelen van een versterkingsmuur.
Wiegvormig gewelf, o. — Zie • Tongewelf.
oriel, o. — Zie . Roosvenster.
Wig,

y r. — Zie • Spie.
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Wijwaterbak, Tu — Benztzer. Metalen of meestal steenen bak,
waarin zich, bij den ingang van een kerk, het gewijd
water bevindt
Versierende bekroning met twee vallende
Wimberg, m.
linen boven een spitsvormige deur of venster.
Trend. Cylindervormig werktuig waarop een
Windas, o.
touw draait dat zware lasten optilt.
Windhaan, m. — Gzrouette Haan van metaal, dienende tot windwijzer.
Windvaan, y r. — 6'17-melte. Vaantje van metaal, dienende tot
windwijzer.
— Gzrolletze. Vaantje of haan van metaal, kunWindwijzer,
nende draaien om een spil boven op een dak.
Wolfdak, o — Tart a pans coupe's Schilddak, waarvan de schilden
met alle even laag komen.
Wrong, in. — Zie Kral.
Wulft, o. — Zie . Gewelf.
Wulfsel, o. — Zie Gewelf.
Z.
Zaagdak, o.
liggend.

Fermes _Reckheznz. Rij zadeldaken naast elkaar

Zadeldak, o — Tort en bdtzdre,tort en dos d'o'ne. Dak met twee schilden, die tegen elkaar aanleunen.
Zadeltoren, m. — Tour en bdtzdre. Toren bedekt met een zadeldak.
Zakken, ww. — S'afaz)er. Verlagen van een metselwerk in den
grond.
Zakking, Yr. —
metselwerk.

azssenzent. I n z akk en van slecht ofidersteund

Zegeboog, m. — Zie : Praalboog.
Zesledig gewelf, o.
gewelfschilden.

Vozite szxpartzte. Gewelf, bestaande uit zes

Zetten, ww."-- Se tasser. Verminderen van het volumen van
mortel en materialen, waardoor het metselwerk zich vast
zet en waardoor ook vervormingen kunnen ontstaan.
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Zetting, y r — Tassement. Vermindering- van het volumen van
mortel en materialen, waardoor het metselwerk zich vast
zet en waardoor ook vervormingen kunnen ontstaan.
Zigzaglijn, yr — En zzg-zag Versiering met gebroken lijn.
Zijbeuk, ni. — Bas-cote, collateral, nef laterale Langwerpig deel
van een kerk naast den middenbeuk.
Zijgevelmuur, m. — Mar lateral. Muur van den zijgevel van een
gebouw.
t,
Zirjeapel, yr. — Chapelle laterale. Kapel in den zijbeuk of in den
zukant van een onigang.
Zijlings gesteunde zuil, yr. — Colonne flanquee. Zuil, die door een
andere versterkt wordt.
Zijlings schoren, ww. — Accoter. Ondersteunen van een zijkant.
Zolderbalk, m — Zie Bintbalk.
Zoldering, -yr. — Plafond. Vlakke bouten afdekking van een
ruimte, van onder uit gezien.
SOORTEN Balkenzeldering ; Paneelzoldering ; Kistenzoldering.
Zolderkamer, yr — Mansarde. Kamer op een zolder on der het dak.
Zonneblind, yr. — Jalousie. Houten afsiuiting van een venster
voorzien van openingen.
Zuil, yr. — Colonne. Rondvorniig steunsel.
SOORTEN :

Bebladerde zuil : Colonne feuillêe ; — Bepleisterde zuil :
Colonne ravalie; — Beringde zuil : Colonne bandie,
annelêe; — Blokzuil : Colonne a tambours; — Eensteenszuil : Colonne monoltthe; Gegroefde zuil : Colonne cannelêe; — Gegroefde stafzuil : Colonnerudentie; — Gekoppelde sullen : Colonnes accouplies, gimillthes; — Geschubde
zuil : Colonne tmbriquie; — Gezwollen zuil : Colonne
galbie, renflie ; — Ingewerkte zuil : Colonne adossie,
engagêe; — Niszuil : Colonne nichie ; — Schalk : Colonne
engagie ; — Schroefzuil : Colonne torse ; — Spilvormige
sail : Colonne fuselie; — Stafzuil : Colonne rudentie;
— Verbonden sail : Colonne We; — Vergezelde zuil :
Colonne cantonie ; — Versierde schroefzuil : Colonne
corolletique; — Zijlings gesteunde mil : Colonne flanquie; — Zuilenbundel : Colonnes en faisceau.
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DEELEN :

Basis : Base, — Schacht : Fat; — Kapiteel : Chatiteau.
— Colonnes en falscean Groepeering van zuilen
Zmilenbundel,
tot een bundelpiiier.
Zuilengalerij, y r — Zie Arcade en Bogenfries.
Zuilengang, yr — Gazette a co/o,ines Gang, versiei d met zullen.
Zuilenrij, y r. — Zie Arcade en Bogenfries.
Zuilenvoet, iii — Zie Basis.
Zuilenwijdte, y r

Entr,coionnenzent Opening tusschen zuilen.

Zuilenzaal, vr. — Hylostyle. Zaal versierd met zuilen, geplaatst
op een dambordplan.
Zailhoofd, o — Zie Kapiteel.
Zwaar metselwerk, o
gebouw.

Batisse Tiooftizakelijke deelen van een

Zwaluwstaartverbinding, y r. — Assemblage en queue d' aronde. Ver--

Fig. 66.

binding met een uiteinde in den vorm van een breeduitgaande trapezium. (Fig. 66.)
Zwelling, yr. — Galbe, entaszs. Siervolle omlijning, inzonderheid
bij smaller en breeder uitgaande zuilenschachten.
Zwik, yr — Ecomfon Driehoekig veld boven den aanzet van een
boog.

II. Fransch-Nederlandsch.
A.
Abaque. — Dekplaat.
.A.bat-jour. — Vensterscheut.
Abat-sons. — Galm.bord.
Abat-voix. — Klankbord.
Abbatiale. — Kloosterkerk.
About. — Uiteinde
Abside. — Apsis.
Absidiole. — Koornis.
Acanthe. — Acanthus.
Accoter. — Zijlirigs schoren.
Accottement. — Barm.
Accoudoir. — Leuning.
Acropole. — Acropolis.
Adosser. — Aanleunen.
Agricrane. — lEgnerane
Affaissement. — Inklinking. — Zakking.
Affaissor, 8'. — Inklinken. — Zakken.
Affermir avec des ancres. — Verankeren.
Agrafe. — Dook.
Aila — Vleugel
Aileron — Klauwstuk.
Aire. — Vloer.
Aisselier. — Karbeel.
A jour. — Opengewerkt.
Ajuster. — Afhangen.
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Alkasar.

Alcasar.

Alhambra. — Alhambra
Alignement. — Roollij u.
All6e. — Gang.
Allege. — Borstwering.

Allonge. — Verlenging.
Amande. — Amandel
.Ambon. — Ambon.
Amoindrir. — Versnijden.
Amorce. — Grijpsteen.
Amortissement. — Hoekbedekking.
Amphitheatre. — Amphitheater.
Ancrage.

Ankerwerk.

Ancre. — Anker.
Ancre °rude. — Sieranker.
Anneau. — Ring.
Annelet. — Ringje.
Annexe. — Bijgebouw.
Ante. — Ante
Antependium. Antependium
Appareil. — Metselverband
ESPECES :
_mp.ecton-metseh
etband , — Apparel'
I
Appareil emplecton F
en arétes de Poisson, en feuille de fougêre, en dpi, opus.
spicatum Aarvel band , — Appareil eu boutisses et panneresses Vlaamsch metselverband, Appareil en boutisses et panneresses superposdes : Staand metselverband ;
— Appareil en croix Kruis-metselverband , — Appareil
en dOcoupe, en demi-brique Halfsteensch metselverband;
— Appareil oblique Schuin metselvei band, — Appareil
polygonal : Veelhoekig metselverband, Appareil pseudiiso_d
se_om-metselverband,
— Appareil reticule
d
sodome:P
Netvormig metselverband; — Appareil tout boutisses
Alkoppig metselverband, — Appareil tout panneresses
Alstreksch metselv ei band.

Appareillö. — In bepaald verband gebouwd.

— 805
Appartement.

Appartement.

Appentis. — Afdak. — Lessenaarsdak.
Appui.

Leaning

Appui de fenêtre. — Vensterbank.
Aqueduc. — Waterleiding.
Arabesque. — Arabesk
Arasement.

Aanrazeering.

Arbaletrier. — Dakspant
Arbaletriêre. — Kruisvormig schietgat.
Arc. — Boog
ESPECES :
Arc aigu Scherpe spitsboog, — Arc angulaire : Miteivornnge
boog, — Arc aveugle Spam boog, — Arc brise : Spitsboog;
— Arc brim; aigu Scher pe spitsboog, — Arc brim') en
lancette : Scherpe spitsboog, — Arc brise en tiers-point :
Dnedeehg,e spitsboog, — Arc brise equilateral : Gehiknichge spitsboog , — Arc brise inflechi : Hielboog ,
Arc
Arc brise obtus :
brise lanceole : Vei lioogde spit sboog ,
Gediukte spitsboog , Arc brise outrepasse Veilengde
spitsboog, — Arc brise surbaisse Gedtukte spitsboog;
— Arc brise surhausse V,thoogde spitsboog; — Arc
byzantin Hoetwerboog, — Arc compose : Samengestelde
boog, — Arc de decharge Ontiastur.4-sboog, Arc d'êpargne Spaarboog, — Arc deprime Gedrukte boog,
Moeiboog, — Arc elliptique Eilipsboog;
—Arcdoublea
— Arc en accolade : Hielboog, — Arc en anse de panier :
Korfboog, — Arc en contre-courbes : Dooigezakte spitsboog, hielboog, — Arc en dos d'ine : Ezehugboog, -- Arc
en domino : Keethi stboog , — Arc en fer a cheval Hoefuzerboog, -- Arc en fronton : ter voi mi k e boog , Arc
en mitre : Mijtetvoimige boog, — Arc en plein cintre :
Rondboog, — Arc en talon : Hielboog. — Arc en tierspoint : thiedeelige boog, — Arc equilateral :
spitsboog, — Arc formeret : Mutuboog, — Arc inflechi
Hielboog, — Arc lanceole : Veihoogde spitsboog, — Arc
mauresque Hoefiyei boog , — Arc obtus Gechukte spitsboog, — Arc outrepasse : Hoefuzerboog , — Arc plein
cintre : Rondboog, Arc plein cintre surbaisse : Gedrukteiondboog , — Arc plein cintre surhausse Verboogde
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rondboog, — Arc polylobó : Veelpasboog, — Arc rampant :
Stijgende boog, — Arc surbaissê : Gedrukte boog, — Arc
sarhauss6 : Verhoogde boog ; — Arc trilob6 : Driepasboog;
Arc tudor : Tudorboog, — Arc zigzaguë : Getande boog.

Arcade. — Scheiboog. — Arcade.
Arcades juxtaposOes. — Aaneengeschakelde arcaden.
Arcature. — Kleine bogenrij.
Arcature aveugle. — Bogenfries.
Arc-boutant. — Schraagboog.
Arcbouter. — Schragen.
Arc de croisde. — Vieringboog.
Arc de triomphe. — Praalboog. — Triomfboog
Arche. — Brugboog.
Archere. — Schietgat.
Architrave. — Architraaf.
Archivolte. — Archivolt.
Ardoise. — Lei.
Arête. — Graat.
Aretier. — Hoekspar.
Arrachement. — Staande tand.
Assemblage. — Verbinding. — Houtverbinding.
Assemblage en queue d'aroude. — Zwaluwstaartverband.
Assembler. — Verbinden.
Assise. — Laag.
ESPECES :

Assise arquôe : Booglaag; — Assise de couverture : Deklaag;
— Assise en boutisse : Koplaag, — Assise de libage :
Paslaag; — Assise de niveau : Paslaag,.— Assise de panneresse : Streksche laag; — Assise de parpaing : Dwarslaag;
Assise diagonale : Klamplaag, stroomlaag, — Assise en
retraite : lnspringende laag; — Assise par rouleau : Rollaag, — Assise saillante : Kiaailaag, uitspringende laag.
Astragale. — Astragaal.
Atlante. — Atlant.
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Atrium. — Atrium.
Attente, Pierre d'—. — Grijpsteen.
Attique. — Attiek.
Aube. — Schoep
Aureole. — Stralenkrans.
A ugif, Arc —. — Rib.
Aule. — AuIa.
Aureole. — Aureool
Autel. — Altaar
Auvent. — Luifel
Avant-bec. — Steekbeer.
Avant-chteur. — Priesterkoor.
Avant-corps. — Voorbouw.
Avant-garde. — Poortgebouw.
Avant-projet. — Voorontwerp.
Aveugle. — Cf. Arc aveugle, Fenêtre aveugle.
Axe. — As.

B.
Bague. — Ring.
Baguette. — Ronde bies.
Baie. — Opening
ESPECES :

Baie d'aerage : Luchtopening; — Bale d'eclairage : Lichtopening; — Baie de fenétre : Vensteropening, — Baie de
porte : Deur- of poortopening, — Baie de ventilation :
Luchtopening

Balcon. — Balkon.
Baldaquin. — Baldakijn.
Balisvre. — Grijpsteen.
Balustrade. — Balustrade.
Balustre. — Baluster.
Bande. — Band.
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Bandeau. — Speklaag.
Bandelette. — Platte bies.
Baptistere. — Baptisterium.
Barbacane. — Barbazaan.
Bardeau de toit. — Dakbord.
Barlong. — Rechthoekig.
Barlotiere. — Dwarsroede.
Barre. — Spijl.
Barreau. — Spill.
Bas-cote. — Zijbeuk.
Base. — Basis, basement.
Basilique. — Basiliek
Bas-relief. — Halfverheven beeldhouwwerk.
Bastion. — Bastei.
Batardeau. — Kistdatn.
Batiôre, Tour en batiere. — Zadeldak.
Bilis dormant. — Kozijn.
Batisse. — Zwaar metselwerk.
Batons rompus. — Staafjes.
Battant. — Deurvleugel.
Battre. — Aanslagsteen.
Battement. — Aanslaglat.
Battre des pilots a la sonnette. — Heien.
Bec de chouette. — Uilenbek.
Beffroi. — Belfort.
Beffroi d'une tour. — Klokkenkamer.
Bönitier. — Wijwaterbak.
Berceau, voilte en berceau. — Tongewelf.
Besant. — Schijf.
Beton. — Beton.
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Beton arme. — IJzerbeton.
Biais. — Overhoeksch
Bigue. — Bak.
BRlotto. — Blokje.
Biseau. — Afschuining.
Biseautó. — Afgeschuind
Blocage. — Vulsteen.
Blochet. — Blokdeel.
Boisseau. — Kannebuis.
Borgne, Penêtre-. — Spaarvenster.
Bossage et refend. — Blokwerk.
Bosse, Ronde-. — Verheven beeldhouwwerk
Boucharde. — Tandhamer.
Boucharde. — Met den tandhamer bewerkt.
Boudin. — Rondstaaf.
Bonlin. — Bulsterhout.
Bonin. — Bout.
Boulon a dcrou. — Moerbout.
Boulon rive. — Kiinkbout.
Bourdon d'escalier. — Trapstijl.
Bousin. — Steenkorst.
Bousine. — Afgeschaald.
Bousiner. — Afschalen.
Bras de transept. — Kruisarm.
Breteche, breteque. — Uitstek.
Bride. — Anker.
Brique. — Baksteen, klinkert.
Brique mouluree. — Profielsteen.
Bucrane. — Bucrane.
Buffet d'orgue. — Orgelkast.
Enter. — Schoren.
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C.
Cage d'escalier. — Trapzaal.
Caisson. — Vakwerk.
Cale. — Keg.
Calcaire. — Kalksteen.
Campanile. — Opengewerkt torentje, toren.
Campanulti. — Klokvormig.
Canneló. — Gegroefd.
Cannelure. — Groef.
Cannelure en Mice. — Schroeflijn.
Cariatide. — Cariatide.
Carillon. — Beiaard.
Carole. — Omgang.
Carreau. — Vloertegel.
Carreau de vitro. — Ruit.
Carriêre de pierre. — Steengroef.
Cartouche. — Schild.
Cavet. — Halve hollijst.
Cathedrale. — Kathedraal.
Caulicole. — Krultak.
Chainage. — Ankering.
Chaire. — Ketting. — Trekijzer van een anker
Chaire de veritO. — Predikstoel.
Chambranle. — Rechtstand.
Chambre des sonneurs. — Luikamer.
Chanfrein. — Afschuining.
Chanfreiner. — Afschuinen.
Chantignolle. — Klos.
Chape. — Blok
Chapelet. — Kraallijst.
Chapelle absidale. — Apsidale kapel.

— 811 —
Chapelle du chceu.r. — Koorkapel.
Chapelle latdrale. — Zijkap el.
Chapelle rayonnante. — Straalkapel.
Chapiteau. — Kapiteel.
ESPECES :
Chapiteau a moulure : Lijstkapiteel; — Chapiteau campanula :
klokvormig kapiteel ; — Chapiteau cubique : Teerlingkapiteel ;
— Chapiteau en corbeille : Kelkkapiteel.
Charnier. — Knekelhuis.
Charniere. — Scharnier. — Hengsel.
Charpente des combles. — Dakgestoelte.
Charpente qui porte les cloches. — Klokkestoel.
Charpente visible. — Dagbetimmering.
Chassis. — Kozijn.
ESPECES :
Chassis a bascule : Tuimelvenster; — Chassis de fenetre :
Vensterkonin ; — Chassis de porte : Deurkozun.
Chatiere. — Luchtgat.
Chaux. — Kalk.
Cheminele. — Schoorsteen.
Chemise. — Beklamping.
Chenet. — Staander.
Chevet. — Koorafsluiting.
Chevétre. — Draagbalk.
Cheville en bois. — Houtschroef.
CM-vire. — Bok.
Chevron. — Spanrib.
Chceur. — Koor.
Chou frisó. — Krulkool.
Ciboire. — Ciborium, Baldakijn.
Cimaise. — Deklijst.
Cintrage. — Formeel.
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Cintre. — Schinkel.
Cintre. — Rondbogig
Ciseau. — Beitel
Visele. — Gefrund.
Ciseler. — Frijnen.
Citerne. — Regenwaterput.
Clair-Otage. — Lichtvensters.
Claire-voie — Opengewerkt trifotium.
Claveau. — Boogsteen.
Claveau central. — Sluitsteen.
Clavean snperienr. — Sluitsteen.
Clavette. — Spie.
Clef. — Sleutel van een anker.
Clef de route. — Sluitsteen.
Clef de voilte en annean. — Sluitring.
Clef pendante. — Afhangende sluitsteen.
Clocher. — Klokketoren
Clocheton. — Klokketorentje.
Cloison. — Schot — Wand.
Cloitre. -v- Klooster. — Kruisgang.
Cloture de chwur. — Koorhek.
Clou. — Spijker, nagel.
Coin. — Spie
Collateral. — Zijbeuk
Collegiale. — Collegiale kerk.
Collier. — Beugel.
Colonne. — Zuil.
ESPECES :

Colonnes accouplees : Gekoppelde zuilen; —'Colonne adosee :
Ingewerkte zuil; — Colonne annelee : Benngde zuil;
Blokzuil; — rColonne
Cooelf0ne zm andeêoe:nBnef;
lo —Colneatmburs:
nngde zuil;
al; — Colonne cannel& : Gegd
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cannel6e rudentOe : Gegroefde stafzuil, — Colonne cantonntSe : Vergezelde zuil, — Colonne corollitique : Versierde schroefzuil, — Colonnes en faiscean : Zuilenbundel;
— Colonne engagde : Schalk ; — Colonne feuillóe : Bebladerde zuil; — Colonne fianqutie : Ziilings gesteunde zuil;
— Colonne fuselóe : Spilvormige zuil, — Colonne galbsje :
gezwollen zuil , — Colonnes gêmin6es : Gelwopelde zuilen,
Colonne imbriquêe : Geschubde zuil ; — Colonne lióe :
Verbonden zuil, — Colonne monolithe : Eensteens-zuil,
Colonne prismatique : Profielzuil, — Colonne ravalde :
Bepleisterde zuil; — Colonne renfihe : Gezwollen zuil,
Colonne rudentije : Stafzuil; — Colonne stritie : Gegroefde
zuil, — Colonne torso : Schroefzuil
PARTIES :

Base : Basis; — Fla : Schacht; — Chapiteau : Kapiteel.
Colonnette adossOe. — Schalk.
Colonnette sortant de trois quart. — I)riekwartzuil.
Combles. — Dakgestoelte.
Congo. — Aanzet.
Console. — Console
Construction. — Aanbouw.
Contr'arcade. — Omgekeerde aardboog
Contrefiche. — Karbeel.
Contrefort. — Steunbeer. — Schraagpijler.
Contrelierne. — Tusschenrib.
Contre-marche. — Stootboord.
Contre-mur. — Spouwmuur.
Corbeau. — Kraagsteen.
Cordon. — Gordelband.
Come d'abondance. — Vruchthoorn.
Corniche. — Kroonlijst.
CorniOre. — Hoekijzer.
Couchis. — Schroot.
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Coupe. — Doorsnede.
Esp EcEs :
Coupe longitudinale : Overlangsche doorsnede ; — Coupe transversale : Dwarsche doorsnede.
Coupe de pierre. — Steensnede.
Conpole. — Koepel.
Courbe d'extrados. — Buitenwelfvlak.
Courbe d'intrados. — Binnenwelfvlak.
Couronne de lumiOre. — Luchter.
Couronnement. — Topsieraad. — Kruisbloem.
Conrtine. — Tusschenrnuur.
Convert. — Overhuifd.
Couverture. — Bedekking.
Couverture de mur, — Muutkap.
Couvre-rigole. — Schuifklamp.
Couvrir d'une voilte. — Overkluizen.
Crampon. — Dook.
Credence. — Credenstafel. — Credensnis.
Crômailliere. — Muizetanden.
Crdneau. — Schietgat.
Crdpi. — Bepleistering.
Crepir. — Bepleisteren.
Cretage. — Kruinwerk.
Crete. — Nokbekroning.
Cric. — Domrnekracht.
Crochet. — Hogel.
Croisêe. — Vensterkruis. — Viering.
Croisillon. — Dwarsann van een vensterkruis. — Kruisarm.
Croix triomphale. — Triomf kruis.
Crosse. — Hogel.
Crypte. -- Krocht.,
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Cul de four, Voftte en —. — Concha.
Cul de lampe. — Versierde kraagsteen.
CuMe. — Steunmuur.
Cuve d'une chair° de vdritti. — Kuip van een predikstoel.
Cuve d'une vile. — Kom van een stad.
Cylindrique. — Rolvormig.
Cymaise. — Keellijstbekroning.
D.
Dais. — B al d ak ij n.
Dalle. — Vloertegel.
Dalle sup6rieure. — Deksteen.
N. — Teerling.
Nambulatoire. — Omgang.
DOcharge, Mur de —. — Ontlastingsboog.
DOR, En —. — Op verkeerd leger.
Demie brique. — Klisklesoorsteen.
Dentelure. — Kantwerk.
Denticules. — Muizetand. — Tandlijst.
Dêpendance. — Bijhoorigheid.
D'Oquerre. — Haaks.
Devis. — Bestek.
Diagonal. — Overhoeksch.
Diamant. — Diamantpunt.
Diamètre. — Middellijn.
Demo. — Koepeldak — Kathedraal. — Dom.
Donjon. — Schanstoren.
Dormant. — Kozijn.
Dortoir. — Slaapzaal.
Dos d'une. — Ezelsrug.
Dosseret. — Muurpijler. — Muurzuil.
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Dossier. — A chterschot.
Donbleau. — Moerboog.
Doucine. — Keellijst.
Doucine, Arc en —. — Keellijstboog.
Donelle. — Welfvlak.
ESPECES :
Donelle extdrienre : Buitenwelfvlak ; — Douelle intórienre
Binnenwelfvlak.

E.
Ebrasement. — Verhreedende indieping.
Ecaille. — Schub.
tchafand. — Stelling.
Echasse. — Spar.
Echauguette. — Spietorentje.
Echelle. — Schaal.
Echelon. -- Sport.
tcoincon. — Zwik.
Ecoperche. — Scheerhout.
Ecnsson. — Schild
Effriter. — Afschilferen.
Eglise. — Kerk.
ESPECES :

Eglise abbatiale : ,Abchjkerk ; — Eglisecollêgiale : Collegiale kerk; — Eglise inferieure : Onderkerk, — Eglise
superieure : Bovenkerk.
Egoist. — Riool.
Elevation. — Opstand.
Email. — Verglazing.
tmaille. — Verglaasd.
Embrasure. — Opening.
Empanon. — Karbeel.
Empattement. — Versnijding.
En biais. — Overhoeksch.
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Encadrement. — Onthisting
Enceinte — Ring-muur, Bolwerk, Omheining.
Enchisser. — Inkassen.
Enchissure. — Inkassing.
Enchevétrement. — Krul of hoeTkverbinding.
Enchevetrure. — Raveeling.
Encoche. — Keep
Encoignure. — Aluurhoek.
Encorbellement. — Uitkraging.
Encorbellement, en —. — Uitkragend.
Enrochement. — Rotslaag.
Entablement. — Hoofdgestel.
Entaille. — Inkeeping, Lip.
Entailler. — Inkeepen.
Entasis. — Zwelling.
Entrait. — Bintbalk.
Entrecolonnement. — Zuilenwijdte.
Entrelacs. — Vlechtwerk.
Entresol. — Tusschenverdieping.
Entretoise. — Regeiwerk.
Entretoisement. — Regelwerk.
Epaufrde, pierre —. — Bekapte steen .
tpaulement. — Uitmetseling.
Eperon. — Steekbeer.
Epi. — Topsieraad, Kruisbloem.
Equerre, d' —. — Haaks.
Escalier. — Trap.
EsPEcEs :
_ rap op keepboorn : — Escalier IL
Escalier a crëmalliêre : T
noyau plein : Schroeftrap; — Escalier a pallor : Bordestt ap ;
— Escalier a vis : Schroeftrap; — Escalier de service,
derobó : 1313 trap ; — Escalier droit sans pallor : Steektrap ;
— Escalier tournant : Wenteltran.
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PARTIES :

Balustrade : Trapleuning; — Giron : Aantrede , — Hauteur
d'une march° Optrede; — Limon : Trapboom, — Marche :
Trede , — Palier : Bordes ; — Terme : Tiapstul, — Volee
d'escalier : Traparm.
Espar. — Spar.
Esselier. — Korbeel.
Stage. — Verdieping.
Etai. — Schoorstuk.
Schoorstuk.

Etancon.

ttanconner. — Schoren.
Stayer. — Schoren.
Etr6sillon. — Schoor.
Etrier. — Beugel.
Evaser. — Eggen.
]vide. — Opengewerkt.
Extrados. — Buitenwelfvlak.
Extr6mitó de poutre. — Balkkop.
F.
Façade. — Gevel, Voorgevel.
Facade a pignon.

Spitsgevel.

Façade post6rieure. — Achtergevel.
Faisceau, colonise en faisceau. — Bundelpijler.
Nok.

Faite.
Faitage.

Nok.

Faitiêre.

Nokpan.

Faux-entrait. — Hanebalk.
Fasce. — Platte band.
Fenétre. — Venster.
EsPLcEs :
Fenétre a bascule : Tuimelvenster;
Archere Schietgat;
Fenetrer
Fenêtre a lunette : Halfcirkelvormig venster,
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aveugle : Spaarvenster; — Fendtre circulaire : Rond
venster; — Fendtre en plein cintre : Rondboogvenster;
Fenétre en triplet : Drielingsvenster, — Fendtre fiamande :
Vlaamsch venster, — Fendtre gêminde : Tweehngsvenster;
— Fendtre guillotine : Schuifvenster, — Fendtre haute :
Bovenvenster, — Lucarne fiamande : Vlaamsch venster;
Halfvenster, — Meurtriere : Sehietgat, —
—Mezani:
CEil de bceuf : Rondvenster, — Rose : Roos
PARTIES :

Abat-jour : Vensterscheut; — Baie : Opening, — Chassis :
Venstei iaam, — Croisde : Vensterkruis, — Ebrasement :
Venstelindieping , — Embrasure : Vensteiopening, —
ruis — Piddroit : Rechtstand;
Meneaux croisês : Vensterkruis,
— Serail : Vensterdorpel, -- Tableau : Eg, — Tablette :
Vensteibank, — Trumeau : Muurdam
Fenestrage. — Harnas.
Ferme. — Dakstoel
Formes Reckheim. — Zaagdak.
Feston. — 1-4estoen
Feuillure. — Aanslag
Fibre. — 1)raad.
Fil, de fil, de contre-fil. — Langsdraads, dwarsdraads.
Filet. — Platte bees.
FiliOre. — Gording
Fissure. — Reet
Flamboyant. — Vischblaasvormig.
Flamme. — Vischblaas
Fldan. — Vlegel.
Fleche. — Naald van een toren.
Fleuron. — Sierbloern, Kruisbloem.
Fondation. — Fundeering.
Fondement. — Fondament.
Fondement en trass. — Trasraam.
Formeret. — Cf Arc.
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Frise. — Fries
Frontispice. — Frontispies.
Fronton. — Fronton.
Funeraire, Monument —. — Praalgraf.
Flit. — Schacht
G.
Gable. — Wimberg,
Gaine. — Koker, Luchtkoker.
Galbe. — Zwelling
Galerie. — Galerij.
Galerie a colonises. — Zuilengang.
Galerie d'une tour. — Trans.
Galetas. — VlieringGarde-fott. — Leuning.
Gargonille. — Spuwer.
Gómind. — Tweeledig, Dubbel.
Girouette. — Windwijzer, Windhaan, Windvaan.
Gitage. — Balklaag.
Glacis. — Afzaat
Gloire. — Straalkrans.
Gobertange, Pierre de —. — Gobertingsche steen.
Gond. — Duim.
Gorge. — Hollijst.
Goujon. — Houvast
Goutte. — Drop.
Gouttiere. — Dakgoot.
Gradin. — Trede.
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Grande nef. — Middenbeuk.
Gravier. — Grint.
Grecque. — Grieksch ornament.
Gres. — Biksteen.
Griffe. — Hoekklauw.
Grillage. — Roosterwerk.
Grille du chceur. — Koorhek.
Grue. — Kraan
Guillochis. — Netwerk.
Guirlande. — Bloemslinger.
H.
Hangar. — hoods.
Harpe. — Grijpsteen.
Hauteur d'une marche. — Optrede.
Herse. — Valhek.
Hotte de chemink. — Schoorsteenboezem.
Hypocauste. — Hypocaust
Hypogee. — Hypogeum.
Hypostyle. — Zuilenzaal.
I.
Imbrication. — Schubversiering.
Imposte. — Impost.
Inclinaison. — Schuinvlak.
Intrados. — Binnenwelfvlak.
Isodome. — Isodomon.

J
Jalousie. — Zonneblind.
Jambage. — Kozijnstijl.
Jambe de force. — Bintstijl.
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.Dante. — Velg
Joint. — Voeg
ESPECES :

Joint montant, joint boutisse : Staande voeg, — Joint de lit,
joint de panneresse : Streksche voeg.
Joucie terminale. — Wangstuk
.Juba. — Doksaal

L.
Lambourde. — Strijkbalk.
Lambris. — Muurbeschot.
Lame. — Schoep.
Lanterne. — Lantaarntoren.
Lanterneau. — Lantaarn.
Larme. — Traan.
Larmier. — Waterlijst.
Latrine. — Privaat.
Latte a plafonner. — Plafonneerlat.
Latte de soutien. — Spanlat.
Lever. — Opmeting.
Lien. — Kruisband.
Lierne. — Kruinrib.
Limon. — Trapboom, Trapwang.
ESPLCES :

Limon postórieur : Bmtenboom , — Limon int6rieur : Binnenboom.

Linteau. — Bovendorpel.
Linteau de bois. — Latei.
Listel. — Platte bies.
Lit d'attente, de pose. — Draagvlak.
Lit de carriers. — Groefleger.
Lit d'une pierre. — Voegvlak.
Lobe. -- Pas.
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_Loge. — hoods
Longrine. — Scheerhout — Legger.
Loquet. — Knip.
Loqueteau. — Knip.
Lucarne. — Dakvenster.
Lucarne flamande. — Staand venster.
Luminaire. — Kandelaar.
Lustre. — Luchter.
Lutrin. — Lezenaar.
M.
Machicoulis. — Werpgat.
Macon. .-- Metselaar
Maconner. — Metselen.
Madrier. — Balk
Main-courante. — Handlijst.
Maitre-autel. — Hoogaltaar.
Maitresse-poutre. — Moerbalk.
Mandorle. — Stralenkrans
Mansarde. — Zolderkamer.
Mansarde, toit —. — Gebroken dak.
Manteau de cheminde. — Schoorsteenmantel
Marche. — Trede
Mauclair. — Deurstijl.
Mausolée. — Praalgraaf.
Mdandre. — Lijnversiering met grillige krullen.
Meneau. — Stijl.
Meneaux croisês de featre. — Vensterkruis.
Merlon. — Kanteel.
Metope. — Metope
Neurtriere. — Schietgat.
Mezzanine. — Tusschenverdieping.
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Minaret. — Moskeetorentje.
Modillon. — Modillon.
Module. — Module
Beuksteen.
Noise. — Bindstijl.
Nontant.

Rechtstand.

Montie, lliontke d'une

— Pijlhoogte.

Monument funeraire. — Praalgraf.
Morgue. — Doodenhuis.
Nortaise. — Gat.
Mortier.

Mortel.

Nouchette. — Lijstgroef.
Noucher. — Afsnuiten.
— Blok.
Moulure. — Lijst, Lijstversierin g.
ESPECES :

Baguette : Ronde bies ; — Bandeau : Platte band; — Billette
Bloke;
Cavet : Halve holhist ,
Boudin Rondstaaf ,
Cimaise Dekhist; — Concave Hoh ond Convexe :
Bolrond ; — Doucine Keelhist ; — Denticules Tandlijst;
Fasce : Platte band; — Filet : Platte bees, — Gorge :
Holhist ;
Larmier : Waterlijst; — Listel : Platte bees,
Modillon Modillon, — Mutule Mutule, -- Plate bands
Platte band; — Perles Kraalhist; — Quart de rond :
Kwartronde hist; — Oves : Derhist , — Scotie Scheppende holhist ; — Talon : Hielhist ;
Tore : Rondstaaf.
Nouluró. — Met lijstwerk versierd.
Moyeu. — Naaf.
Mur. Muur.
ESPECES :

Mur crdneld Gekanteelde muur ; Mur creux Spouwmuul ,
Holle muur; — Mur de cloison : Shntmuur ; — Mur de
cloture : Ringmuur, Vrijstaande muur; — Mur d'Odifice : —
Bmtenmuur ; — Mur de facade : Gevrrmur ; — Mur do
face : Frontmuur; Mur de fondation : Fundeenngsmum ;
Mur de fondement Fondamentsmuur ; — Mur d'enceinte :
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Ringmuur; — Nur de jambage Rechtstandrmmr, — Nur
de parement Schoone muur, — Nur de refend Schetdingsmuur, Binnenmum , Nur de soutenement : Gi ondmuur , — Nur d'une brique Een qeensmuur, — Nur en
elevation Opgaande muur, — Mar exterienr Buttentnuur ;
Nur gontterean Gootmuur, Mar interienr : Binnenmuur, — Nur lateral : Zwevelmuur, — Nur de pignon :
Gevelmuur, — Nur sonterrain Keidet mum , — Mar talutë :
Glootende muur.

Nutule. — Mutule.

N.
Naissance d'un arc, d'une voiate. — Aanzet van een boog, een
crewelf.

Narthex. — Narthex.
Nef. — Beuk.
Nef, grande

— Middenbeuk.

Nef laterale.

Zij beuk.

Nef majeure.

Middenbeuk.

Nervure. — Gewelfrib.
ESPtCES :
Contrelierne Tusschennb , Nervure fausse : nn-, —
Lierne Krumnb , — Nervure diagonale : Kruisrib , —
Tierceron : Schtldnb

Niche. — Nis.
Niche d'autel. — Altaarnis.
Niche en plein cintre. — Rondboognis.
None. — Dakkiel.
Noyau d'escalier.

Spil van een trap.

0.
Obelisque.

Pronknaald.

Oenlus. — Oculus.
Mil de Mut — Rondvenster.
Ogive. — Gevvelfrib.
Ope. — Balkgat.
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Opus. — Metselverband.
Oriel. — Arkel.
Ornement trilobê. — Driepasvulling
Ossuaire. — Knekelhuis.
Outils. — Alaam.
Ouverture polylob6e. — Veelpas-opening.
Ouverture quadriloNe. — Vierpas-opening
Ouverture trilobee. — Driepas-opening.
Oves. — Eierlijst.
P.
Palan. — Takel
Pallor. — Bordes.
Palmette. — Palmet.
Pan de boil, — Houten wand.
Pan de toit. — Dakschild.
Panne. — Cording.
Panneau. — Paneel.
Parapet. — Borstwering.
Parement. — Buitenbekleed ing.
Parement a vue. — Dagzijde.
Parquet. — Parketvloer.
Parquetage. — Parketwerk.
Pas de vis. — Schroefgang.
Partie basso de niglise. — Benedenkerk (Middenbeuk, ziThe uken en kapellen.)
Patron. — Mal.
Patte. — Hoekklauw, Klarnp
Pavement. — Vloer.
Pendentif. — Pendentief.
Penture. — Beslag.
Peristyle. — Peristyle
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Perles, moulures it. — Kraallijst.
Perron. — Pui
Persienne. — Rol1uik.
Phare. — Vuurtoren.
Phylactere. — Spreukband.
Pied d'une tour. — Voet.
Piddestal. — Voetstuk
Piddroit. — Rechtstand.
Pierre. — Steen.
ESPECES :

Pierre appareill6e : Behouwen steen, — Pierre blanche : Veldsteen, — Pierre bleue : Ardum, — Pierre bouchardee :
Gebouchardeerde steen, — Pierre boutisse : Kopsteen,
Gefrijnde steen, — Pierre toupee : Klesoor—PiercslO:
steen, — Pierre d'appareil : Behouwen steen, — Pierre
d'assise de poutrelle : Neut; — Pierre d'attente : Grij psteen , — Pierre de carriOre : Groefsteen , — Pierre de
couronnement : Deksteen, — Pierre de couverture : Deki
, —Pierre
steen, — Pierre d'encadrement : Om .tistingsteen
d'encoignure : Hoeksteen, — Pierre de Gobertange :
Gobertingsche steen; — Pierre de mallons : Breuksteen;
Pierre de remplage : vuisteen, — Pierre de taille : Hardsteen, — Pierre Obousinee : Afgeschaalde steen, — Pierre
ecornOe : Afgeschampte steen, — Pierre ópaufrde : Bekapte
steen, — Pierre layde : Gegroefde steen, — Pierre rdractaire : Vuurvaste steen ; — Pierre seise : Gezaagde steen,
— Pierre smill6e : Gebikte steen.
Pieu. — Pal.
Pignon. — Gevelspits.
Pignon a gradins. — Trapgevel.
Pilastre. — Pilaster.
Pilfer. — Pijler.
Pilier cruciforme. — Kruisvormige pijler.
Pilier butant. — Schraagpijler.
Pilfer faisceau. — Bundelpijler.
Pilfer prismatique. — Profielbundelpijier.
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Pilot. — Heipaal
Pilotis. — Paalroosterwerk.
Pinacle. — Fiaal.
Pirouette. — Windwijzer.
Pis& — rise
Plafond. — Zoldering.
EspLcEs :
Plafond a caissons : Kisten7oldering — Plafond a panneaux :
Paneelzoldering, — Plafond de poutres : Balkenzoldering.
Plafonneur. — Stucadoor
Plan. — Plan
ESPECES :
Coupe: Doorsnede; — Elevation : Opstand; — Plan de niveau:
Plattegrond, — Plan d'emplacement : Grondplan.
Plan incline. — Hellend vlak
Planche. — Deel, Plank.
Plancher. — Vloer
Plate-bande. — Bossing (in timmerwerk), Platte band (lijstversiering)
Plate-forme. — Platdak
Plein cintre. — Rondboog.
Plinthe. — Flint.
Poincon. — Makelaar.
Pointe de diamant. — Nagelkop.
Polylobe. — Veelpas.
Polylobe. — Met veelpas.
Pommelle. — Ventilatierooster.
Pont en dos d'ine. — Ezelsrugboog.
Porche. — Voorportaal.
Portail. — Portaal.
Porte. — Deur, Poort.
Porte principale d'une Oglise. — Lijkdeur.

— 829 —
Portee. — Spanning.
Portique. — Portiek
Poste. — Golflun.
Potence. — Standvink.
Pottelet. — Makelaar.
Poulie. — Katrol.
Poutre. — Balk.
Poutre a contre-fibre. — Dwarsdradige balk.
Poutre armee. — Gewapende balk.
Poutrelle. — Balkijzer.
Predelle. — Prredella.
Presbytare. — Pastorij
Presbyterium. — Priesterkoor.
Prismatique. — Geprofileerd.
Profil. — Profiel.
Pylone. — Pyloon.
Pyramide. — Pyramide.

Q.
Quadrilobe. — Vierpas.
Quadrilobe. — Met vierpas.
quart de brique. — Klesoorsteen.
Quart do rond. — Kwartronde lijst.
PQnatrefeuille. — Vierpas.
Queue. — Staart.
Queue d'aronde. — Zwaluwstaart-verbinding.
Quincoace. — Dambordplan.
R.
Rainure. — Sponning.
Rampant. — Hellende zijde
Rampe. — Oprit. — Trapleuning.

— 830 —
Raser. — Slechten.
Afkappen en bepleisteren.

Ravaler.

Rayon. — Spaak.
Redent. — Haak.
Blokhuis.

Redoute.

Eetzaal.

Refectoire.

Refend. — Blok.
Rëglet. — Platte bies.
Opbikken.

Regratter.

Reins. — Lendenen
Aanaarding.

Remblai.

Remblayer. — Aanaarden.
Remplage d'une fenétre. — Harnas.
Remplir. — Aanrazeeren.
Remplissage. — Aanrazeering
Relief. — Verheven beeldhouwwerk.
Repentir. — Hervatting.
Reseau.

Netwerk, Maaswerk.
Maaswerk.

Ressaut.

Uitsprong.
Altaarstuk.

Retable.

— Zie . Appareil.
Retombde. — Aanzet.
Retraite. — Versnijding.
Revétement.

Bekleeding.

Beklamping.

Revêtir. — Bekleeden. — Beklampen.
Rez-de-chaussëe. — Gelijkvloers
Rigole.

Goot.

Rinceau. — Rankweik.
River. — Klinken.
Rivet. — Klinknagel.
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Rocaille. — Grotwerk.
Ronde bosses — Halfrond beeldhouwwerk.
Rose. — Roosvenster.
Rosette. — Rozet.
Rudenture. — Stafwerk.
Rue116e. — Muurkiel.
Rusticage. — 1ustiek werk.
S.
Sabliere. — Muurbalk
Sabot. — IJzeren schoen.
Sacristie. — Sacristij.
Saillie. — Uitsprong
Saillir. — Overkragen.
Scotie. — Scheppende hollijst
Semelle de poutre. — Balksleutel.
Sepulture. — Grafstede.
Service. — Dienstxertrek
Seuil. — Dorpel
Seuil de fenètre. — Vensterdorpel.
Silex. — Vuursteen.
Sixpartite. — Zesledig.
Smille. — Punthamer.
Socle. — Voetstuk.
Solin. — Voetlood.
Solivage. — Balklaag
Solive. — Kinclerbalk.
Sommier. — Moerbalk — Aanzetstuk
Sonnette. — Trek-hei.
Soubassement. — Basement.
Sous-entrait. — Hanebalk.
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Sous-sol. — Kelderverdieping
Sphórique. — B ol v orm.i g
Spheroidal. — Bolrond.
— Koorbank
Surmontó d'un baldaquin. — Overhuifd met een baldakijn.
Stuc. — Stuc
Stylobate. — Stylobate
Ophooging

Surólóvation.

Surêlever. — Ophoogen.
T.
Tabernacle. — Tabernakel. — Sacramentshuisje.
Tableau de fenêtre. — Eg van een venster.
Table d'autel. — Altaartafel.
Tablette. — Deksteen.
Tablette de fenetre. — Vensterbank.
Tailloir. — Dekplaat.
Talon. —
Talon d'arrét. — Nok.
Talus. — Glooiing.
Tambour. — Tochtportaal. — Trommel.
Tasseau. — Kios. — Roeflat.
Tassement. — Zetting.
Tassel-, se —. — Zetten
Tenon. — Pen.
Terme. — Term. — Trapstijl.
Tierceron.

Schildrib.

Virant. — Trekijzer van een anker.
'Toles. — Vadem.
Toit. — Dak.
ESPiLCES :

Toit a pans coupes : Wolfdak; — Toit brisO : Gebroken dak ;
— Toit cintre : GA)ogen dak; — Toit conique : Kegeld.ak;
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— Toit en appentis : Lessenaarsdak , — Toit en batiére :
Zadtldak , — Toit en troupe : Schilddak, — Toit en dome :
Koepeldak , — Toit en dos d'ine : Zadeldak , — Toit en
PYramitie : Tentdak, — Toit en pavilion : rentdak ,
Gebroken dak
—Toitmansrde:
PARTIES :

Aisselier : Karbeel, — Arbaletrier : Dakspant, — Aratier :
Hoekspar, — Bardean : Dakbord , — Chevron : Spanrib;
— Combles : Dakgesto e lte, — Contrefiche : Karbeel; —
Entrait : Bintbalk, - Etai : Schoor, — Faitage : Nok , —
Ferme : Dakstoel, — Gouttiere : Dakgoot, — Jambe de
force : Bindstul , — Lien : Kruisband, — None : Dakkiel;
— Panne : Gording , — Poincon : Makelaar ; — Sousentrait : Hanebalk , — Tasseau : Klos, — Verne : Gording;
— Versant : Dakschild ; — Volige : Dakbord , — Voligeage : Bebording
Tole. — Plaatijzer
Tonnelle. — Tong-,ewelf.
Tore. — Rondstaaf
Tour. — Toren
ESPECES :

Beffroi : Belfort, — Campanile : Toren, en Opengewerkt torentje;
— Clocher : Klokketoren ; — Clocheton : Klokketorentje;
Minaret : Moskeetorentje , — Phare : Vuartoren ; — Tour
a lanterne : Lantaarntoren ; — Tour en bitiêre : Zadeltoren;
Tour en dame : Koepeltoren , — Tour de croisee : Vieringtoren.

Tourelle de croisee. — Dakruiter.
Tonrelle d'escaiier. — Traptorentje.
Trabe. — Dwarsbalk
Transept. — Dwarsbeuk.
Travóe. — Vak.
Traverse. — Dwarsklamp.
`Trópied. — Drievoet.
Treuil. — Windas.
Tribune. — Tribune.
Triforium. -- Triforium.
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Triglyphe. — Triglief
Trilobe. — Driepas
Trilobe. — Met driepas.
Triplet. — Drielingsvenster.
Triptyque. — Drieluik.
Trois quarts de brique. — Drieklezoorsteen.
Trompe. — Trompe.
Trottoir. — Stoep
Trou de boulin. — Bulsterhoutgat.
Trumeau. — Muurdam.
Tuf. — Tuf.
Tulle. — Pan.
Tumulus. — Tumulus.
Tympan. — Boogveld.
V.
Vaisseau. — Beuk.
Vantail. — Deurvleugel.
Ventouse. — Luchtgat.
Veranda. — Tuinkamer.
Verne. — Gording.
Versant. — Dakschild.
Vessie de poisson. — Vischblaas.
Vis. — Schroef.
Vitrail. — Gebrandschilderd glas.
Vitre. -- Ruit.
Vitriere. — Dwarsroede.
Vole() d'escalier. — Traparm.
Volet. — Vensterluik.
Volet de retable. — Luik.
Volige. — Dakbord.
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Voligeage. — Bebording.
Volute. — Krul.
Voussoir. — Gewelfsteen
Voussure. — Geleding.
Voiltain. — Gewelfschild.
Voate. — Gewelf
ESPECES :
Voate a liernes et tiercerons : Stergewelf met krutnnbben en
schildubben , — Volite appareillie : Vetbandgewelf , —
Vofite it croisfie d'ogives : Krmsribbengewelf , — Voate a
pendentifs : Hanggew elf , — Voate biaisse : Schumgewelf ;
— Voilte conique : Kegelgewelf , — Voate cylindrique :
1 onge well , — Voilte d'arétes : Krutsgewelf, , — Voiite
d'arétes a nervures : Kruisubbengem elf , — Voate d'artites
sans nervure : Kruisgewelf zonder rThben; — VoiIte de
dócharge : Aal dboog , — Voile en arc de cloitre : Kloostergewelf , — Voiite en arc do cloitre tronquée : SpiegelgeNN elf , — Voilte en auge : I ongewelf , — Volite en
bardeaux : Houten gew cif, — Voate en berceau : Tongew elf , — Voate en calotte : Bolvoimig gewelf,, — Voilte en
coquille : Schelpgem elf; — Volite en coupole : Koepelge‘A elf , — Voate en cul de four : Concha, — Voate en
epontilles : Steekgewelf , — Voiite en eventail : Wamergem elf , — Voate en forme d'Ocaille : Schelpgem elf , —
Vofite en ogive : Kruisribben,c,Yewelf, — Voate en pavilion
de trompette : -Wamergewelf, — Voate en trompillon :
T1 cmpengew elf ; — Voate helicoldale : Schroefvormig
gee elf , — Voate reticulee : Netgewelf , — Votite sixpartite : Zesledig gewelf,, — Vofite spbOrique : Koepelgewelf ;
— Voate surbaissóe : Gediukt gewelt
Volite. — Overwelfd.

Vofiter. — Overwelven.

Zig-zag. — Zigzaglijn.
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VERBETERINGEN.

Bij Aanaarden opizoogen, in plaats van opzoopen
Bij Architraaf : De verwijzing naar fig. 8, inoet zijn letter gn,
Bij Metselverband : Alkoppig, apparell tout boutznrs, voor apparel[
bits bo71/1SSEs
Voor Douelle, Welfvlak, zie : Binnenwelfvlak en Buitenwelfvlak.

Naar een oplossing van het brandend
vraagstuk betreffende het opstellen
in het Nederlandsch in de lagere
Flumanioraklassen,
DOOR

den Heer J. JACOBS,
Werkend lid der Koninkluke Vlaamsche Academie.

Het opstel is wel het gewichtigste leervak in de Lagere School
en vooral in het M. 0. Het brengt in toepassing allerhande voorschriften, het neemt al onze vermogens In beslag, en is als 't ware
de bekroning van alle spreek-, lees-, taal- en stijloefeningen. Een
machtigen hefboom heeft hij in de hand, die in een flinken still zijn
kennis, zun beelden,
gevoelens aan anderen mededeelen kan!
\Vie begnipt alreeds met, dat het opstel tevens het inoeilijkste
vak is, waann de leeraar den scholier client te bekwamen Geen
wonder ook dat in deze dagen van zedelijke ontreddenng en gemakzucht er te alien kant klachten opruzen over de hoedarligheid van
de afgeleverde opstellen. Waar vroeger reeds door den Minister en
de Schoolopzieners de aandacht voortdurend op de beste opstelmethoden gevestigd werd, hoeft nu alle kinderen ten minste
door den Vierden Graad moeten, het vraagstuk opnieuw ernstig
onderzocht te worden.
Het is een feit, dat de steloefeningen in het Nederlandsch
heden veel te wenschen overlaten Men leze de kopijen afgeleverd
door de kandidaten, die zich vOOr de jury van het Fonds der Alleest
Begaafden aanbieden; 't knapen en meisjes van 13 en 14 par,
die den vierden graad geheel of gedeelteliik hebben gevolgd.
zijn niet in staat hunne gedachten duidelijk en in orde uit te drukken; zij zien de eenvoudigste regels der spelling over het hoofdMen raadt welke taal die leerlingen, twintig Saar ouder geworden,
zullen schrijven. Hetzelfde gebrek wordt waargenomen op de examens afgelegd door de kandidaat-normalisten, en in de opstellen,
welke door leerlingen uit de Ode, 5de en 4de der Humaniora worden
ingebracht.
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Vele onderwivers en leeraars, vol ijver en initiatief, vragen
zich angstig of of zzj zef met de oorzaak zijn van dit opzienbaiend
verve Degenen, die aldus spreken, mogen over 't algemeen gerust
zijn • wie met ijver bezield is, wie ziln leerlingen wil voorthelpen,
vindt na tasten en beproeven op den duur toch den weg Maar een
der voornaamste oorzaken van den achteruitgang ligt in het gtbrek
der methoden door hun min ijverige collega's gevolgd
Het opstel vergt — het weze bier reeds mtdrukkelijk gezegd —
zooveel kennis, aanpassmgsvermogen en geduld, dat zelfs door de
beste leeraars naar handboeken over opstelleer gevraagd wordt.
Sommige onderwijzeis zoeken zoo lang, totdat zij een bock vmden,
slat naar hun opvatting al ander werk overbodig maakt, zij volgen
het slaafs wat zijn hun leerlingen te bekiagen' Andere op zoek
naar wat beters, schaffen zich ook allerhande stul- en opstelboekjes
aan, does er een proef mede, doch komen tot het besluit, dat al
die werkjes wat goeds bevatten, en dat ten langen Iaatste het ideale
boekje door hen zelf grootelliks moet opgesteld en bhjven opgesteld
worden Gelukkig die leeraais, gelukkig hun leerlingen
Het staat, dunkt ons, nu eenmaal vast, dat er geen algemeen
gebrutkellike handboeken voor prachsch opstellen bestaan, en
wellicht nowt bestaan zullen. 1k heb sedert jaren de meeste
handboekjes voor stkil en opstel uit Noord- en Zuid-Nederland
itangekocht en onderzocht, ik heb o a kennis gemaakt met de
meestal verdienstelijke werkjes van Alberts en Martens, B Baas,
J -B. Bakker, Ev Bauwens, Th Bosman, A De Boeck, Den Hertog,
Den Hertog-Lohr, De Vries, Duyser, Dijkstra, Ed Fraussen,
Koenen, Ligthart, Opbrouck, Reynders, S. Sasburg en S. De Vries,
Sneyers, Stelwagen, Van den Blink, Van Gelderen, Woldendorp,
en de leeraars aan het R. K Jongensweeshuis te Tilburg, en ik
moet bekennen dat geen enkel me volkomen voldoening gaf. Wel
vindt men daarm een methodisch aangelegd onderwijs, talrijke
afwisselende oefeningen, kostbare wenken en raadgevingen, welke
mutates mut andis in een College of in een Athenaeum kunnen
toegepast worden, maar toch als practisch opstelhandboek voor den
leerling in alle Middelbare Scholen met kunnen dienen. Waaraan
dat ligt? Haast al die werken zijn opgesteld door menschen, die
de zaak goed verstaan, die veel liver hebben voor hun vak, en
wellicht in hun midden met die oefeningen goede uitslagen bekomen. Zij schrijven algemeene regels voor, en passen die toe op...
nun klassen, maar in andere klassen, in andere scholen moet van
die toepassing noodzakelijk afgeweken worden. Waarom? Omdat
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de leerlingen, die zij op het oog hebben, anders opgevoed, anders
onderwezen werden; andere gevoelens, andere beelden, andere
gedachten, ja ook andere boeken hebben. Het is toch wel zonneklaar, dat leerlingen, die van jongsaf niets dan Vlaamsche woorden
hebben geleerd, niets dan Vlaamsche schnivers hebben gelezen met
de leerstof in een Noordnederlandsch opstelboekje voorkomend
niet vow tkunnen, en omgekeerd dat leerlingen, die b v. in de voorbereidende klassen de drie deeltjes van Illoedertaal door DE Vos,
met het eerste deel der Bloemlezzng van Dr. J. Muyldermans hebben
doorgestudeerd, zeer moeilijk thins geraken in : Ken uw Taal van
Dr. Fraussen of in het Ode Taal- Stzil- en Stelboek van DES. PISSENS;
dat leerlingen nit een nederig hoekje van West-Vlaanderen veel
last zullen hebben met handboekjes, waar de Sinjoren hun gading
-aan hebben. Met andere woorden de opleiding, het onderwijs van
onze Belgische jeugd in de hoogste klas van het L. 0. en in de
voorbereidende afdeeling der Colleges is noodzakelijk verscheiden,
omdat de onderwiizer rekening moet houden met het midden,
waarin hij leeraart. Een algemeen aanneembaar handboek voor
Nederlandsch opstel in de 7de, Ode, 5 de en 4de bestaat niet — zal
wellicht noon` bestaan — omdat het in de huidige omstandigheden
niet te maken is!
Hieruit volgt dat de leeraar in het Ndl aan de lagere humanioraklassen met te lang moet uitzien naar handboeken; wat hij
hebben moet, zijn enkele algemeen beginselen, die hij zeif geduldig
moet leeren toepassen Zulks vraagt werk, en zal altzld veel werk
vragen. De leeraar zeif moet zien voor wie hij staat, wat zijn
leerlingen al weten, of weten kunnen, in hoever ze hem volgen,
waar hij komen moet.
Gelukkig bestaan er flinke werken,waarin die algemeene grandTegels duidelijk opgegeven worden; ik vernoem o. m. DIJKSTRA,
I+ enken en Schetsen voor het maken van opstellen ; Dr. J. MUYLDERMANS, Prachsche wenken voor het opstel in zijn Handboek voor het
Onderwijs, in het eerste deel zijner Bloemlezzng en in Wenken en
Raadgevingen (Van Velsen, Mechelen); Kan. AM. JooS, Opgaande
taal- en lettetkundige lessen; O. DUERINCK, Over Stijloefenzngen (4de
graad en lagere klassen van het M. 0.) in Vlaamsch Opvoedkundig
Tiff/schrift, Mei 1921, biz. 335; Oct. 1921, biz. 24; Nov. 1921, biz. 85;
HIL. DELOBEL, Over Opstelonderncht in Vl. Opv. Ts. Febr. 1922,
biz. 221; Maart 1922, biz. 270; JOZEF ROOSE, Hoe de kinderen leeren
opstellen ./D in Vl. Opv. Ts, Maart 1923, blz. 289, DES. PISSENS, Het
Opstellen in Taalgroei , 1923, biz. XIX; Dr. L. GOEMANS, Taalonder-
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wigs over het algemeen, 1923 ; en we verwijzen dan ook de leeraars,
wat de algemeene regels betreft, naar de vaak overeenkomende
voorschriften gegeven door deze en andere ervaren onderwijsmenschen.
Hetgeen we hieronder geven zijn wenken, welke ons bij het
ontleden der hedendaagsche onderwiptoestana'en onder de pen
kwamen, en van bijzonder practischen aard zijn voor de leeraars
uit de Ode, ride en 4de humanioraklas. Waaiom is de vlijtige leeraar
der Ode in October en November vaak met tevreden over de
opstellen aangebracht door zij n jonge, soms toch ijverige studenten?
Hij mag met vergeten, dat hij zit voor cen klas, bestaande uit zeer
verschillende elementen : jongens uit de lagere scholen van het
omliggende, studenten uit de 7 de van 't College; vraag hun wat zij
weten. Voor de spraakleer en hare toepassing zullen ze misschien
op hetzelfde peil staan : dat is al veel; want dan is een eerste
voorwaarde van gelukken vervuld; maar hebben al die jongens
reeds opstellen gemaakt 2 Hebben zij er evenveel gemaakt 7 hebben
zij dezelfde gemaakt 7 Kennen zij hetzelfde? Hebben zij dezelfde
lezingen gedaan, dezelfde stukken helpers uitleggen, hetzelfde gezien
en gehoord op reis, op vertooningen, aan den huiselijken haard ?
Eilaas neen ! En vandaar die schromelijke ongelijkheid met alleen
in natuurlijken aanleg, maar ook in aangeworven kapitaal en practische gevatheid.
Hiervan moet een leeraar wel overtuigd zijn, eer hij zijn werk
aanpakt. Hij dient dus eerst en vooral te weten op welk peil een
normale Ode klas in October en later in Augustus hoeft te staan in
sake kennis van het Nederlandsch en opstel. Zijn studenten moeten
gezien hebben, en tamelijk goed weten al wat op het Ode of zelfs op
het 7de studiejaar eener Lagere School verondersteld wordt gekend
te zijn. Zij moeten derhalve vertrouwd zijn met de hoofdzaken van
de spelling, met de woordsoorten, met de beteekenis en het gebruik
der buigingsvormen, met de vorming der woorden, ja zelfs met de
hoofdzaken van de spraak- en redekundige ontleding; zij hoeven
een woordenschat te bezitten, die rijker is dan de woorden in hun
schoolboeken opgesloten, dus niet alleen een rijken schat bezitten
van dialectwoorden, maar ook van algemeene taal; zij moeten
correcte, duidelijke volzmnen kunnen bouwen, de waarde van
't verband der zinnen kunnen vatten, het effect van poezie en
stijlfiguren (vergelijking, leenspreuk, enz.) eenigszins kunnen waardeeren. De leeraar dient zich daarna op de hoogte te stellen van de
gemiddelde waarde der Ode klas, welke voor hem zit. Staat het peil
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in eenig opzicht lager dan het mag, in zake Ndl. spraakleer, lezen,
woordenschat, clan zal hij zich beijveren om zijn klas zoo spoedig
mogehjk op de hoogte te werken, en hij zal bij het verbeteren van
opstellen nog rekening moeten houden met (lit bestaand gebrek;
want het ware onzin meer van de meerderheid der studenten te
vragen dan ze redelijk geven kunnen. Kappen en schelden ware
de gansche zaak bederven, en een afkeer mboezemen voor het
opstel
Altijd echter — hoe het ook met de klas staat — en overal zal
de leeraar in het begin der O de klas de spraakkunst eens herhalen,
een dozijn voorname regels op den voorgrond brengen, ze in dictaten nu en dan laten toepassen, de spraak- en redekundige
ontleding hernemen en verdiepen, hij zal zelfs lees- en spreekoefeningen innchten.
Ondertusschen nochtans moet hij reeds opstelletjes geven van
het begin der zesde af, of Never moet hij voortgaan met opstellen te
geven , want van de achtste klas af, en zeker in de zevende /noel een
leerling min krachten beproeven in het stellen van verhaaltjes,
bneven en oefeningen ter navolgmg Moest nu de leeraar ondervinden, dat zzin scholieren van road de 13 jaar in zake zinsbouw en
stijIkennis nog al te weinig ondeilegd zijn, dan zal hij uit lien
hoofde, — doch enkel daarom — de opsteloefeningen zoo eenvoudig mogehjk maken, m a. w hij zal nog stijloefeningen geven,
die tot het eigenhike opstel voorbereiden, zooals het maken van
een volzin met een of meer woorden, het verbinden van verschillende gedachten ondereen, het ontwikkelen van een gedachte in
verschillende wel geordende volzinnen, het bouwen van welluidende, vlottende volzinnen, enz., lljk dat in de 7 de klas moest
geschied zijn. Het spreekt van zelf dat dergehike oefeningen
moeten voorbereid worden en mondeling gebeuren. Om de leerlingen hierbij onmiddellijk behulpzaam te zijn, zal de professor in
de leesles en in de zoogezegde letterkundige ontledingslessen
drukken op den zinsbouw, op de flinke wijze, waarop lets gezegd is,
op het gepaste woord, op de geijkte uitdrukking, en op de afwisseling der zinnen.
Na eenige weken moeten de verachterde studenten der klas
door die buitengewone oefeningen in staat zijn behoorlijk en duidelijk zinnen te schrijven en kunnen dus volledige opstelletjes
gevraagd worden, zooals dat van het begin af had moeten
geschieden.
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Nu passe de leeraar op het onderwerp, dat hid ter ontwikkeling geeft. De methode vereischt dat hij vooraf ex profess° een
gemakkehik Vlaamsch verhaal uit een Bloemlezing hebbe uitgelegd en op de eigenaardigheden van het gewoon verhaal
hebbe gedrukt Hij zal nameluk het natuurlijke, het bondage, het
belangrijke van het verhaal doen uitschunen, hij zal de aandacht
vestigen op de keus der woorden, op het gebruik van synoniemen, op de zinteekens, op de welluidendheid, op de afwisseling in den zinsbouw en in de voorstelling.
Daarna kieze hij tusschen verschillende, gemakkeliike onderwerpen, waar de scholieren eigen mede min; hij late hun liefst
zaken vertellen, waarover ze baas min, waar zij belang in stellen
als b. v. Een uitstaple met de klas of het patronaat naar de stad.
Een student mocht de okkernoten bu oom Jan afplukken, en
kreeg er een zakje mede. Jan is in 't naar huis gaan door 't ijs
gevallen, zijn thuiskomst, enz, Veel uitleg of bespreking zal hier
wel met noodig zip : een klem plan zonder voorlezing van een
model zal ook volstaan. Bij de verbetering komen natuurlijk
kopuen voor zeer verschillend van opvatting en bewerking, maar
toch alle tamelig goed. Bu de verbetering ondervonden de
studenten dat het werk van een kameraad of het model van den
meester nog beter is dan het hunne, en ze kennen er ook de
reden van. Maar ze staan er toch zoover niet onder, dat ze moeten
wanhopen de beste kopijen mettertud te evenaren Eenmaal dat
ze in dergehjke opstelletjes gelukt min, is de grootste moeilukheid
overwonnen : zij hebben ondervonden wat ze kunnen, zip knjgen
de vaste overtuiging, dat zip al veel kunnen, dat zij kunnen
als ze willen; ze voelen wel wat hun ontbreekt, en ze vermoeden
of begrijpen zelfs waar ze moeten halen hetgeen ze nog missen.
Hier zouden we de aandacht van de leeraars op een paar
zeer gewichtige punten willen vestigen :
1. Zoolang de studenten de kunst van opstellen niet vasthebben, kieze de leeraar onderwerpen, welke zij goed kennen,
waarin ze belang stellen, waarover ze gaarne en gemakkelijk
praten.
2. Al te veel kostbare tijd wordt besteed aan de onmiddelhike voorbereiding van een bepaald opstel : men geve over
't algemeen . ter ontwikkeling wat de kinderen kennen of vinden
kunnen; men gunne hun een paar dagen om er over na te
denken; men verwijze desnoods naar een of meer stukken, waar-
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mede zij zich behelpen kunnen. Hoe meer de student zelf zoekt„
en door zoeken vinden kan, en ordent, hoe beter Daarom zal
de meester voor een verhaal, doch vooral voor een beschniving
ten hoogste tien minuten besteden aan het afvragen, en keuren
en rangschikken der gedachten; daarna komt een beknopt plan.
Soms ook zal hid zonder eenige voorbereiding een tameluk uitgebreid plan dicteeren of zelfs de keus van het onderwerp aan
de leerlingen overlaten. Moest trouwens het opstel maar de
schrifteluke wedergave zijn van hetgeen de leeraar vaak zelf heeft
uitgevonden en ingekleed, dan zou die letterkundige les — en er
zijn er al zoo weinig I — in een natuur- of vakkundige les ontaarden, de persoonlukheid van den student zou er onder luden,
hij zou zip onmacht ondervinden, en dit gevoelen zou neerdrukkend werken op zijn gemoed.
3. Men dringe de studenten geen models op, typen, waarvan
zij met mogen afwijken. De models zijn daar om als voorbeelden
to dienen, die in den beginne, als men niet verder kan, mogen
nagemaakt worden, maar die NA, eldra van verre, in hun groote
lijn mogen nagevolgd worden : het ludt geen twijfel dat op
eenzelfde onderwerp vier verschillende goede opstellen van
geluke verdienste door vier leerlingen kunnen gemaakt worden,
omdat de ontwikkeling en vooral de stijlvorm toch wel persoonhj k werk min. In zip opstel moet de student zzin eigen zien,
hooren, voelen, i edeneeren kunnen en durven neerpentien. De
tijd moet uit zun, dat hid dan slechts goed styleert, wanneer hij
het oertype slaafs navolgt Daardoor komt het, dat we in kopijen
zoo weinig verscheidenheid aantreffen 't zun al houterige boekenzinnen, geukte vormen, welke de student soms nog met verstaat I
4. De verbetering van alle kopuen of van de meeste kopijen
door den meester, die de persoonluke gedachten en stulvormen
van den leerling zooveel mogelijk eerbiedigt, die alle fouten
aanduidt, doch enkel de onoverkomeluke moeilijkheden zelf verbetert, is van 't hoogste belang Hier nog eens (bij de algemeene
en de persoonluke critiek) trede de student handelend op den
voorgrond. Hu overdenke met den leeraar wat de aard van het
gegeven opstel vereischt, hij peinze nog eens terug op het uitgelegde leesstuk Bij de klassikale verbetering vergelijke hij het
werk van een leerling met het zijne, helpe mede af- en goedkeuren, en geve telkens de reden aan ; nu hoort hij nog eens een
model, en dan is hij ongetwijfeld in staat — ook bij de stille
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verbetenng — zip eigen gewone fouten te verbeteren, ja zelfs
te ontdekken Als hij dat gedaan heeft — en dat moet in het
kladboek gecontroleerd worden — mag de leeraar met recht en
reden verwachten, dat taal- en stulfouten in het volgende opstel
min talrijk zullen voorkomen, m a w dat de leerling in het
opstellen vorderingen heeft gen.makt, Moest het echter bliiken,
dat hij met vooruitgaat, dan zou zulks bewijzen, dat hij lull of
hchtzinnig is, en evenals de leeraar de werkende studenten aanmoedigend moet bijstaan, evenzoo moet hij tegen de verwaarloozende streng optreden, hun kladboek dikwijls nazien, omdat dit
als een thermometer den liver voor den arbeid aanwijst.
5. De leeraar aarzele met, wanneer de studenten in het
opstellen al te verachterd zijn, een Lat. les door een Vlaamsche
soms te vervangen • twee of dne uren onderricht in het Nederlandsch laten hem wellicht met toe ooit het achterstel in te halen.
Aan deze vijf opmerkmgen ligt tot grondsiag dit dubbel princiep 1. De leeraar moet zich aanpassen aan het stadium van de
psychologische ontwikkeling van het kind, en niet omgekeerd
hoeft het kind zich bier strict aan te passen aan een model, aan
een bock, aan de slenter, aan de onwrikbaar vaststaande practijk
van een meester 2. Het kind vraagt door persoonhjke acne het
zijne te mogen bijdragen tot het werk zijner volmaking.
*
* *

Na de eerste geslaagde proeven van opstellen blijft er den
leeraar der 6 €1e niets antlers over dan I° de studenten de middelen
aan de hand te doen om zich immer meer in het opstel te
bekwamen; 2° opstelonderwerpen te geven — eerst twee op Brie
weken, later bijna alle weken — welke langzamerhand moeilijker
en ingewikkelder worden
Onder de middelen, die het opstellen onrechtstreeks bevorderen, komen : I) de goede uitspraak van de Ndl. taal in de
klas; 2) het gebruik van het gepaste woord, ook wel van dialectwoorden, van synoniemen zelfs in den gewonen omgang in de
kias; de leeraar vermijde de hooge stadhuiswoorden, die het
kind verbluffen; 3) de lezing, de kunstige lezing met de verklaring van eenige gemakkehjke, fijn geschreven stukken uit een
Bloemlezing of van keurstukken van Hilda Ram, Snieders, of uit
Reive in Zwztserland, Van drze &Wen,. 4) het ernstig lezen van
-we! gekozen bibliotheekboeken; 5) het opteekenen bij het lezen.
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Nan schilderende woorden en tutdruklungen in hun verband;
later van de ontwikkeling eener gedachte , 6) het verslag uitbrengen — mondeling of schriftehik — over een gelezen boek;
7) het opzettelijk leeren opstellen door middel van models; 8) het
-voorlezen van het werk van een goed leerhng uit een vorig eereschnifboek, 9) het in de hand geven, na de verbetering, van een
modelopstel, dat gelezen en met de pen in de hand nog eens
bestudeerd wordt; zulks vooral wanneer een moeilnk of nieuwssoortig opstel gegeven werd , i o) het van buiten leeren van models
en puike letterkundige stukken; II) het geven van dictaten, die
tevens echte modelopstelletjes kunnen zijn
We wizen hier eerst nog op de groote waarde van de
'Collegebibhotheek, waann elke klas, ook de o de, de 5 de en de
4 de haar st el aantrekkeluke Nederlandsche boeken heeft, de beste,
de nieuwste, de meest geschikte daaronder worden door den
meester aan de studenten aangeduid, en de leeraar geeft wekehjks
of alle veertien dagen zelf het leesboek, dat de student aanvraagt,
en dat hem best vooruithelpen zal. Hi) zie nu en dan het leesschnjfboek na Hi) zelf stelt samen met zlin studenten tijdens
een ieesles de eerste bladzijde daarvan op am hun te leeren, hoe zij
den beknopten inhoud, hun persoonhike overwegingen moeten
nederschrijven, en wat ze uit een bepaald stuk met vrucht kunnen
ontleenen. Hij ga na of ze de opgeteekende nota's kennen, en
geve desnoods een belooning op het erode van het jaar aan
dengene, die de meeste en de beste uitdrukkingen of uittreksels
heeft opgenomen en best kent. 1k zou persoonhik verbazende
uitslagen kunnen opgeven, welke het houden van zulk leesschnifboek zoo voor slappe als voor puike studenten heeft opgeleverd!
Hieruit volgt dat de leeraar zelf de boekeni der E de klas
goed inoet kennen. Die kennis zal hem o a in staat stellen,
vooral als er genoeg exemplaren voorhanden zun, den derden
trimester moeililke onderwerpen te geven, waarmede ziin leerlingen intusschen in de boeken hebben kennis gemaakt. Het
lezen zal aldus de studenten in zooverre bekwamen, dat geen
halve uur aan de mondelinge voorbereiding van een opstel moet
besteed worden.
Wat nu het tzveede deel van de tank van den leeraar betreft,
slit is van nog grooter belang-, De stuloefeningen moeten van of
de E de stilaan, trapsgewiize moeihjker worden Wee den leeraar,
die op 't laatste stippeken een opstelonderwerp kiezen moet
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ofwel staat het te hoog, ofwel te laag. In het eerste geval ontmoedigt het de leerlingen, die weer gaan denken dat goed opstellen
onmogelijk is; in 't laatste geval ontmoedigt het ze ook, omdat
ze zaken te maken knjgen, die veel te gemakkelijk zip Deleeraar kieze dus — na eenige weken tastend en zoekend te zijn
voortgegaan — een reeks opeenvolgende onderwerpen, die hij
den eersten en tweeden trimester ter ontwikkeling zal aanbieden.
Stelt hij in den loop van dien tied vast, dat de studenten dien
gang niet kunnen volhouden, dan schuive hil onderwerpen van
gehiken aard er tusschen , bollen zij mtegendeel flmk vooruit, dan
kan hij hier en daar een ondervv erp laten wegvallen, Het komt
er echter op aan dat zijn studenten op het erode van het jaar op
de hoogte staan van het normale peal, en daarom moet hij ook
bestendig vooruitzien, en de lust der onderwerpen z66 inrichten,
dat hij het emddoel bereike. Niets belet natuurlijk dat hij een
reeds vastgesteld onderwerp ook vervange door een ander, hetwelk
hij bij gelegenheid ontdekt, b. v. bij het lezen en verklaren van
een stuk, bij het vernemen van een belangwekkend voorval.
Hieruit volgt duidelijk dat een leeraar in de zesde een
geordende lust van onderwerpen niet kan hebben, tenzij op,
het einde van het schooljaar Maar ieder jaar moet het maken
van zulke lust herbegonnen worden, omdat ofwel het vertrekpunt
ofwel de aanleg der studenten zal verschillen, omdat nieuwe
onderwerpen zich zullen voordoen, en oude zullen gebleken min
te onpas gegeven Men ziet dus : geen enkel vak vraagt zooveel
zorg en inspanning van wege den leeraar
Het bhift vaststaan dat de leeraar in het begin onderwerpen
geven zal uit den gewonen werkkring der studenten; stillekens
aan, naarmate zij meer kennen, levendiger voorstellen, finer
voelen, mister redeneeren, zal hij algemeenere stof uitkiezen. Over
het algeineen bepale hid zich in de E de tot het verhaal, d. i. het
gewoon verhaal, waarbii dan nog komen het kluchtzg verhaal, de
fabel en de verhalende brzef , de legende worde beter naar de 5de
verschoven. Vijf of zes briefjes per jaar, van of de 7 de is niet te
veel; maar de brief weze practisch en worde zoo gegeven, dat de
leerlingen het verhaal goed machtig zijn, en dus bij het vertellen
vooral te letten hebben op de regels van den brievenstul Deze
zijn min talruk dan alg-emeen gedacht wordt, en degenen die de
brieven herleiden tot viif of zes soorten als . brieven om te vragen,
om te troosten, enz , moeten zelf bekennen, dat er nog meer
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soorten voorkomen. Wie een verhaal, een beschrijving, een
bespiegeling, een karakterschets, een portret, een verhandeling
kan opstellen, hoeft, naar onze bescheiden meening, wanneer hij
die stof in een brief moet verwerken, zich maar of te vragen : aanwzen moet ik schruven? Wie ben ik tegenover then persoon? een
vnend, een boezemvriend, een onderdaan, een ouder? Hoe zal
ik then persoon meest belang doen stellen in min zaak2 —
Vooraleer echter de leeraar in de o de tot het geven van deze
nieuwe opstelsoorten (label, brief) overga, zal hij door ondervraging, of door het lezen van een Vlaamsch — om to beginnen
geen Noordnederlandsch — verhaal uit een Bloemlezing of van
een model de regels laten ontdekken, welke op elke soort toepassehjk min.
Voor de keus van tamehjk gemakkeluke onderwerpen (gewoon
verhaal, label, verhalende bnef) zal de leeraar, buiten de stof,
gekozen uit de omgeving der studenten, ook kunnen kiezen uit
de opgaven voorkomende in de bekende handboeken van Dr. J.
Muyldermans, Kan. Am. Joos, P. A De Vos, Fraussen, Pissens,
Van Hauwaert, Waterschoot, enz. We vermelden daaruit als
geriefeliike stof. o. a. Een paard op hol. Een edelmoedige dienstknecht. Beradenheid. De Hond van den Koopman. Het Geluk.
De Wolf en het Lam. Wigs vonnis Appeldieven in de Strop. Een
zieke student aan een kameraad in de kostschool, enz.
*
* *

Zoo komt de leerling in de 5 de . En met den leerling moet
ook naar die klas overgaan de methode, welke in de 6 de werd
gevolgd; m a. w de leeraar van de 6 de, als hij zelf het Nederlandsch in de 5 de met geeft, hetgeen een ongeluk zou min, moet
zijn collega uit de 5 de totaal op de hoogte stellen van zijn leerwuze, van zijn boeken, van zijn taal- en opsteloefeningen, van
de bekomen uitslagen, van hetgeen de leerlingen weten en
nog niet weten. Daann hgt hedendaags nog een der hoofdgebreken,
welke den vooruitgang in het opstellen belemmeren. Er is gees
consequente actie in ons onderwijs ; de weg door den student
gevolgd in de 6 de draait wel eens om in de 5 de, of loopt zelfs
terug, wordt hobbelig, zoodat de beste student vermoeid en ontmoedigd zich weleens langs de baan laat nedervallen.
In het begin der 5 de klas zal het verhaal nogmaals tot opsteloefening dienen. Onderwerpen als Frans Hals Een akelige
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andere van dit gehalte zullen bier met vrucht kunnen voorgesteld
worden Maar op het erode van den eersten termijn zal met de
beschnjvin p.: (weike in de 7 de, de 6 de er onvermudelijk is tusschenr
geloopen) aangevangen worden Die opstelsoort, wat men et ook
van zegge, is moeilijker dan het verhaal ; want ofschoon dit laatste
toch ook maar een beschrijvmg is van op elkander volgende
daden, zijn de studenten thins, in 't spel, op de straat beter met
den verhalenden trant bekend geraakt, en een beschrijving vergt
een grootere inspanning der verbeelding om zich het vaak afwezige voorwerp voor to stellen.
Het uitsluitend beschriivend opstel worde nogmaals onderwezen door het lezen van een zeer kleine beschrijving b. v. de
ontwikkeling van een gedachte in dne of vier regels vervat, zooals
de ontwikkeling door omstandigheden (zeer gemakkelijk) : onder
den oorlog, als in de loopgrachten, waar. , of door tegenstellzng :
op Kerstmis is het lief in de kerk ., maar buiten ., of door gevolgen : het kanon buldert : huizen worden vernield , of door
opsommzng • in de lente herleven de vogelen de musch, de
leeuwerik. , of door vei gekking : de studie . eerie noot, of door
oorzaken : 't is 's avonds stil op de straat : de dieren, de menschen... Na twee of drie weken geve men gedachten ter ontwikkeling, waarin deze procedes samenvallen b. v. Het vertrek van den
stoomtram Doch vooraf leze en bestudeere men een flinke beschrijving van dien aard uit de Bloemlezing; men wijze den
student op de rol der zintuigen . oog en oor, op de tijdvolgorde,
op de orde in de ruimte. Het opgegeven onderwerp . Het vertrek
van den tram worde daarna in de klas zelf bewerkt : Het oog :
y olk buiten en binnen, trambedienden, zwarte damp. — Het
oor : geloop, geroep, gelach, bet stampen der machien, signaal,
gefluit der locomotief. Tgdsorde : tram stil — in beweging —
verdwiint... een nj boomen... draait om achter huizen. , rookpluim
in de lucht. Na een kwaart is het opstelwerk (tien of twaalf regels)
af. Het opstel van een der besten wordt tweemaal langzaam voorgelezen, daarna besproken, verbeterd , de meester leze een model
voor Als werk voor de volgende week late hij dne of vier onderwerpen van die soort ontwikkelen b v. aankomst van den stoomtrani,
van den trein, 's avonds, 's middags. — De school is ult. — De
mist valt op een Septemberavond. — Mien bloemenpark. — Als de
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natuur dood is, verschijnt de raaf in het veld Wat verricht de
raaf op het veld) — Na drie weken mag reeds een enkel, meer
ingewikkeld onderwerp gegeven worden b v In de lente kc■mt
oi'eral leven in de natuur. Een Vlaamsche herberg binnen en
buiten. Een zomermorg-en in het dorp Een winteravond in het
woud, in de stad, enz
Ook hier ga men met geen dwaze sprongen vooruit : het
onderwerp worde stilaan moeilijker, algemeener, en houde verband met de geziene stof, met de kennissen door de studenten.
opgedaan De verbeelding moet hier reeds een grootere rol spelen.
De leeraar vestige bij elke gelegenheid, b v bij het verkiaren van
een stuk, de aandacht van den leerling op de vergehjldngen, op de
dichterluke manier, waarop lets uitgedrukt wordt Niet alles
echter mag van de verbeelding gevraagd worden • men late geen
haven beschrijven door scholieren, die nowt een strooni zagen;
men spreke van geen duikbooten aan jongens, die slechts een
overzetbootje gezien hebben.
Waar het bij een beschrijving in de 5 de klas op aan komt, is
orde (in den tied en in de ruimte) te brengen in de verschillende
onderdeelen, duidelijkheid in de voorstelling, afwisseling in de
termen en in den zinsbouw, leven en beweging in de vaak droge
ontleding van onbezielde wezens Van een loutere beschrijving
van gevoelens en het uiteenzetten van een zedeluk oordeel kan
hier nog geen spraak zijn, al moet de leerling van jongsaf in briefjes
en andere op,itellen zijn, gemoed kunnen uitstorten
Om de leerlingen te helpen in dit nieuwe lastige vak dringe
de leeraar nog dieper in het wezen der Nederlandsche taal, in het
taaleigen, in de zmsontleding; hid legge eenige beschrijvingen uit,
gehaald uit een Bloemlezing, uit Rage in Zuniserland, uit Bloemenhoedies van Jef De Cock, uit Keurteksten van Snieders. Hij verwaarlooze ook niet de studie der gehikende teksten, zooals die soms
achter elkaar gedrukt staan of in voetnota vermeld worden. Als
onderwerpen ter ontwikkeling- kunnen verder voordeelig in de
5 de klas gegeven worden : De Lente. De Winter. Zomernacht.
Een Brand Onze speelplaats. De Oorlog. Op het kerkhof. Na
den storm, en andere meer hedendaagsche onderwerpen.
Het spreekt van zelf, dat het verhaal en de legende met de
gewone beschrijving moeten afwisselen; trouwens de leerlingen
moeten hun steeds ruker wordend kapitaal kunnen verwerken.
Ook de besehriivende brief naast den verhalenden, en de brief die
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terzelfdertijd verhalend en beschruvend is, dienen in de 5 de klas
nu en dan gegeven.
Een laatste opmerking voor de 5 de. Het ideaal ware dat een
student in de 5 de een half dozijn models van gemakkelukebeschruvingen in de hand kreeg, later, b. v in de 3 de, zou hid nog
zes models ontvangen over nagenoeg dezelfde stof, zooals die kan
behandeld worden door een student uit de 3 de, en eindelijk in de
rhetorica zou hij zes nieuwe stukken ter inzage krijgen, zooals die
breedvoeriger, wetenschappeluker aldaar moeten afgewerkt worden. Zulke parallelteksten b v. over De oorlog, De Schelde,Veldrust,
welke nogmaals de goede verstandhouding en samenwerking der
leerkrachten onderstellen, zouden de leerlingen uit de 3 de en de
rhetorica wel degelijk overtuigen van hun vooruitgang; zij zouden
daarin elementen ter vergelijking bezitten, welke zij in andere
moeilijke onderwerpen van verre kunnen navolgen; zij zouden
zich danig goed voorstellen wat er in verschillende klassen zal'
geeischt worden. Een verzameling van achttien flinke opstellen, in
drie reeksen parallelteksten verdeeld, ware een schat — we
spreken uit ondervinding — voor een groot student, en zelfs voor
de verschillende leeraars, die daarin alleen duidelijk zouden
zien, hoever omtrent ze in die of die klas hun leerlingen brengen
moeten.
*
**
Wanneer de studenten naar de 4 de klas overstappen, moeten
zij alweer een leeraar in de Ndl. taal vinden, die van zijn collega
der 5 de op de hoogte gebracht wordt van hun taal- en stulkennis,
van hun zwakken kant, van den uitslag, welke de gevolgde
methode bij hen heeft opgeleverd. Aldus dient de nieuwe titularis
geen weken rond te tasten op gevaar of zijn leerlingen te ontmoedigen of veel tijd te verhezen.
Hier zal nog altud veel tijd besteed worden aan het verhaal,
dat nu reeds ingewikkelder moet worden. Hu zal dus de moeilijkste stukken van verhalenden card uit de Bloemlezing, alsook
uit Arme Lijderes van Kan. Daems, uit Lief en Leed uit dagen van
lijden van K. Elebaers, uit keurbladzijden van Mulder met zijn
studenten lezen en verklaren.
Onderwerpen als de volgende zijn in de Ode op hun plaats
(men merke hoe algemeen reeds de stof wordt i ) Het heldhaftige
Kind. Hardvochtigheid. Op het oorlogsveld. Bekeering van.
St-Norbertus, enz. uit de bekende opstelboeken.
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Bij de verbetering zal de leeraar eischen dat de overgangen
goed verzorgd worden, dat de volzinnen z66 gebouwd en uitgemeten zijn, als de verhandelde stof dat vraagt. Hij zal bijzonder
nadruk leggen op de welluidendheid der zinnen, de evenredige
verhouding der deelen onderling, op de , aaneenschakeling der
gedachten. Niet enkel verhalen uit het gewone leven, grappige
en droeve voorvallen, ook enkele histonsche verhalen getrokken
uit Lat of Gn, werken, en brieven van ernstigen aard kunnen
door de studenten der 4 de geleverd worden
Naast het verhaal komt nog en zelfs in de eerste plaats de
beschriping Maar het onderwerp weze hier ook moeilijker, ingewikkelder, de leerling"geve reeds meer uiting aan zijn gevoelens,
zun poetische voorstelling, zijn bedenkingen. Hu legge daarin niet
alleen zijn kennis van zaken, maar ook van menschen. Alle leervakken . de natuurkunde, de catechismus, de aardrijkskunde, de
geschiedenis moet hij hierin leeren to pas brengen
In letterkundig opzicht zal ook zijn beschrijving reeds veel
hooger staan • gepaste afwisseling in den toon (aanspraak, gebjedende wijs, rechtstreeksche rede), in de kleur (stulsieraden, synoniemen), en in den zinsbouw, levendige schildering en klare
synthese, welgepaste zedelessen en beschouwingen zijn hier op
hun plaats. De leeraar zal al die hoedamgheden aantreffen en
verklaren in bekende leesstukken uit de Bloemlezingen als : De
Zwalm, Uitvaart-Hemelvaart Kikvorschen. — Als onderwerp
geve hid b. v De eerste Zwaluw De leeuwerik De terugkomst uit
het veld. Wat de schoolbank vertelde, De Schelde Onweder.
St-Niklaasdag Na de Markt. De eerste Sneeuw Een vuurwerk
in uw dorp De hoogmis is uit. In de Kerk. Het Angelusuur. enz.
De wetenschappeluke en de echt geschiedkundige beschrijvingen, alsook karakterschetsen, portretten en bespiegelingen hooren in de 3 de klas of zelfs in de twee hoogste klassen thuis Doch
de beschrijvende brief mag geheel het jaar door, en de brief,
waarin de student enkel zijn gevoelens uit, en zijn indrukken
mededeelt, mag op het einde van het jaar geeischt worden.
Wij zijn innig overtuigd, dat, moesten de leerlingen langs
dien weg opgeleid worden. — ik onderstel dat de kopijen der
studenten regelmatig verbeterd worden, dat de leerlingen daarin
aangemoedigd worden, dat de beste kopij of het werk van een
oudstudent over hetzelfde onderwerp soms in de klas voorgelezen
wordt, dat een extra-flunk opstel in het eereschrijfboek een plaats
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krijgt — we zijn overtuigd — omdat e het zelf ondervondeti
hebben — dat de meeste studenten heel wat flanker zouden
opstellen dan ze thans doen Het kwaad komt meestal hieruit
voort, dat de studenten ofv, el te veel aan zichzelf overgelaten
worden (er is geen meegaande opleiding, geen consequente
behandeling, geen aanmoediging, er geen voldoende voorschnften, geen goede leesboeken, geen models), ofwel en vooral
te veel onder den dwang staan, doorciat het opstel te breedvoerig wordt voorbereid, het klassieke plan tot in de minste
bijzonderheid wordt voorgeschreven, het model stipt moet nagevolgd worden De student moet zelf werken, gaarne werken, zich
zelf langzaam voorbereiden onder het wakend, vermanend, aanmoedigend oog van den meester, Zoo zal hu er toe komen op.
te stellen, zelfs dan, wanneer het met uitdrukkeluk van hem
gevraagd wordt, enkel en alleen omdat hu zijn kunst daarin kart
neerleggen, zijn begaafdheden, zijn eigen ik kan ten toon spreiden. Hu zal uitzien Haar een plaats, waar hij zijn werk door
anderen kan laten waardeeren, hu zal laten drukken van of de
4de of de 3 de in een Bode of een studententijdschnft. Eenmaai
zoo ver gebracht is een nieuwe schnj ver op komst, een letterkundige, die ons met alleen zijn htteraire kunst laat genieten,
maar die uit genegenheid zun yolk vermaakt, sticht en onderwust.
Dit slag van menschen nu, dat in onzen tied van gemakzucht
en lichtzinnigheid met den dag zeldzamer wordt, is geroepen om
eerlang onschatbare diensten aan het Vlaamsche yolk te bewijzen.

Over de Historische Beteekenis van
Boudewijn Van der Looren's gedicht
" De Maghet van Ghend „
DOOR

Mr. LEONARD

WILLEMS.

De Maghet van Ghend van Boudewijn van der Loore werd
voor het eerst door Blommaert urtgegeven in 1836 (Theophilus en
andere gedichten, blzz. 95-107) en een tweede maal in 1841 ( OudVlaamsche gedichten, dl II, blzz. 105-108) naar het eenig bestaande
handschrift (Kon. Bibl. te Brussel) — een vrij slordige Brabandsche
copie.
Beide uitgaven zijn zoo genaamde « diplomatische uitgaven
de brave Blommaert was natuurlijk buiten staat een critische uitgave te bezorgen, waar de talrijke en ergerlijke corrupteelen uit den
tekst verwijderd zouden
Het gedicht wordt besproken door bijna alle geschiedschrijversover de Nederlandsche letterkunde : het is trouwens een der
merkwaardigste uit de tweede helft der 14 de eeuw, een tijdperk van
diep verval voor onze letterkunde : Kalff wijdt er zeer beknopt
over (Geschzedenis, II, blz. 497); doch vooral Prinsen, tamelijk
breedvoerig in zijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde.
Kervijn de Lettenhove gaf er een Fransche vertaling van

(Histoire de Flandre, III, blz 468).
En Pirenne (Histoire de Belgique, II, blz. 193) geeft dit gedicht
als voorbeeld van den belfort-geest onzer voorouders (de Franschman noemt dit esprit de clocher) ; hij vestigt de aandacht op 0 le
mysticisme urbain », dat er in doorstraalt.
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wensch ik nu te bewijzen in de volgende verhandehng.
*
**
Om mijne lezers toe te laten mijn betoog te volgen, geef ik hier
een beknopt overzicht van het gedicht — want met eenieder heeft
de uitgaven van Blommaert te zijner beschikking. — Dit zal mij
overigens de gelegenheid verschaffen om hier en daar den tekst
van corrupteelen te zuiveren.
Boudewijn van der Loore vertelt hoe hij in een droom een
visioen had : hij wandelde in een « groene woude », dat tusschen
twee rivieren gelegen was, en waar wilde dieren vrij in rondliepen :
Vs. x8. Ic fruchte (= vreesde) voor die wilde dieren
Soe dedic ooc voer die bose luden (= lieden);
Maer die welriekende crude
Ende der wilde voghelen sanc,
Die saten op die bomen lanc,
Vervulden (1) met ghenoechten daer
Den sin van mi is het den vaer (= vrees).
Hij komt tot waar beide rivieren vergaderen en vindt daar
een « scone pried »
Daerbinnen dat lieflijcste juweel
Daer hare nature ie (2) ane wrochte.
Dat lieflijkste juweel was een beeldschoon jong meisje zij
was in het zwart gekleed « als hadde si ghedraghen rouwe — en
op hare rechte mouw stonden met peerlen uitgebeeld vijf letters :
GHEND.
Op hare borst drukte zij een witten leeuw met halsband en
,l-roon van goud (het wapen der stad Gent); en zij kuste het dier.
Toen hief zij een zang aan : « Die voys sceen (3) in den hemel
clemmen ».

(I) Hs. vervult ; de consecutzo temporum eischt vervulde ; de e crude *
.en de voghelen sane eischen het meervoud. Overigens wordt het metrum
-van het vers hierdoor verbeterd.
(2) Hs. lc
(3) Hs. scoen.

hetgeen onzin is.
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0 Suver leven ende vri
Gaet voer gout, voer dierbaer stene;
Suver leven ende vri!
Alle rijcheit (= rijkdom) die es clene
0 vri suver leven rene (I)
Van alder scalcheit seggic spi!
Jhesus Keerst van Nazarene,
Behoude vri suver leven in mi! »
Nauwelijks had de maghet dit hedeken gezongen, of aan den
overkant der rivier verscheen te paard een g here voorbare », met
een <4 leeu van swerten hare, clemmende in dat rode gout » (= het
wagen van Vlaanderen) En rondom then Heer stond een groote
schaar ridders, knechten en soldaten.
Van angst gaat de dichter in een hol schuilen. En hij ziet nu
het leger de maagd uit de verte bedreigen • over de rivier wagen
zij zich nict : zij zijn immers bevreesd voor den witten leeuw, die
4 tant ende poot hem tooghde (2) ».
De prins roept de Maagd toe :
g 0 felle dochter, mi es leit
Dat ghi mi overhoerech (= ongehoorzaam) sijt.
Haddics noch wel die moghentheit
Gin worter omme ghecastijd. »
Waarop de Maagd neerknielt en antwoordt :
« Here vader,
Doer Gode (= om Godswil), nu soe doet algader
Uwen vrien wine met mi,
Behouden suver leven ende vri. »
Met deze woorden kwamen de tranen in hare oogen.
Ic waende die prinse doer dat vermaen,
0 Dochter », hadde geseit, 0 dat si! »
Maar de groote heeren die hem omringen, beletten hem het
woord vrede uit te spreken. Sommigen onder hen hadden het wel
gewild; doch « die meeste hoop » ontrieden het den prins, en zij
wisten van de Maagd zoo veel kwaad te vertellen dat hij nu...

(I) Hs. refine (met in orde met het rijm).
(2) Hs. toonde — hetgeen Brabantsch is.
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Dat hi den breidel heeft ghetoghen
Ende keerde achter van der rivieren (x).
Brieschende als wilde dieren
Die heren op die Maghet ghelieten,
Maer en conste hem niet bescieten (2).
Nu komt de dichter uit zijn schuilhoek te voorschijn. En de
Maagd bemerkt hem :
Comt hier, vrient, te mi », si sede,
« In mien prieel hebben si alle vri
Die hem dorren (= durven) ghetroesten te mi.
Ic ben die onnosel (= onschuldige) suver Maeght
Die do ge (= om) 't ghelove dese veete (3) draeght ».
4(

De dichter vraagt haar hoe zij zoo geheel alleen durft blijven
zitten tusschen al die wilde dieren. Maar de Maagd antwoordt
dat zij niet alleen is : zij heeft goed gtzelschap.
De dag klaart nu juist op en de dichter bemerkt dat ten
Noord-Oosten der Maagd de Heilige Kerst staat, alsook Sint-Jacob
en Sint-Baaf. Ten Zuid-Westen Onze Lieve Vrouw en Sint-Pieter...
een tairiike schaar Heihgen, die hier opgesomd worden, omringen
de Maagd. Het zijn zij alien die in kerken en kapellen te Gent
vereerd worden. Zij staan rondom haar topographisch, volgens
de bidplaatsen der stad. Kortom,
Alle santen ende alle santinnen
Die brachten alle haer teeken daere ;
Om die Maghet waren si in vare.
En de dichter voegt erbij « Dit en was dierste niet » — het
was de eerste maal niet — toespeling op den eersten aanval van
Lodewijk van Maele op de stad Gent, zooals wij verder zullen zien.
En nu spreekt de Maagd alle hare vrienden toe :

(I) In Blommaert's uitgaven staat het punt achter het volgende vers.
Maar c brieschende als wilde dieren » (meervoud) slaat natuurhjk op de volgende Heren, en met op het voorafgaande hi.
(2) = Maar dit kon hun niet baten.
(3) Hs. veede — hetgeen Brabandsch is. Cf. in de volgende aflevering
mijne Lexicog-raphische Sprokkelingen, mdnl. veete en veede.
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Bekinnen dat hi onrecht heeft,
Dat hi in selken nide (= gramseltap) leeft
Op mi, sip oudste dochterkijn,
Dat ic ende die vrienden mijn
Met hem (1) comen ter hogher soene! »
Nauwelijks heeft de Maagd deze woorden uitgesproken of
(zegt de dichter) :
Doen ontspranc ic uten visioene
Bedwelmt was [ic] (2) ende verdrait;
Maer al to saen (= dadeltjk) was lc ghepait
Als ic in mi selven ghinc...
Want nu wordt de dichter gewaar dat de zwarte leeuw, die zo`o.
veel « gerochte ›, had gemaakt, « was de grave Lodewijc » (Lodewijk
van Maele, t 9 Jan. 1384) en dat de « severe » Maagd was de stad
Gent — de twee rz yzeren (3), de Leie en de Schelde ..
Ten slotte bidt Boudewijn dat het tot eene verzoening moge
komen tusschen den graaf en Vlaanderen's hoofdstad :
God...
Beware dat edel Maghedijn
Ende hare vrienden allegader
Soene (= verzoene) jeghen haren vader
Dat dat Wout van onghenadecheden
Heten moet 't pried van Vreden.
**
Eerste punt van mijn betoog : de dateering van het gedicht.
1k ben het met mijn voorgangers niet eens over den datum (4).
,
(1) Hs. hen.
(2) Ontbreekt in het hs.
(3) Hs. rzyzere.
(4) Rene uitvoenge wetenschappelijke monographie over de gebeurtenissen van 1379, 138o en volg. — dit is over Jan Yoens, Pieter van den
Bossche, Filips van Artevelde — bestaat nog niet. Als gehjktijdige hoofdbronnen hebben wij Froissart, de Chronique rznzee de Flandre (uitgave
Pirenne, met zeer belangrijke nota's); maar onze vlaamsche archieven hggen
nog vol inlichtingen, die tot nog toe weinig of met gebruikt werden. Prof.
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openhike breuk tusschen den graaf van Vlaanderen en de stad
Gent — een breuk welke beide partijen tot daartoe zorgvuldig
vermeden hadden, maar die op den duur dan toch onvermijdelijk
was. Immers heel de politiek van Lodewijk van Maele stond in het
teeken der staats-centralisatie, terwiji Gent naar volledige gemeentelijke autonomie streefde. Beide richtingen konden nevens elkaar
niet bhjven bestaan : de eene moest voor de andere toch eens
het onderspit delven.
Aanleiding tot de botsing was het graven van een vaart van
Gent naar Damme, waardoor de Gentenaars hunne economische
belangen In gevaar achtten. Zij stellen aan hun hoofd Jan Yoens,
die gedurende de eerste weken den opstand leidt : heel Vlaanderen
wordt door hem in rep en roer gebracht; maar hij stierf reeds begin
October En nu kozen de Gentenaars als zijn opvolger Pieter Van
den Bossche. Op krachtdadige wijze zet deze in den begmne de
vijandelijkheden voort en brengt het zoo ver dat Lodewijk van
Maele, verrast door de uitbreiding, die de opstand genomen heeft,
gedwongen wordt den vrede van Pont-a-Rhosne te sluiten (1 December 1379) Dit akkoord is de eerste der talrijke zoogenaamde
vredes, die feitelijk als wapensidstanden tusschen den graaf en de
oproerige stad beschouwd mogen word en
In Februari 138o wordt de strijd reeds hervat Dendermonde
wordt door de Gentenaars ingenomen, maar tot een beslissende
zege kan geen van beide oorlogvoerders komen En de graaf sluit
dan een tweeden vrede op 19 Juni De rust duurt slechts zeven
weken op 8 Augustus worden de vijandelijkheden hernomen.
Doch ditmaal hiden de Gentenaars geweldige tegenslagen. Het
Gentsche leger van Jan Bolle wordt geheel vernietigd, Ieperen
wordt door den graaf ingenomen, en daar Brugge en het Brugsche
Vrije reeds in zijne macht zijn, is West-Vlaanderen voortaan voor
de Gentenaars verloren.
De graaf acht het oogenblik gekomen om naar Gent op te
marcheeren. Plotseling (2 September) verschijnt hij voor de stad,
hopende dat het hem lukken zal de vesting bid verrassing in te
nemen. Zip plan werd verijdeld

V. Fns deelt mid mede dat hij bezig is een studie te schriiven over dit tijdvak.
Mijne lezers zullen dit met genoegen vernemen, daar Fns de aangewezen
persoon is om over die zaken te handelen.
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Op dien eersten aanval tegen Gent wordt in ons gedicht
gezinspeeld, daar waar de dichter herinnert dat het « de eerste maal,
met is » dat de graaf Gent bestormt (I).
Maar de stellmgen die 's Graven troepen rondom Gent genomen hebben, zip zeer onveilig , zij worden er vreeselijk bestookt,
en Lodewijk besimt tot een derden vrede (11 November, Vrede
van Sinte Maerten)
De schorsing van den oorlog duurt dan tot 25 Februari 1381.
De stnid begint opnieuw. Gent staat er slecht voor. Den 13 Mei
ondergaan de Gentenaars een nederlaag te Nevele Geeraertsbergen wordt To Juli door den Graaf ingenomen.
Voor Lodewijk schiint het oogenblik gunstig om de poging te
hernieuwen, die in September 1380 mislukt was Misschien zal hij
ditmaal de stad kunnen verrassen Onverwachts verschijnt hij den
18 Juli weer voor de muren van Gent Gedurende enkele dagen
zijn er schermutselmgen rondom de stad. Maapde uitslag is dezelfde
als die van een Saar te voren, en Lodewijk wordt tot den terugtocht gedwongen.
In de Maeghet van Gizend wordt juist die tweede aanval (van
18 Juli 1381) in het visioen van Boudewiin symbohsch beschreven
Plotselinge verschijning van den graaf voor de stad; dreigementen
tegen haar, gevolgd door een haastige terugtocht, waarbij de edellieden, die den vorst omringen, « bneschende als wilde dieren »
zich van de vesting verwijderen.
Hoogstwaarschijnlijk met medeweten van Lodewijk, biedt nu
de graaf van Holland-Henegouwen, Albrecht van Beieren, zijne
bemiddeling aan. Volgens de rekening van Jan Talboem (Rekeningen van Gent, blz 269) werd dit voorstel den 13 Augustus te
Gent bekend, en als zaakgelastigde van hertog Albrecht trad de
« meyer van Ath » (Henegouwen) op. Beide partijen aanvaardden
het aanbod . Besloten werd te Harelbeke over den vrede te onderhandelen. De Rekeningen van Gent (blz. 272) leeren ons dat die

(I) De onkosten die Gent deed om den graaf te weren, worden oFgesomel
in de stadsrekeningen (blz 230 « Dit sign de coste van den scuttren, die ten
porten ende vesten laghen, ende die bi den engienen (kanonnen) waren,
ende van den scepen, die gheorbuert waren, doe imp heeie van Vlaendren
eerst voer die port quam
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onderhandelingen den 3o September begonnen, en den 7 October
werden voortgezet
Onze inlichtingen over de eischen, Welke door beide partijen
werden gesteld, zip erg onvolledig \Vij weten met op welken bepaalden dag de onderhandelingen afgebroken werden. Wi j weten
enkel dat zij tot niets leidden en dat reeds den 24 October de
burgers van Gent opgeroepen werden voor een « heerevaert » op
Deynze (Rekeningen, biz. 291).
Te Gent werd het bemiddelings-aanbod van hertog Albrecht
(13 Aug.) door velen met vreugde begroet : merugeen zag in den
strijd met den vorst geen uitkonist De oorlog kostte veel geld en
menschenbloed, en de handel leed er onder. Kon het, maar tot een
duurzame verzoening tusschen den graaf en de stad komen, dan
zou, zooals de dichter het zegt, het woud van ongenadzcheden alras
in een przeel van vrede herschapen worden
Welnu, naar mijn vaste overtuiging, dagteekent de Maghet van
Ghend tut de dagen die op het betniddelings-aanbod volgen en
Coen men te Harelbeke over den vrede begon te onderhandelen.
Dit is September — begin October 1381.
In het gedicht is er tot tweemaal toe sprake van verzoening :
die wensch wordt uitgedrukt door de Gentsche Maagd en wat
verder door Boudewijn zelven nog herhaald De verzoening is dus
aan de orde van den dag : er is hoop op een blude toekomst !
Alhoewel Lodewijk een paar maanden te voren op verraderhjke wiize de stad heeft trachten in te nemen, is de kwade indruk
reeds uitgewischt. Met een oniniskenbare fierheid herdenkt Boudewijn den mislukten aanval, dock van verbittering tegen den vorst
is er bid hem geen spoor meer te vinden.
De toon, waarop de dichter over Lodewijk spreekt, is uiterst
eerbiedig : de graaf zeif is geen slecht mensch — wel het tegendeel!
Herhaaldelijk krijgt hij hier den eeretitel van « vader ». Maar hij
heeft rondom zich booze raadgevers, die hem tegen Gent ophitsen.
Zip alleen dragen de schuld van al die oneenigheid : konden zij nu
eens van kant genet worden, zoo zou alras eene verzoening tusschen
den < vader » en zijn « oudste dochterkun » tot stand komen.
En dit is nu Quist de toon, then wig in September 1381 mogen
verwachten, teen Boudewijn en mine stadgenooten nog in de hoop
verkeerden dat te Harelbeke de verzoening bereikt zou worden.
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Pirenne en Fris (om enkel namen te noemen van geleerden,
die met kennis van zaken (I) over het vraagstuk handelen) stellen
het gedicht eenige maanden later dan ik.
Zooals gezeid, zijn de vredesonderhandehngen te Harelbeke
afgesprongen. Met meer liver dan ooit hervatte nu Lodewijk den
-strijd tegen de weerspaninge stad Daar min leger niet bid machte
was Gent in te sluiten en te belegeren, verstaat hid zich met de
adellijke heeren en met de steden en dorpen van zijne partij, om
den toevoer van proviand naar Gent te beletten, alsook dies van
koopwaren.
Op korten tied worden op die wijze handel en nijverheid te
Gent stilgelegd; de hongersnood begon er te woeden; de ellende
wordt vreeselijk
En het zou in die dagen van rampspoed en ellende zip dat de
Magbet van Ghend gcschreven werd. Het visioen van Boudewijn is
in zijn acrd een voorbeeld van « flevre obszdzonale »; het gedicht
staat in het teeken van het « mystic/sine urbazn v, enz.
Fris schrijft, IL stozre de Gand, blz. QO . « A ce moment de daresse
un poete gantois, Baudouin van der Loore, composa cette al16gone de la Puceile de Gand, oil 11 compare la mile bloque'e (2) a une
vierge peisecut6e par un pnncc et que afendent. outre son lion,
le Christ et les saints flamands ».
Men gelieve op te merken dat er in het gedicht over den
wreden hongersnood en de vreeselijke rampen, die de stad toen
teisterden, geen enkel woord gerept wordt : geen de minste zinspeling is hierop te vinden
Dat overigens de officicele spreker der stad Gent op dat
oogenblik zich op zulk eerbiedigen toon over Lodewijk van Maele
zou uitgelaten hebben, komt mid uiterst twiifelachtig voor • te Gent
was eeineder toen, begriipeliiker wiize, op den vorst ten zeerste
gebeten
Ten slotte « a ce moment de de'iresse » kon er toch van verzoerupg
geen sprake zip • elkeen vast te Gent maar al te wel dat het den

(I) Jonckbloet, Geschzedenzs der .Arederlandsche Letterkunde, II 4 , 210,
plaatst de Afasehet van Ghend in 1389 Ongetwijfeld een drukfout, want
Lodewijk van Maele is seeds in 1384 gestoiven
(2) Nergens wordt in het gedicht gezeid dat de stad geblokkeerd is.
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graaf te doen was om de stad tot algeheele onderwerping te
dwingen : zip moest er toe gebracht worden om zich op genade
over te geven
Heel de toon van het gedicht, en de inhoud verzetten zich dus,
naar mijn bescheiden oordeel, tegen den vooigestelden datum.
Wat nu Blommaert betreft, hij geeft aan het gedicht een
nog lateren datum.
Hid verwijst naar de twee plaatsen, waar er over verzoening
gesproken wordt. En hij besluit hieruit dat het stuk geschreven
moet zijn, terwij1 er over den vrede onderhandeld werd (daarin heeft
hij, naar mij dunkt, volkotnen gelijk). Doch volgens Blommaert,
worden hier de vredesonderhandelingen van Doornik bedoeld.
Zijn slotsom is (Oud-Viaamsche gedzchten, blz. 102) dat « de
Maghet van Ghend weinig vOOr den slag van Beverhoutsveld
(3 Mei 1382), gedurende de vz edesonderhandelzngen le Doornik werd
vervaardigd ». Dit zou dan zijn April 1382.
Klaarblijkelijk was het aan Blommaert totaal onbekend dat
er reeds in September-October 1381 vredesonderhandelingen te
Harelbeke waren geweest.
Anders zou hil zeer zeker aan lien laatsten datum de voorkeur gegeven hebben.
*
**
Ik ga thans over tot het tweede gedeelte van mijn betoog :
de hzstorzsche beteekenzs van het gedicht.
Pirenne heeft in zijne Hzstozre de Belgique (II, blz. 184) op
meesterlijke wijze aangetoond dat de strijd tusschen Gent en
Lodewijk van Maele eigenlijk een economische strijd is geweest.
Het was den Gentenaars te doen om de handhaving hunner
privilegien en de behartiging hunner economische belangen.
En dat dit wezenlijk zoo is, kan, meen ik, door niemand nog
betwijfeld worden.
Maar nu is er dan toch jets dat eenieder moet treffen, die de
Maghet van Ghend aandachtig doorleest : Over politieke verwikkehngen, over economische belangen wordt hier nergens gesproken.
Die worden bier eenvoudig beschouwd als niet bestaande I
Dit felt alleen is reeds voldoende om te bewijzen dat ons
stuk gees zuiver politiek gedicht is.
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Men lette nu verder op de bewoordingen van het liedekendoor de Maagd van Gent gezongen — eene verheerlijking van het
« vri ende suver leven ».
Men lette insgelijks op de verklarmg der Maagd, wanneer zij
de verwijten van den graaf beantwoordt : zij zegt hem : q Doe over
mij uwen vrijen wil — behouden suver leven ende vrz
En, last not least, vestig ik de aandacht op de verklaring der
Maagd, waar zij betuigt dat zij « om den geloove deze veete draagt ».
In de door mij aangehaalde verzen van onzen dichter zullen
wij nu den sleutel vinden, die ons toelaten zal de historische
beteekenis van het gedicht goed te begrijpen (i).
**
Den 8 April 1378 werd Urbanus VI tot paus gekozen : het
eerste wat hij deed, was het besliiitinemen den pauselijken zetel,
die sedert 69 jaren te Avignon gevestigd was, naar Rome te
verplaatsen.
Een besluit van dien aard (dit spreekt van zelfs) ergerde den
koning van Frankrijk in de hoogste mate. Zoo lang immers de
pauzen te Avignon verbleven, kon hij ze gebruiken om mine persoonlijke politick te steunen.
Dank zij de intrigues van den Franschen vorst, en dank
zij de partij van Avignon onder de kerkprelaten, werd nu den
20 September 1378 te Fondi als tegenpaus Clemens VII verkozen,
welke zich verplichtte den pausehjken zetel te Avignon te
behouden.
Met deze dubbele pauzenverkiezing van 1378 begint hetgeen
men in de kerkelijke geschiedenis het « groote schisma x noemt.
De koning van Frankrijk haastte zich (16 November 1378)

(i) Wie meer inlichtingen verlangt over de historische gebeurtenissen,
die ik bier slechts op zeer beknopte wijze bespreek, verwiis ik eenvoudig naar
twee uitvoerige en belangnike monographien : Dom Ursmer Berhere . Jean
van West, evique urbanzste de Tournaz » (Bulletin Commission Roy.
d'Histoire, t 73, 1904, blz. 384) en Napoleon de Pauw e L'adhe'sion du

clerge de Flandre au page Urbain VI et les evt'ques urbanistes de Gand ,
(ibid. blz. 671-702).
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paus Clemens VII te erkennen en dadelijk trof hij maatregelen
opdat alle Fransche bisschoppen zijn voorbeeld zouden volgen.
De bisschop van Doornik, Pierre d'Aussay (Doornik was toen
een Fransche stad) gaf gehoor aan den wenk van den koning :
hid schaarde zich openlijk aan de zijde der Clementisten.
Doch het Dietsche gedeelte van Vlaanderen, onder het bisdom
Doornik, weigerde halsstarig het voorbeeld van zijn bisschop te
volgen.
Lodewijk van Maele deed nu een vergadering van Vlaamsche
geestelijken bijeen roepen (December 1378) om een onderzoek
in te stellen over de dubbele pauzenbenoeming en om tusschen
de twee pauzen partij te kiezen (I).
De vergadering verklaarde zich in princiep ten gunste van
Urbanus VI, tegen den wil in van den bisschop van Doornik; doch
zij besloot ook dat het onderzoek diende voortgezet te worden.
Den 1 Juni 1379 hielden de Vlaamsche geestelijken een
tweede vergadering, op verzoek van Lodewijk van Maele. En,
3 Juni, bevestigden zij hun vroeger besluit van trouw aan den
paus van Rome.
Daar nu Pierre d'Aussay Urbanus VI met wilde erkennen,
zag laatstgenOemde zich gedwongen een nieuwen bisschop van
Doornik te benoemen : zijn keuze viel op zekeren Jan van West.
Zinn inwijding moest natuurhjk te Doornik gebeuren. Doch
daar deze stad in de handen der Clementisten was, kon hij officièel
niet ingehuldigd worden Hij heeft zich dan ook te Gent gevestigd
en werd daar ingewijd
De datum der benoeming van Jan van West is ongelukkig
niet bekend : de pausehike bulle, waardoor hij zijne aanstelling
verkreeg, is heden ten dage verloren.
Dom Ursmer Berliere beweert dat hij omtrent 15 Mei 1380
benoemd werd (blz. 362 : vers le 15 mai 1380).
Doch te recht betwijfelt Nap. de Pauw lien datum : « Il est
nomme eveque de Tournai aprês le 15 mai 1381, et avant juillet
1382, date de son sacre » (blz. 673).

(1) Cf. de hist der aanwengen bij N. de Pauw.
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Met zekerheid weten wij dus niet of in September 1381
(datum van de Maghet van Ghend) Jan van West reeds bisschop
was. Doch dit is een detail-zaak : het staat immers vast dat in
September 1381 de strijd tusschen Urbanisten en Clementisten, in
Vlaanderen volop aan den gang was
Tusschen Urbanus VI en Clemens VII volgt Lodewijk van
Maele eene weifelcnde politiek hij heeft meer dan eens verklaard
dat hij in den grond van zijn hart « goed Urbanist » was Doch
deed hij al wat hij kon om niet openlijk partij te moeten kiezen.
Hij vond het een voor hem gewaagden zet Pierre d'Aussay openlijk te tarten, en den paus van Rome, en diens vertegenwoordiger
J. van West, officieel te erkennen.
Dom U. Berhere merkt te recht op dat Gent alleen, en de
Vlaamsche partij welke die stad volgde, tot een officieele erkenning
zijn overgegaan.
De gedragslijn van Lodewijk van Maele, en die van Gent zijn
bijgevolg volslagen uiteenloopend.
En nu begrijpen wij de woorden der Maagd van Gent, waar
zij verklaart dat zij « om den geloove deze veete draagt v.
Duidelijke toespeling op het Urbanisme ..
Gent — zoo beweert Boudewijn Van der Loore — verlangt
slechts een ding q suver leven ende vri ».
Versta hierdoor : de Gentenaars willen leven in de obedientie

van Rome — « suver v leven onder den eenigen volgens hun
geweten wettigen Paus.
De Gentenaars zijn niet gediend triet den paus van Avignon,
en van den Clementisten bisschop van Doornik willen zij niet
weten — zij willen « leven vri » van Avignon.
De Maghet van Ghend zou reeds voldoende zijn om te doen
gissen dat de zaak van het Urbanisme bij de vredesonderhandelingen van Harelbeke ter sprake kwam
Maar wij hebben verdere bewijzen In de tekeningen der stad
Gent over 1381 (mtg. Vuylsteke, blz. 273) komt, na een eersten
post, waar de volmachthebbers der stad die te Harelbeke moeten
Qnderhandelen, bij name genoemd worden, nog een tweede post :
4 Item, de selve personen ende Ghiselbrecht de Grutre ende...
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voeren tsaterdaghes daernaer weder /Aerlebeke, daer de bisscop vast
Dorneke ende mimes heeren van Vlaendren raet was . van
3 daghen die zij ute waren ... v
Die bisschop van Doornik, welke te Haerlebeke met de
raadslieden van Lodewijk was, zai zeker Pierre d'Aussay zijn. Hij
was er natuurlijk om over Urbanisme en Clementisme te onderhandelen.
Vie weet of de officieele erkenning van Urbanus VI niet een
van de hoofdpunten is geweest, die tot het afbreken der vredesonderhandelingen hebben geleid
*

* *

In zijn Maghet van Ghend geeft Boudewijn van der Loore ons
zeer verkeerde inlichtingen over den gemoedstoestand der Gentenaars in de tweede helft van het jaar 1381.
De dichter verzekert ons dat zime stadgenooten slechts eel'
enkel doel bejagen : in het geloof « suver levers ende vri ».
Doch dit is slechts ten deele waar I Want de Gentenaars
hadden nog heel wat andere zaken, die hun ter harte lagen. Lees
dienaangaande Pirenne.
Wij vinden echter in ons gedicht (twijfel daar niet aan) den
juisten gemoedstoestand van Boudewijn zelven.
Politieke en economische verwikkelingen laten hem tamelijk
koel : daar voelt hij niets voor — hij wil met eens geweten hebben
dat die bestaan.
Hij is echter een vurige Urbanist, een vurige aanhanger van
de partij van bisschop Jan van West — en zijn gedicht werd
klaarblijkelijk geschreven om de Gentenaars te stijven in hunne
trouw aan Urbanus VI.
Mijn betoog komt dus hierop neer :
De Maghet van Ghend werd omtrent September 1381 geschreven, toen de graaf van Holland zijne bemiddelmg aanbood, en de
vredesonderhandelmgen van Harelbeke hierop volgden. Als zuiver
politiek gedicht (ik bedoel in sociaal en economisch opzicht) is dit
stuk zonder de minste historische waarde. Doch als godsdienstig
pamflet is het een document van groote beteekenis — een document (let wel op) dat tot hiertoe door niemand gebruikt werd, die
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den langen strijd heeft willen beschrijven welke in Vlaanderen
heeft gewoed tusschen Urbanisten en Clementisten (i).
En waar nu Pirenne spreekt van « mysticisme urbain », zou ik
voorstellen te lezen met eene lichte wi j ziging mystzczsme urbaniste.
Als motto zou immers de Maghet van Ghend kunnen dragen
« Vlaanderen voor Christus! En de vicaris van Christus zetelt
te Rome en met te Avignon ! x.

(I) Toen Blommaert de Magnet van Ghenduitgaf, heeft hij zich beliverd
om aangaande B Van der Looren biographische gegevens in te winnen. Hij
schrijft (blz. 104) « Vruchteloos waren de opsporingen, welke wij nopens
Van der Looren deden, zoowel ter stedelijke als provinciale archieven alhier
Sedert then werd 's dichters naam in ons Gentsche Stadsarchief terug
Soendzncboek, fol. 3, 1381 (het jaar zelf van het gedicht) BOYDIN
VAN DER LUERE bleef up hondert pond contra Jhan van Heckerscavere ende
Katelinen, sinen wive, e contrario. Borghe over Boydine : Zegher Loevaert ;
borghe over Jhan ende sijn wijf Jan Raes, de Smet
(Mededeehng van
N. de Pauw, Verslagen Vl Academze, 1888, blz 378).
Uit de Rekenzngen der Grafellikhezd Holland blijkt dat Albrecht van
Beieren in 139 4 -1395 een « hovescheit . gaf aan een gentschen spreker : « Item
Sonnendaghes na S Marien-Magdalenen dach, tot Gent, der stat spreker van
Gent, ghegheven 8 gr . (Jonckbloet, Geschzedenzs ilfzddelozed Dtchtkunst,
III, 609)
Jonckbloet onderstelt dat deze « stad-spreker van Gent B. Van der
Looren is Ik ben zeer geneigd, evenals rmjne voorgangers, deze indentificatie
aan te nemen maar absoluut zeker rs zij toch met

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het duel van dit Fonds is « de Xederiandsche Taal
en II:etenschap to Levorderen, tioor het nitgeven, in het
Nederlandsch, van nica:ce a'Crken over Natunr- of Geneesknndig-e Tretensch«J)fien, OV el Rechtsgeleerdheld en over het
rah van den In.c-nieur.
Derhalvcworden hij do IConinklijke Vlaamsche Academie wcrken op het gchied dozer verschillenuc vakken
tor hitgave ingewacht. Ingezond.cn vcrhandelingcn
Warden in handed gesteld van chic bcoordeclaars,
laden van do Ilestendi:,;e Commissie none Nie lavere Taal en
tetteren. Na kennisneming van de uitgebrachtc verslagen, hcislist de Academic over het al of nict laten
drukken van do aangehoden werk en.

KAREL BOURN'-F01;DS.
Do Karel Boury-prijs is gesticht met hot cool
Vlaamsche Liederen under het Yolk to veespreiden. Te
died einde, schrijil do Koninklijkc Vlaamsche Academic
prijskampen nut vow . Viaamsche clichicrs en toondichters

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Nrachtens

Besluit van 2,-j

1909, 1.101.1(ICIlde Van het Ncg-lement duor do

koninklijke Vlaamsche Academic y our het J. SalsmansFonds vastgesteld, zal do jaarlijksche -intrust van dit
Fonds door bane gehruikt wordcn naar eigen inzicht en
haar den eisch der omstandigheclen :
j ai Immij tut hCt ttitschrijvcn van prij,-;vragn, hYtzij nit 11111 nitg(!vcn
,Ler Noderianki:tche
van ing0/0micn tv erk en /p
uitgyvc:t van AliddcluctlyriandA:he tc1;,:tcn alt hot
) hetzij
guided der Ruuntscb-klath( ■ lickc bijbyivYrtaling, biihclvcrldating, liturgic,
hagiogneidde, :tsce1Mk-, gecstelijke lieduren
hmni
fccieleer,
en gediehien, ordunstvgcicu.
hotzij tot: het bul:l)stigen V110 wcicnschappc]ij1:0 zendingen of van
studiereizen welke tot ht, voori11•011 van nitgavcm Ills do ondcr liacra a
011 b gcnoemdc, noGcitakclijk worded bevondee.
If) hetzti tot hot Leltostigen van de illustraiie van reed;` door de
Academic ondernomen nitgaven in den acrd van de onder littera a en &
genoemde.

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank,
ter aanmoedieing van de Viaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken molten bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

oor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen
en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 84-885.

elanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren
van hen zeerk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter
Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op
bet adres : Voor den Actg. Beerxaertlrijs), in te zenden.
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Vergadering van 19 December 1923.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. J. VERCOULLIE, bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, onderbestuurder, en
Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren : Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. Joos, IS. TEIRLINCK,
OM. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr.
L. SCHARPE, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Dr. J. PERSYN,
Mej. M.-E. BELPAIRE, en HERMAN TEIRLINCK, werkende
leden;
de heer ALOIS WALGRAVE, briefwisselend lid.
De heeren K. DE FLOU, G. SEGERS, en Dr. M. SABBE,
werkende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch
eerehd, hadden bericht gezonden dat zij verhinderd waren
de vergadering bij te wonen.

***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
November-vergadering dat wordt goedgekeurd.
*
* *

Afsterven van Mej. Virginie Loveling, briefwisselend lid. — Bij brieve van 2 December berichtte
de heer ARTHUR BUYSSE, oud-volksvertegenwoordiger,
aan de Academie het overlkiden te Gent, van Mej. VIRGINIE LOVELING; hij deelde tevens mede dat de begrafenis
zou plaats hebben den Woensdag 5 December, te II uur,
in den grafkelder der familie op het Gemeentekerkhof.
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Tot teeken van rouw werd de nationale vlag halfstok
geheschen aan het Academiegebouw, en aan de leden der
Academie werd bericht van het afsterven gezonden.
De begrafenisplechtigheid werd bugewoond door de
HH. J. Vercoullie, bestuurder, die namens de Academie
de lijkrede heeft uitgesproken, L. Goemans, bestendig
secretaris, L. Willems, A.-J.-J. Vandevelde, O. Wattez,
leden, en H. Logeman, buitenlandsch eerelid.
Bij het openen der vergadering van heden brengt de
heer Bestuurder nogmaals eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van de eerbiedwaardige ouderlinge, hulde welk door
al aanwezigen rechtstaande aanhoord wordt.
Op voorstel van den heer Bestuurder wordt beslist
dat een brief van rouwbeklag aan de familie van de overledene zal gezonden worden.
De Academie beslist verder nog, dat de lijkrede van
Prof. VERCOULLIE in de Verslagen en Mededeelingen zal
opgenomen. (Zie beneden blz. 881).

* **
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door den heer Jos. MANSION, ondetbestuurder :
MANSION (J.). Oud-Gentsche Namenkunde, Eene bijdrage tot de
kennis van het Oudnederlandsch. Eerste gedeelte. (Overdruk uit Lenvensche Bijdragen, 1921.)
Door Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS, buitenlandsch eerelid :
Platenatlas bej de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, door M. A.
P. C. Poelhekke en Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS. Derde druk. Groningen, 1923.
Door den heer P. J. D ' HOEDT, te St-Amandsberg :
Hendrik Ibsen, door P. J. D ' HOEDT. Roesselare, 1923.
Door Eerw. Pater A. GEEREBAERT S. J. te Brussel :
Grieksche en Romeinsche Schooluitgaven. Caesar. Gedenkschriften
van den Gallischen oorlog. Met znletding en aanteekentngen, door A.
GEEREBAERT S. J. le deel : Tekst. Luik, 1923.

—
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Nog een Ne ierlandsche Cato-vertaling, door denzelfde. (Overdruk
uit den Gulden Passer.)
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Gent :
Les hydrodrayaceae de Java, par le Dr. PAUL VAN OYE, Gand
(Belgique). (Overdruk tilt Nuova Notarisia.) Padova, 1923.
Zur Biologic von Trentepohlta auf Java, von Dr. PAUL VAN OYE,
Tasikmalaia-Java. (Overdruk uit Hedwigea, 1923.)
Zwetter Beetrag zur Myxophyceen-Flora von Java. Id. (Id.).
Deux rhizopodes nouveaux du Congo beige, par le Dr. PAUL VAN
OYE. (Overdruk uit Revue zoologeque africaine.) Gand, 1923
Recherches sur la biologic de Ravenala madagascariensts Sonner,
par le meme. (Id.).
* 4*
Voor den Aug. Be€rnaert-Prijskamp werden ingezonden :
Door den heer LODE MoNTEYNE, Dambruggestraat, 53, te Antwerpen :
LODE MONTEYNE, Het Schoone Avontuur. Antwerpen, z. j.
Door den heer LODEWIJK HEEREN, Nationale straat, 41, te Antwerpen .
Over Almanakken en Ttjdrekening, door LODEWIJK HEEREN (Verschenen als mengelwerk in Het Handelsblad van Antwerpen, 1922.)
•

Door den heer E. AMTER, Bogaardenstraat, 89, te Leuven :
Moeders • I Stska, dramatisch spel in iên bedrilf. — 11. Haar
gongste, id., door E. AMTER. Leuven, 1922.
Door den heer G. RAAL (verzonden door L. OPDEBEEK, tutgever
be Antwerpen) :
In Duttsche dagen, door G. RAAL. Antwerpen, z. j.
Artistenleed, door G. RAAL. Id.
Door den heer G. SEGERS, te Hoogstraten :
SEGERS (GUSIAAF), In 't Hartle der Kempen. Verhalen : I. Trientie
Van Desschel en hair zoon Jan. — II. De Substitziut.
ID. id. I. Armand en Arnold. — II. Ztin tweede Huwelt:ik Antwerpen, z. J.
Door den heer ALFONS JEURISSEN, Brilstraat, 8, te Eekeren :
Ileksendans Volksoverleveringen net de Limburgsche Kempen, door
ALFONS JEURISSEN. (Nr 202 der uitgaven van het « Davidsfonds ).)
Brugge, z. J . (1923 )
Op de Viakte, door denzelfde. Amsterdam, 1922.
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Door den heer Dr. FR. DE BACKER, Sterrewachtlaan, 3o, te Ukkel :
Van Wee en Glorie, door FRANZ DE BACKER. Maldegem, z. .1.
Het Dochterken van Rubens, door denzelfde. Arnhem, 1922.
Door den heer OM. WATTEZ, te Schaarbeek :
WATTEZ (OILER), Siegfried. Een Oud-Germaansch Heldenlied. Met
penteekeningen van EDM. VAN OFFEL. Antwerpen.
Door den heer ROBERT VAN PASSEN, Sint-Jansplein, 17, Contich
(Antwerpen).
Als de Lente bloeit, door ROBERT VAN PASSEN. Maldegem, 1922.
Het stifle Meer, door denzelfde. Id. 1923.
Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Prijsantwoorden ingekomen. — 0) Op 3 December is ingekomen een antwoord op de prijsvraag
VAK- EN KUNSTWOORDEN : Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (9 schrijfboeken in folio.)
Het antwoord draagt tot kenspreuk : Piscator III.
2°) Op 5 December is ingekomen een antwoord op de
prijsvraag :
DIALECTSTUDIE : Gentsch Idioticon. (20 pakken ieder
met een of meer letters van het alphabet; verde' een
schrufboek bevattende uitleg over de « Samenstelling van
het werk », twee schrijfboeken « Klankleer, klinkers en medeklinkers », een schrijfboek « Bijdrage tot de Geschiedents van
het Gentsch dialect » met als bijlage een pak « 35 specimens
van Gentsch dialect », een schrijfboek « Bzbliografthie », een
schrijfboek « De voornamen in Vlaamsch-Gentsch en GentschVlaamsch . en een pak « De Gentsche spelen a.
Het werk draagt tot kenspreuk : (Tit liefde verzameld.
3°) Op 7 December is ingekomen een antwoord op de
prijsvraag :
DIALECTSTUDIE : Men vraagt een klank- en vormleer van
het Brusselsch dialect met zii n plaatselyke verscheidenheden.
Het werk draagt tot kenspreuk : Signoor.
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4 °) Op 8 December is ingekomen een antwoord op de
prijsvraag :
FOLKLORE : Gevraagd wordt : een volledtge lust der

plantnamen (wetenschappelij ke en volksnamen) in Noord-Nederland, .Zutd-Nederlani en Fransch-Vlaanderen gebruikelijk,
met etymologie en met kunne bencuning in 't Fransch, 't Duitsch,
,
't Engelsch en 't Lattjn. ( 4 3 schrijfboeken.)
Het antwoord draagt tot kenspreuk : Pro lingua,
populo et patria.

Mededeelingen namens Commission.
I . ) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsehe Taal- en Letterkunde. — De beer Prof.
J. VERCOULLIE, secretaris, legt versiag neer over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Waren aanwezig : Mr. L. WILLEMS, voorzitter, Kan.
AM. JOGS, Is. TEIRLINCK, L. GOEMANS, J. MANSION, J.
JACOBS, L. SCHARPt, leden, en J. VERCOULLIE, lid-secret..
Aan de dagorde staat :
i°) Tekstkritiek op den Esopet. — Lezing door Prof.
SCHARPL

Dr. L.

De Esoj5et moet bestudeerd worden in verband met de
Latijnsche bron, den Romulus. Opialerkellik is de neiging
van den Esopet-dichter (de Esopet-dichters ?) om de fabelen te bewerken in stroofjes, meest van 4 regels. De
Voorrede vertoont een beeld van groote verwarring. Het
schijnt wel te mogen aangenomen worden dat de Voorrede
bestaat uit een eerste ontwerp van Voorrede (4. strofen
van 4 rege l en elk), een tweede snedig gestelde Voorrede
(weer 4 strofen van 4 regelen elk), en een slotstroofje ook
van 4. regelen : Hier beghint Esopet... Door dat de afschrijver, wren we onzen tekst van den Esopet te danken
hebben, kritiekloos alles maar achtereen afschreef wat hij
vond in het oude verlore -1 hancischriCt, dat n-lisschien wel
de klad was van 't oorspronkajke werk, c ie-it zorgvuldig
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geschift te worden om de randaanteekeningen weer uit
te schakelen. Dan bhikt de Voorrede samengesteld uit
2 verschillende prologen, plus de slotstroof.
2.) q Den Antwertschen tritut D. Lezing door Professor J. VERCOULLIE, bestuurcler. — Aannemende dat
Westvl. trceten beantwoordt aan Ndl. 'frtrdten en Antw.
traten aan Ndl. *troeten, komt spreker tot het besluit dat
beide woorden tot elkander in ablaut staan en verderop
verwant zijn met tarten en trots.
De Commissie stelt voor om beide lezingen in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
3°) Volks- en gezvestwoorden, medegedeeld door Mej. V.
LOVELING. - De Commissie is van oordeel dat die hjst ter
beschikking der belangstellenden dient gehouden te
worden.
— Door de Academie aangenomen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer 0. WATTEZ, secretaris,
legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden :
Waren aanwezig : Kan. MUYLDERMANS, voorzitter,
IS. TEIRLINCK, L. SIMONS, L. SCHARPt, A. VERMEYLEN,
J. PERSYN, leden, A.-J.-J. VANDEVELDE, hospiteerend lid,
en 0. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
i°) Tweede bijdrage tot de kennis der Eliglenaceae van
yava. Verhandeling door Dr. PAUL VAN OYE ter opneming
in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
De secretaris leest de verslagen van de heeren Dr.
VANDEVELDE en Is. TEIRLINCK over deze Tweede bijdrage

uitgebracht.
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1 0 ) Verslag van Prof. Dr. A.-J.4. VANDEVELDE.
Dr. PAUL VAN OYE heeft verscheidene wren in Nederlandsch-Indic
doorgebracht en heeft gedurende ziin verblijf aldaar de waterflora
bestudeerd; in eene 1 e mededeeling, in onze Verslagen en Mededeelingen
-van Maart 1922 verschenen, heeft hij de door hem gevonden Euglenaceeen-wieren beschreven. In deze 2 e mededeeling wordt de eerste
reeks aangevuld, met het materiaal dat gedurende lange wren werd
verzameld en volgens de methoden die door J. Mac Leod altijd werden
aanbevolen, onderzocht, namelijk, zooals Schr. het zegt, door al de
gegevens samen te vatten en zoo mogelijk in cijfers om te zetten.
Uit de biologische gegevens wordt de systematiek der Euglenaceeen afgeleid, met oekologische aanteekeningen : Euglena, Cryptoglena, Eutreptia, Phacus, Trachelmonas, Lepocinelis Dan vergelijkt
Schr. de gegevens van Java met deze der andere landen en bespreekt
de verhouding der Euglenaceeen in de Javancesche hydrobiologie; hij
besluit dat in de tropen de kwalitatieve en de kwantitatieve ontwikke.,
ling van het zoet- en zeewaterplankton door den regenval beheerscht
wordt, en dat de Euglenaceeen den algemeenen regel volgen.
1k betreur de noodige biologische bevoegdheid niet te hebben om
,een wetcnschappelijk oordeel te geven over het work van Dr. PAUL
VAN OYE Onze groote Vlaamsche bioloog, prof Julius Mac Leod, is
verdwenen; hi] zou de Academie op bevoegde wijze ingelicht hebben.
Dr. PAUL VAN OYE is echter gekend als een vlijtige en geleerde natuuronderzoeker, en zone mededeeling is de vrucht van belangriike waarnemingen uit de tropische gewesten. Daarom stel ik voor dat die mededeeling, welke trouwens alleen onder de voile verantwoordelijkheid
van den Schriever kan verschiinen, in de Verslag,-en en Mededeelingen
onzer Academic zou opgenomen worden.

2°) Verslag van den heer IS. TEIRLINCK.
Naar het mil schijnt, een nieuwe en zeer goede verhandeling
over de Euglenaceeen van Java. 1k kan dus niets anders doen dan
het verslag van mijn zeer geachten Collega Dr. Prof. VANDEVELDE
tot het mijne te maken en met hem de Academie te verzoeken
deze tweede bijdrage van Dr. PAUL VAN OYE in hare Verslagen en
Mededeelingen wel te willen opnemen.

Beide versiaggevers stellen voor de bijdrage op te
nernen in de Verslagen en Mededeelingen der Academie.
De Commissie sluit zich daarbij aan, maar de voorzitter, gezien de hooge drukkosten en de vele stof die nog
ligt te wachten voor dit jaar, stelt voor de opname in de
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V erslagen en Mededeelingen uit to stellen tot toekomend
jaar. — Aangenomen. (De bijdrage verscheen in de Versl.
en Meded. 1924, blzz. 44-68.)
2°)

OldenbarnevAt in de Engelsche Letteren.

Lezing

door Dr. J. PERSYN.
Dr. PERSYN schetst eerst in korte woorden den polltieken toestand in Engeland en Nederland. Oldenbarneveld's figuur boeide de aandacht der Engelschen die in
Leiden kwamen studeeren. Er werden bailaden en pamfletten over zijne terechtstelling in 't Engelsch geschreven
en daarop volgde de « Tragedy of sir John Oldenbarneveldt >, door een onbekend schrijver.
Wie de schrijver van het stuk was, is tot nog toe niet
uitgemaakt, ofschoon vele names werden vooruitgezet.
Spreker geeft beknopt den inhoud der tragcedie
en leest uit het 3 e bedrijf een stuk uit de vertaling van
A.-J. BARNOUW. Eindelij k ontleedt hij het 4e en 5 e bedrijf,
en geeft in korte trekkers de kenmerken van de tragcedie
van Oldenbarneveldt, die tot het Shakespeariaansche
tijdperk behoort.
3°) De tweede Engelsche reeks der brzeven van Antoni van
Leeziwenhoek. — Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Uitgesteld tot de vergadering van Januari.

DAGORDE.
Wedstrijden voor 1924. — INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN. Benoenting der Keurraden.
A. Dialeetstudie Gentsch Iiioticon. Prigs 1200 fr.
— Twee antwoorden zijn ingekomen. (Zie boven, blz.
872.) Kenspreuken :

a) Doe wel en zie niet ow.
b) Uit liefde verzameld.
\Vorden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. J. VERCOUILLIE, Prof. Dr. J. MANSION en
Dr. L. GOEMANS.
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B. Vak- en Kunstwoorden : Een verklarende Nederlandsche V akwoordenlijst van de Zeevisscheriy . (Voor de
gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek vereischt.) — Prijs i5oo fr. — Een antwoord is ingekomen,
met kenspreuk : Piscator III.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. J. VERCOUILLIE, KAREL DE FLOU en Dr.
L. SCHARPE.
C. Dialeestudie : Men vraagt : Eene klank- en vormleer

van het Brusselsch dialect met zap plaatsekke verscheidenheden. — Prijs 1200 fr. — Een antwoord is ingekomen met
kenspreuk : Signoor. (Zie boven blz. 872.)
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. J. VERCOULLIE, Dr. L. GOEMANS en HERMAN
TEIRLINCK.

D. Folklore : Gevraagd wordt : Een volledige li,st der
plantnamen (wetenschappeltike en volksnamen) in Noord-N ederland. Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen gebruikelijk, met
etymologie en met hunne benaming in 't Fransch, 't Duitsch,
't Engelsch en 't Latin n. — Pr ij s : 1200 fr. — Een antwoord
is ingekomen met kenspreuk : Pro lingua, populo et patrza.
(Zie boven blz. 873).
Verder is betreffende die prusvraag ook ingekomen
een kist met steekkaarten, zonder kenspreuk (een onvoltooid antwoord zegt de inzender). Daarbij ging een brief,
waarin Schrijver verzocht :
1°) « het deel van zijn handschi ift betreffende het
4■ geslacht « Clematis » op de aanstaande maandeluksche
« vergadering door een in de plantenkunde ervaren lid te
4 laten voorlezen en het in de V erslagen en Alededeelingen
, te laten verschijnen
2°) « of, mits eene billijke vergoeding, iedere maand,
« de behandeling van een geslacht in voormeld tijdschrift
, zou kunnen opgenomen worden ».
Worden tot le:len van den keurraad aangesteld • de
heeren Is. TEIRLINCI:, Pi of. Dr. A. J. J. VANDEVELDE en
Prof. J. VERCOULLIE.

--8782°) Staatsprijskampen : Driejiaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. Vijftiende
tijdvak :1921 . 1922-1923. - De voordracht van candidaten
voor de Jury van dezen wedstrijd wordt naar een volgende
vergadering verschoven.
3°) Rekendienst. — De rekening over het dienstjaar 1922, door de Commissie voor Rekendienst in haar
vergadering van 14 dezer opgemaakt, wordt door de Academie goedgekeurd.
4°) Karel Boury-Fonds. — De jaren 1923-1926 zou,den, volgens de 4 Maatregelen ter uitvoering van het
Reglement >> (zie gb., 1922, blzz. 97-98 moeten besteed
worden aan de Uttgave en verspreiding der liederen. Daar
nu in 1922 geen liederen bekroond werden, kan natuurlijk
geen spraak zijn van uitgave of verspreiding.
In 1914 werden echter liederen bekroond van LEO
VAN DER HAEGEN en ARTHUR MEULEMANS, die nog niet
uitgegeven werden.
De Academie beslist dat de eerstvolgende Caren zullen
besteed worden aan het uitgeven en verspreiden dier
liederen.
5°) Salsmans-Fonds. — De Bestendige Secretaris
brengt verslag uit over de vergadering der Commissie
-van het Salsmans-Fonds welke heden gehouden werd.
De Commissie :lam kennis van den toestand van het
Fonds na de uitgave van het Lzturgisch Woordenboek, het
door de Academie bekroond en uitgegeven werk van
Ridder Dr. PAUL DE CORSWAREM.
Een prijsvraag, eerst uitgeschreven voor 1917 en dan
-aangehouden voor 1921, werd nooit beantwoord, nl. Middeleeuwsche Liturgie. — inrichting en verstreiding der

Middeinederlandsche Getijden en Gebedenboeken,
In December 1913 werd door den heer HUYGHEBAERT,
koster en gemeentesecretaris to Lapscheure, aan de Commissie van het Fonds ter uitgave aangeboden Oude Kerkge&when. Daarover werd verslag uitgebracht door de heeren
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Kan. AM. Joos en KAREL DE FLOU (Versl. en Med., 1914,
.blzz. 64-67). Er werd tot de uitgave besloten, mats nakoming, van de aan- en opmerkingen der verslaggevers. —
&hi-livers afsterven maakte het onmogelijk hieraan gevolg
te geven : het hs. is echter bewaard en de heer DE FLOU
verklaarde zich destijds bereid het werk persklaar te
maken, en samen met Kan. Joos, het drukken op zich te
nernen.
De beslissing werd naar een volgende vergadering
verschoven, daar de heer K. DE FLOU in de onmogelijkheid was thans aanwezig te zijn.
6°) Boeken ter zitting door Laden aan de Academie aangeboden. — De Bestendige Secretaris biedt
namens Dr. M. SABBE aan de Academie aan een ex. van
Vlaamsche Menschen door MAURITS SABBE en een ex. van
Horatius' Oden metrisch vertaald, door J. M. DAUTZENBERG
(1808-1869) met inleiding van Dr. M. SABBE.
E. H. AL. WALGRAVE, briefwisselend lid, biedt een ex.
aan van zijn laatst verschenen bock Het Leven van Guido
Gezelle, Vlaamschen ftriester en dichter, door ALOIS \VALGRAVE, pr.
7°) Lezing door Prof. J. Vercoullie : De overheerschende rol van de klankleer in de taalkunde. — De heer
J. VERCOULLIE draagt een omstandige ontleding voor van
G. MILLARDET ' S Linguistique et dialectologieromanes, om het
bewijs te leveren dat de klankleer de grondvest is van
geheel het taalkundig gebouw. Elkj geeft hier en daar een
critische beschouwing met aanvullingen of verduidelijkingen door middel van Germaansche voorbeelden.
De heer Prof. Dr. J. MANSION, - onderbestuurder,
bedankt den heer VERCOULLIE voor zijn lezing en stelt
voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
— Aangenomen.

Slotwoord van den heer Vercoullie, uittreden.
den Bestuurder, — Het laatste punt van de dagorde
luidt : Voorstellen en mededeelingen. Daar niemand daar-
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over het woord vraagt, zal ik de zitting moeten sluiten,
daarmee tevens mijn ambt van Voorzitter neerleggende
dat nu afgeloopen is. Door de welwillendheid en de toegenegenheid van mijn medeleden is me dit ambt uiterst
gemakkelijk geweest en het zal steeds voor mij een aangename herinnering in mijn Academieleven zijn. De
Secretaris bereidde alles met zulke bevoegdheid voor en
voerde alles zoo stipt uit, dat ik met anders te doen had
dan q voor te zitten .
Ik sta dan de plaats aan de bestuurstafel aan mijn
opvolgers af, de heeren J. MANSION, bestuurder, en.
L. WILLEMS, onderbestuurder, die door hun vriende
lijken omgang en hun wetenschappelijken naam het gezag
van de Academie zullen in stand houden en bevestigen.

LIJKREDE
uitgesproken den 5 December 1923 in het sterfhuis van
Med. VIRGINIE LOVELING,
Briefwisselend lid der Koninkliike Vlaamsche Academie,
door Prof. J. VERCOULLIE,
Bestuurder der Academie

Ik kom als Bestuurder van de Vlaamsche Academie en als
VoorzAtter an het Willems-Fonds den droevigen phcht-vervullen
,om in riaam van deze twee instellingen voor deze lijkbaar een
woord van deep ontroerde hulde te spreken Anderen hebben te
erkennen welke hooge plaats deze uitzonderhik begaafde •rouw in
de wereld van den geest had in genomen en welke onschatbare
diensten zij aan het Vlaamsche yolk en aan de Vlaamsche beschaving bewezen heeft
Ik heb hier alleen te spreken over haar verhouding tot de
Academie en tot het Willems-Fonds
Zij werd tot bnefwisselend lid van de Academie gekozen den
i8 Juni 1919 Dat zij met al veel eerder geroepen werd om den
academischen zetel iii te nemen, titiaarop memand haar, als onze
voornaamste schnifster, het recht betwistte, is te wijten aan vooroorloogsche politieke toestanden die nu voor goed tot het verleden
behooren Zij heeft maar wemig zittingen bezocht, nu eens aan den
arm van Mr L dan eens met de auto van C Buysse, en
weldra held de ziekte haar voor goed van onze bijeenkomsten
verwijdeid Maar een ander academielid, een even fijn begaafde
vrouw, Mejuffrouw M Belpaire, ging haar dan bij elke maandelijksche zitting bezoeken en was voor haar met het hart een
,oprechte vriendin en met den geest een vergelding van de academische zitting
Toch bleef zij tot op het laatste ooe,enblik de weikzaamheden
der Academie in de Verslagen en ander drukwerken nauwkeurig
nagaan en nog voor de laatste Octoberzitting heeft ze een hist van
yolks- en gewestwoorden mgezonden om die onder de aandacht
van onze taalkundigen te brengen De omstandigheden hebben
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niet toegelaten dat zij een runner aandeel aan onze werkzaamheden nam claarvoor was zij te laat lid van de Academie geworden Maar haar aanwezigheid op onze ledenhist bluft een luister
voor onze Academie, die met haar bij de eerste gunstige gelegenheid in haar midden te roepen, het bewijs geleverd heeft, dat ze
haar hooge verdiensten steeds heeft erkend en gewaardeerd
Haar betrekking tot het WiIlems-Fonds dagteekent natuurlijk
van veel vroeger. Reeds in 1882 gal het Willems-Fonds van haar
den politieken roman In onze Vlaamsche Gewesten nit en hield een
plechtige huldebetooging ter harer eere op het feestniaal na de
algemeene vergadering van hetzeifde haar. In 1907 bezorgde het
een uitgave van den psychologischen roman Een dare Eed, waarin
het menschelijk halt zoo grondig gepeild en het buitenleven zoo
voliedig en zoo vast geteekend wordt
Zip heeft altijci een groote belangstelling voor het \VillemsFonds getoond Want een voiksgezinde en vrijzinnige vrouw als
zij, begreep maar al te wel dat een instelling van voortgezet underwijs als het WiIlems-Fonds, die voor de \ olksontwikkeling ijvert
door het uitgeven van nuttige boeken, het inricliten van yolksbibliotheken en volksvoordrachten, het verzorgen van den yolkszang, er overal noodig is, en in het Vlaamsche land, wegens onze
wantoestanden op taalgebied, meer clan elders noodig is. Ook bij
haar imrners gold het axionia : voor alle yolk is de volkstaal met
alleen het doelmatigste, maar tevens het eenige iniddel tot alle
geestelijke, zedelijke en stoffelijke ontvoogding
Voor de Vlaamsche Academie en your het Willems-Fonds is
haar dood een wreede slag. Gedurende een tang en vruchtbaar
leven heeft zij met ongeevenaarde gaven en een rustelooze bedriivigheid gewerkt your het doel van beide instellingen • de Vlaamsche letterkunst en de Vlaamsche volksbeschaving.
Haar persoonlijkheid, haar werk omstralen Academie en Willems-Fonds met een glans die ontzag en bewondering aldwingt.

"DEN ANTWERPSCHEN TROUT„
DOOR

Prof. J. VERCOULLIE,
Bestuurder der Academie.

Het Westvlaamsch heeft een klank die luidt zooals de Hollandsche ce in zvereld, dus opener dan de Fransche ê in pen . . De
Westvlamingen noemen hem « de zware e ». Hij is de normale
klank van de zachtlange e voor r : beg eeren, gwren (gaarne), pcere

(peer), Ewes (dzvars) (I).
Hij vervangt de lange a of gerekte a in bket en , kakelen, kwa'ken,
dcegen, grceten
GraVen = schimpen door gebaren, bep door gegruns, Os.
graian, Ags. grae'tan, On. grata, Go. gre/an = weenen, Mhd. gni.jen = schreeuwen, hartstochtelijk zip, staat in ablaut met groeten.
Dit woordenpaar *graten-groeten doet onmiddellijk denken —
daar umlauts-oe in 't Antwerpsch ii is — aan het woordenpaar
Westvl trceten (2), Antw. &filen (Ndl *t?aten, *iroeten), beide =
schimpen door woorden. Dan is trfiter een afl. van trfiten en trout
is het verbaal-abstract, gelijk groet van groeten.
Ik vmd nergens correspondenten van treten en troeten ; toch
aarzel ik niet om ze bij den wortel van tar/en en trots (Ug. fret)
to brengen. Ook semasiologisch staat niets in den weg, als men let
op Beiersch tratzen = plagen, en Eng. tart = wrang, bits (zie ook
De Bo i. v. greten, treten).
Wat dan met Ndl. trezteien, dat ook in geheel VlaamschBelgie behalve West-Vlaanderen bekend is? Zeker behoort het
voor vorm 'loch beteekenis bij Fr. trailer.

(1) Natuurlijk niet in leer, neer, weer, waar i' oorspronkehjk voor d stond.
(2) Trtrten ook pier en daar in Oost-Vlaanderen.
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Daar zijn nomen agentis met trezteraar (toch soms in Nederland) maar treiter is, moet het hiervan afgeleid zijn. Dit trezter nu
kan hetzelfde zijn als Westvl. /rater van tree/en, het kan ook
ontleend zijn aan Fr trailre dat in de omgangstaal de zeer verzachte beteekenis van valschaard gekregen heeft; of wel is invloed
van traitre op treeter mogeliik.
Het woord door De Bo als trezten gespeld en met « iemand
lastig vallen om lets te bekomen > omschreven, ken ik met en weet
ik ook met thuis te wijzen.

DE OVERHEERSCHENDE ROL
VAN DE

KLANKLEER IN DE TAALKUNDE
DOOR

Prof. J. VERCOULLIE,
Bestuurder der Academie.

Toen ik hier in September 1922 eenige beschouwingen voordroeg over Giii,LikRoN's Fazazte de l' aymologze phonetique, wist ik
niet dat die op dat oogenblik zoo schitterend bevestigd werden in
een reeks studien van J MILLARDET, hoogleeraar te Montpellier.
Deze studien uit de Revue des langues romanes zijn nu in boekvorm
verschenen onder den titel . Linguistzque et dzalectologie rornanes. —
Problemes et methodes (Paris, Champion, 1923).
Het werk beslaat IV + 524 blz. 8 0 en is in drie deelen ingedeeld : I. Algemeen Overzicht, 16o blz.; II. Het Phonetisch
Vraagstuk, 176 blz.; III. De ander Vraagstukken, 157 blz.; de
overige blz. zip ingenomen door tafels.
In het eerste deel handelt Millardet eerst over de oude
historische en vergeliikende methoden, om aan te toonen dat ze
nog altijd hun deugdehjkheid bezitten, niettegenstaande al het
kwaad dat de taalgeografen er van gezeid hebben.
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Dat bewijst hij heel duidelijk door de verklaring van de verschillende vormen van je en m'eme (blz. 5-11). Dan zet hij uiteen
wat we al aan de proefondervindelijke klankleer en aan het werk
van Rousselot verschuldigd zijn, hij erkent dat zij ons sums
toelaat van het heden tot het verleden te besluiten, maar als we
geloofden dat ze ons toelaat het te reconstrueeren, dat ware maar
een schoone droom. Als belangwekkend voorbeeld haalt hij aan,
dat de romanisten al lang een klemtoon van aandrang erkend
hadden in den bijtoon van sommige meerlettergrepige woorden,
maar dat alleen de proefondervindelijke klankleer aan Maurice
Grammont toegelaten heeft, vast te stellen dat die klemtoon
bestaat in een langer duur en een giooter kracht van den beginmedeklinker dier lettergreep : c' est degoatant i c' est epouvantable !
(blz. 24).
De aardrijkskundige taalkunde is met nieuw. Dat bewijzen
o. a. de taalkaarten van den Grundnss (1888) Reeds Joh. Schmidt
met zijn taalgolven in 1872 deed aan Indo-Germaansche aardrijkskundige taalkunde. Maar aardrijkskunde geeft en verklaart nets
anders dan aardrijkskunde, en wie er buiten gaat zonder de hulp
van de ander noodige wetenschappen loopt mis.
Dit gebeurde met Gillieron toen hij beweerde dat in 't Prov.

saler sablerheeft doen verdwijnen, omdat beide daar saula moesten
zijn. Met een beetje klankleer had hij geweten dat sabler daar wel
saula, maar saler toch sala moest zijn En onmeedoogend werpt hem
Millardet het woord van Bossuet voor het hoofd • « Le plus grand
dereglement de l'esprit est de croire les choses, parce qu'on veut
qu'elles soient » (blz. 42-43). Zonder eene gelegenheid te laten
voorbijgaan om Gillieron's groote verdiensten te erkennen, is
Millardet toch niet malsch voor hem. Hij spot met zijn e'tyinologie II,
waarop des etymologies III, IV, etc. kunnen volgen (372); hij spot
met hetgeen hij noemt « son dogme de l' Homoizymze » met een
groote H (380), hij zegt dat zijn bespiegelingen wel de spitsvondigheid voldoen, maar met den wiskundigen geest (387); hij noemt
zijn taalkunde bzoscooptaalkunde (377) en al zijn theorieen over
semantisme, bisemantisme, homonymic, etymologies I, II, III et IV
en andere wondere uitvindsels mom zeepbellen
In zijn derde hoofdstuk van dit eerste deel verdedigt Millardet
de stelling dat de verschillende methoderi moeten samengaan,
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waarbij vooral voorbeelden dienst doen. Immers de taalgeograaf
werkt op verbrokkelde feiten, de taalkundige op reeksen.
In de langue d'oil heet de bij mouche a nizel, maar op vier
uitkanten of (ahem) en op 6 uitkanten mouche Dit opmerken is een
zaak van aardrijkskunde, maar het verklaren is een zaak van
geschiedenis en vergelijking (blz 67)
In West-Gasconje gaan de woorden op ellunz uit op -et.
GiIheron die slechts 7 plaatsen en To woorden beschouwt, beweert
dat -ellum daar door -zitum vervangen werd, niet ziende dat
het dialect e en i met verwart en /1 tot tt maakt. Met te willen
alleen loopen, is de aardrilskundige taalkunde verloren geloopen
(blz 69-74).
Volgens 0 BLocx is de tied uit van de methode die tot het
Latin terugklimt, en volgens M. GRAMMONT hebben de romanistes vieux feu ooglappen aan Maar als de neo-linguisten van feu,
1C11, lieu, dzeu uitgaan, maken ze een omweg om .van locum, locum,
locum, deum niet te moeten uitgaan, zonder het te willen bekennen.
Neen, men moet nog steeds tot het algemeen Romaansch, en
daarenboven tot bet Latin en sours nog verder opklimmen
(blz 74-84).
De aardrijkskundige taalkunde leert ons slechts een vorm uit
de ontwikkehng Willen we de vroegere toestanden kennen, dan
hebben de vergelijking en de geschiedenis, ja ook de palceontologie
noodig (blz. 87-9o).
Het vierde hoofdstuk handelt over de dialectologie, om er
tegen de taalgeografen op te wizen dat niet alleen de tongvallen
levende taalvormen zijn; de letterkundige talen of omgangstalen,
die de taalgeografen voor versteeningen verslijten, zijn dat toch
ook, en oefenen de tongvallen invloed uit op de omgangstaal, zij
ondergaan ook voortdurend haar veelzijdigen invloed (blz. 101 en
volgende).
Nog duidelijkcr komt dat uit in het vijfde hoofdstuk over het
betrekkelijk belang van de verschillende deelen der taalkunde.
Volgens de taalgeografen houden de taalkundigen zich alleen bezig
met het stoffelijk werk van de spraakwerktuigen en verwaarloozen
het werk van de hersenen. Maar taalkunde is geen metaphysica;
zij is juist de wetenschap van de concrete taalstof, doch alle taalfelt veronderstelt een gcestelijke werkzaamheid (blz. 118-119). Als
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Men constateert dat de hersenen over het Romansch gebied door
vier verschillende woorden aangeduid worden, moet men toch
eerst tot de typen cervellum, medullum (-am sensum, mentem opklimmen, eer men zich aan verklanngen en besluiten kan wagen
(blz. 121). Hoe kan men constateeren dat in een zelfde streek
verschillende vormen van een zelfden plaatsnaamsuitgang dooreenloopen, als men niet eerst door de klankleer vernomen heeft dat -e,
-y, -ac allemaal op -acum terug gaan (blz. 125).
De klankleer, zooals talrijke voorbeelden in dit hoofdstuk
bewijzen, is onontbeerlijk bij de verklaring van woordenschat, buiging en syntaxis (blz. 16o); zip is dus de grondvest van geheel het
taalgebouw (blz. 12o), de spil waarop geheel het werktuig draait
(blz. 121). De taalgeograaf die haar verwaarloost, handelt als de
plantenkundige die de weefselleer ter zijde laat en gelooft dat de
kennis van de verspreiding der plantensoorten over den aardbodem
heel de botanie is (blz. 16o).
Het tweede deel, handelende over het Phonetisch Vraagstuk
is ook in vijf hoofdstukken ingedeeld, een tegen de Mirages phonetiques van Gillieron, een over het samengaan der methoden, een
over phonetische storingen, en twee over phonetische wetten. Hier
treffen ons vooral het aantal voorbeelden. Gillieron wil de behandeling van begin-a' en begin-fl nagaan, daartoe kiest hij 6 e/-woorden en 311-woorden op veertig plaatsen die volgens hem zes samenhangende groepen vormen. Maar die groepen zijn met samenhangend en de stof waarop hij werkt, is willekeurig uitgezocht en
veel te beperkt (blz. 163-179). Millardet verwerpt dus de feiten en
de besluiten van de Mirages phonítiques. M. Gillieron, die met de
klankleer spot, steunt in dit onderzoek voortdurend op de klankleer en schrijtt zelfs in Ge'ne'alogze des mots qui de'signent l'abeille
(blz. 99) : Het zijn niet de taalgeografen die om de klankleer
weinig geven ».
Het is immers ook de klankleer die ons leert ons niet te verwonderen dat of van bois, doze, toit soms verschillend behandeld
worden of dat en van vendredi, tendre zich anders vertoont dan die
van fend; e, vendre (blz. 227-229). Het is nog de klankleer en dan nog
wel een klankleer die boven het Latijn uitgaat, die ons zegt dat de
Lat. gm en ng nasalen voorstellen en niet muta nasaal of nasaal
muta. Daarom worden ze in het Fransch intervocalisch tot palatale
nasaal, en vormen elders met de voorafgaande vocaal een nasaal-
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vocaal (blz. 229-232). Dit vergaten Nederlandsche geleerden die
de z van veinzen uitlegden door een Romaansche 1.- uit de Lat. g
van fingere. Er is geen gin fingere en een Rom. binnen- -z ontstaat
uit 1 of e tusschen consonant en vocaal.
Wij kunnen hier al de feiten niet in oogenschouw nemen, die
aan de beurt komen, als b. v. de ontwikkeling van o - z in de
beschaafde kringen van het Ile-de-France tot e en in de yolkskringen tot wa (anglazs, danois), het opkomen en verdwijnen van
h aspiree, de invloed van vreemden en geleerden. Hier moet ik
nochtans opmerken dat ik niet met Millardet geloof aan aanknooping van het levende Fransch met het doode Latijn, zij het
ook maar een heropgevatte aanknooping sedert de Renaissance
(blz. 253). Wel kunnen eenige geleerden latinismen in het Fransch
hebben pogen in te voeren en werkelijk ingevoerd hebben ; maar
de groote massa kon geen Latijnsche woorden, wendingen of vormen ontleenen, daar ze geen Latijn kende.
Belangwekkend is hetgeen hij zegt over de zinnebeeldige verdubbeling van medeklinkers, la gemination expressive, als in littera,
cuppa, Germ. Olio, bukken (blz. 276-278). Sa_pinum is met savin
geworden, maar heeft zijnp onder invloed van pin behouden, zegt
Gillieron ; neen, zegt Millardet, sapzn heeft zijn p uit de pp van
sapfiznum, want het heeft ook een p waar men, in plaats van sapin,
sap(e) zegt.
In het derde deel worden de ander vakken van de taalkunde :

a) woordenschat en beteekenisleer, b) etymologie, c) buiging, d) syntaxis in vier hoofdstukken beschouwd, terwij1 een vijfde en laatste
hoofdstuk de betrekking van de taalkunde met ander wetenschappen, als geschiedenis en sociologie, onderzoekt, dit alles om door
treffende voorbeelden aan te toonen dat overal de klankleer een
overwegende rol speelt.
Laten we op eenige er van wijzen.
De taalkundigen doen aan semasiologie, d. i. zij onderzoeken
de verschillende begrippen die in een zelfde woord steken. Gillieron
duet aan onomasiologie, d. i. hij onderzoekt de verschillende woorden voor een zelfde begrip. Hij verwondert zich dat men hier
pervenche en daar venche zegt, en legt dit uit door een samensmelting van het adj. pegs = paars met venche, vergetende te verklaren
waarom het dan nietperse-venche is; maar hij weet niet dat de plant
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in 't Lat. vincapervinca heet, en dat dus de eene Rom. streek de
eerste heeft, de andere de tweede helft van het Lat. woord gebruikt.
De postulaten der taalgeografen zijn niet onaanvechtbaar :

aplcula is jonger dan apis en clavellus jonger dan clavus, en het is
met mogeliik dat in het oudst geromaniseerde gedeelte de jongere
woordvonn zou voorkomen; daarom zijn Prov abezile en claveu
volgens hen geen voortzettingen N an apicula en clavellus, maar in
't Prov gevormde diminutieven. De mogelijklieid N an het gelijktijdig bestaan van apis en apicula, clavus en clavellus 166r of bij de
romanisatie beschouwen ze met eens, want de lexicologische eenheld is ook een postulaat : het Latijn bezat voor ceder begrip maar
een woord. Millardet heeft geen moeite om het onhoudbaar van
die stellingen aan te toonen
In zijn FazIlete de P e'tymologze phonthque (blz. 133) zegt Gillieron:
« Herinner u dat het woord, eens van zijn tronk los, een N ogel is die
zijn vlucht genomen heeft en de wegen volgt die de omstandigheden
van het luchtruim en wat hij er ontmoet, hem voorschrijven. »
Waarop Millardet zeer snedig antwoordt : « Het is al lang geleden
dat de vogelvlucht een wetenschap was » (blz. 366-367).
Bij de beschouwing van de etymologie gaat het onmiddellijk
over de Faillite de etymologie phonazque, met de opmerking dat
deze opzienbarende titel in een zeer verzachten zin te nemen is,
want er wordt niets afgebroken; er wordt alleen wat bijgevoegd
(blz. 367-368).
Wie met Gillieron gelooft dat men bij Termer niet ineer aan
forme maar aanfer denkt en beweert dat daarmee een nieuw woord
geboren is dat het met den. stamvader fiz mare niets meer gemeens
heeft, handelt als hij die zou beweren dat de volwassen Balzac die
de Comedie humazne schrijft, niet dezelfde persoon is die als kind
op den schoot van zijn min zat : hij verwart het vat met den inhoud.
Er zijn van die taalgeographische uitleggingen die het volstaat
aan te halen, om er al het plantastische van te doen zien, b. v. :
Navet is wel een verkleinwoord, een jonge raap is sappiger dan een
vieux ntf maar avette en navette zijn het niet, doch met een
onverschillig achtervoegsel gevormd om de ,homonymie une of en
une nef te vermijden, alsof er nu ook geen homonymic was.
Gillieron neemt met de phonetisten niet aan dat het Gasconsch
viooltje) zijn r heeft uit een dissimileerende anticipatie

briulette
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der 1, maar vermits April daar abnu luidt, is briulelle dus avrillette,
en hid schlint met te weten dat de laatste viooltjes aldaar reeds in
Maart verdwunen.
In de buigingen speelt de klankleer een overwegende rol.

Lunde is met te begnjpen uit lunce diem, maar Ofra lunsth, Prov.
(Nuns, Sp lunes wizen op lunzs diem, uit luncrs diem, met een sporadisch voorkomende yr gen. uitgang ces (bona's feminces) (blz. 405).
Maar de rol der klankwetten is hier vooral vernietigend en het
is wonderbaar hoe vernuftig de taal te werk gaat om te herstellen :
zie het verschil tusschen it roue en z(ls) youent, tusschen toes en tl e'st
1Etatenz moest e-e worden, een vorm die met voldoet en daarom
vervangen wordt door cetaticum = e-age = age, waarin dus alleen
het suffix overblijft (blz. 460-467).
Een merkwaardig voorbeeld bieden de Germ talen met Idg
oq-10-n = oog, ay-zd = waterland, eiland, 0u-is = schaap, die alle
drie azy- moesten worden als z consonant was, en awz- als z
vocaal was.
Reeds het Ug. zondert oog of met] tot g te maken • aug- ; de
verschillende Germ dial. gebruiken dan voor eiland uitsluitend
awz- (b v. Ndl Nave) en voor schaap uitsluitend aul- (b v. Ndl.
cot) of omgekeerd
Wegens hun uitzonderljke vormen verdwijnen passe define en
imparfait du subjonctif; firm en rompre krijgen als plaatsvervangers
{rapper en casser.
De 2 e directe, de 3 e, en 4e vervoegingen (vend,, devoir, rendre)
zien hun stock voortdurend vermindereri en zijn daarom echte
doode vervoegingen, terwijl de 2 e inchoatieve en de I e (finzr, clime))
alle nieuwe werkwoorden tot zich zien komen, en dus de levende
zijn (blz 422-425) Zoo is in de Germ. talen de sterke vervoegmg
de doode en de zwakke de levende
Ook de syntaxis kan het zonder klankleer of Latijnsche typen
met doen. Dat bewijzen voorbeelden als n' a sz bon chastelazn,
he vzsto a tit padre, en tonzbant, en beau tombant, en tout toniber, en
tout mounr.
Hier heeft Millardet het een paar malen aan den stok met
BRUNOT wegens een paar artikels waann deze zijn nieuwigheden

aankondigt (blz. 430-439), om dan ex professo La penile et la langue,
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van Brunot te bespreken (blz. 457-465). Brunot gaat niet uit van
het taalfeit, maar van vooropgezette concepten; hij doet dus niet
aan taalkunde maar aan logica, en de grammaticale vakwoorden
en categorieen, waartegen hij te velde trekt, blijft hij voort aanwenden, ook onder andere benamingen : verbes transitzfs worden
objectits. en intransitifs worden subjectifs ; suet, verbe, complement
worden agent, action, objet. Van de invoering van die methode
in de taalstudie, verwacht Millardet nets dan verwarring. Handelende over het verband van de taalkunde met de geschiedenis
en sociologie, toont hij aan hoe gesitueerde teksten de historische
taalkunde hebben helpen opbouwen en hoe die taalkunde op haar
beurt tied en plaats van met gesitueerde teksten heeft kunnen
bepalen; hoe dialectgrenzen samenvallen met grenzen van bisdommen die zelf samenvallen met de oude civitates en pagi; hoe de
geschiedenis ons substraten leert erkennen als de Keltische u en
de Keltische verzachting der intervocalische medeklinkers.
Hier ware 't de plaats op een drietal punten te wijzen die het
Fransch van alle Romaansche talen en het er nevens liggende
Nederlandsch van alle Germaansche talen afscheidt, wat op
gemeenschappelij ke substraten wiist; ik bedoel de lange u (mar,
huzs) ; de vocaliseering der / tusschen vocaal en sommige medeklinkers (chaud, koud) ; de na,saalvocalen (blanc, ons). Het Limburgsch echter behoudt de oorspronkelijke u (hoes) en het er nevens
liggende Luikerwaalsch doet dat ook (non, vinou, mettou).
Ik begrijp niet hoe Millardet kan zeggen dat er geen dialecten
zijn, maar alleen isoglossen — waarbij hij het beeldnike woord van
G. Paris herinnert, die uitroept it n' y a pas a'eux France, als hij
opmerkt dat waar men de grens tusschen langue d' oc en langue d' oil
verwacht, alles dooreenloopt — en tevens bluft spreken van dialecten en dialectgrenzen (blz. 471, 473, 475, 479). Er zijn hier natuurlijk twee niet duidelijk genoeg afgebakende standpunten.
Over de betrekkingen van de taalkunde met" de sociologie
krijgen wig niet veel meer dan waarschuwingen en verwittigingen.
Een voizin uit Sallustius (Jug. 78) : c Ejus civitatis (Leptis) lingua
modo convorsa connubio Numidarum, legum cultusque pleraque
Sidonica » leert ons meer dan de statistieken van Terracher op de
huwelijksregisters van den burgerhjken stand, omdat we er niet
uit vernemen waar de gehuwden geleefd hebben (blz. 488-492).
Deze ontleding van het boek van Millardet, op een paar
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plaatsen aangevuld of verduidelijkt door Germaansche voorbeelden,
vestigt onwrikbaar de overtuiging dat de kiankleer werkelijk d6
grondvest is van geheel het taalgebouw (blz. 12o) (i).

(I) Zie nog A. Dauzat, La ge'ografilize linguzstique (Flammarion, 1922)
en J. Feller, L'evolution de la geographie linguistique in Bulletin du
dictionnaire general de la langue wallonne, XII, 3-4 (nota bij de proef.
correctie).

DE ETYMOLOGIE VAN ONTBEREN,

OHD. INBERAN,
AGS. ONBERAN EN ODBERAN.
In de Revue de l' Instruction Publique en Belgique, vol. (1910),
p. 205-9, alsmede in Maal og Minne, I, p. 153-8, heeft Professor
Dr. H. LOGEMAN aangetoond dat *beranam (I) in de Oud-Germaansche talen, speciaal in 't Ags. en On. voorkomt in de beteekenis « gaan, zijn ». ontberen zou dan te verklaren zijn als « titre
deb ourvu de x. ,...-- « titre sans » = On. an vera (cf. Revue, p. 209).
Bij deze verklaring kan ik mij niet aansluiten om de volgende
redenen :
1 0 ) Professor LOGEMAN (Maal og Minne, p. 155) in aansluiting
met FALK en TORP, Et. Wb., p. 1331 (C. Winter, Heidelberg,
1910, neemt aan dat het praefix ont- hier dan c zonder ' beteekent,
een beteekenis die ik in verbale samenstellingen nergens voorhanden vind, en die dus eerst dient bewezen te worden. Weliswaar
maken Falk en Torp deze ontwikkeling eenigszins waarschijnlijk
doordien zip uitgaan van « bare in ders. bed. « aushalten, ertragen »,
wie bei ags. forberan « ertragen, sich enthalten » (engl. forbear), and.
firberan 1 nicht haben, sich enthalten »; « — zoodat de beteekenis
« ohne ) voor ont- aannemehjk wordt daar men dan feitelijk bier
ook den eigenlijken zin van het prwfix d. i. « fort von ) (« wie in
d. sich enthalten ») terugvindt. Wanneer wij echter met Professor
Logeman aannemen dat ontberen gevormd is met het intransitieve
of mediopassieve *beranam d. i. = ' gaan, zijn ' (wat volgens VAN
WIJK, p. 472, « onzeker ) maar toch « aannemelijker ) is dan
ontberen door « met van iets bij zich dragen », te verklaren) dan
moeten wij ook ont- als = ' zonder' uitleggen, doch hier valt het
moeilijk om van ont- = `fort von' uit te gaan, want hoe komen wij

(I) Daar in de drukkerij enkele letterteekens niet voorhanden waren heb
ik mi.) verplicht gezien de uit Idg. -bh- ontstane gemeen germ. labiale spirant
door b te laten weergeven. Zoo ook heb ik de enkele Obg. woorden op
blz. 905, 909, enz en het Russische woord in de voetnota op blz. 905, in
Romemsch schrift moeten laten drukken.
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dan van een niet nagewezen ontberen = « fort sein * tot een
ontberen i< sein ohne »7 Dat ont- in de een of andere verbale samenstelling in latere ontwikkeling gelijkwaardig wordt aan « zonder v
durf ik niet te ontkennen — nochtans is mij geen duidelijk voorbeeld bekend —, nergens echter treedt het aldus als oorspronkelijk
prasfix op om samenstellingen te vormen. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (De Vries en te Winkel), kol. 1802-3, kent ontin twee hoofdbeteekinissen nl. I) nadering, 2) verwila'ering (van of
uit iets), waaruit zich natuurlijk de zin van « scheiding », c het
tegenovergestelde », « het begrip ontneming of verlies », het « begin
ontwikkelt. Verder vinden wii nog ont- in samenstellingen gevormd
onder vreemden invloed. FALK en TORP, p. 1330, noemt als
grondbeteekenis « entgegen » en « fort von » beide uit,de « alteren
' gegenuber' (die in Skr dnti and gr. eivrce vorliegt) ». Professor VERCOULLIE (Et. Wb , p. 209), zegt : « De bet. is tegen ; in samenstelling = het tegengaan, beginnen, verwiyderen, ontkennen ».
2°) Doch ook wanneer men mtgaat van een eigenlijke beteekenis « zijn zonder » (= étre depourvu de), is men er nog verre van
het woord voldoende verklaard te hebben. In werkelijkheid beginnen dan pas de moeilijkheden. Want zoo men zich de semasiologische ontwikkeling van « zijn zonder » tot « missen », « behoefte
gevoelen aan », « derven », en vandaar tot de nu nog gewone — zoo
niet de nu alleenheerschende — beteekenis « a'atgene missen waarYO

aan men groote behoefte of waarvan het Bemis deep wort gevoeld »
(VERDAM Med Nl. Wb., s. v. ontberen, kol. 972. — Vgl. ook
Wb. d. N. T, kol. 1809-10), gemakkehjk voorstelt, dan moet men
ook — en dat gaat wel niet zonder groote bezwaren — hieruit een
verouderd gebruik, dat in de middeleeuwen wel zeer verspreid
schijnt geweest te zijn, kunnen afleiden, en dat VERDAM, kol. 967
aldus opgeeft • zich onttrekken aan eene taak, een plicht; zich
onthouden van iets te doen, iets nalaten, achterwege laten; ook met
jets waarmede men bezel; was ophouden, iets staken. » Dit gebruik
vindt men « niet meer in Kil. en Plan., ook niet in Voc. Cop. en
Teuth. ». Stallaert, 2,277 (zegt VERDAM, kol. 970), kent « ontberen
1) zich onthouden, zich wachten van, het nalaten »; en ontberen
2) «niet doen, laten, weigeren te doen. » Verder vestig ik ook nog
de aandacht op een eigenaardige Middelnederlandsche wending,
waann ontberen afhangt van staan te, en die voorkomt « in den
zin van passen, betamen, of met veranderd onderwerp mogen. »
(VERDAM, kol. 97o). Dit Mid, Nl. gebruik is voorzeker niet toevallig,
f
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want « aan het ohd inbé.ran is behalve de bet. « entbehren, sein
ohne » ook die van « Bich enthalten x. eigen , ook mhd. entberen,
en mnd. entberen hebben de bet. « worauf verzichten » (VERDAM,
kol. 972) ». Het schijnt dan ook gemakkelijker te zip de beteekenis
« zyn zonder », « derven », « missen », etc , of te leiden uit de
opvatting 4: zicli onttrekken », « nalaten », etc , dan het tegenovergestelde. Op enkele plaatsen, althans, raken « de beide opvattingen
elkander; vgl. by. Rinclus, 253 (kol. 969 : 't fleesch dat sips willen
noode ontberde). Ook de uitdrukking niet burten iets kunnen [vgl.
Troyen, 5375. Dat here, dat lath buter stele, voeren voedren : men
en const ontbaren (dat moest men wel doen, daar kon men niet
buiten), kol. 97o], laat de beide opvattingen nets nzet kunnen laten en
iets met kunnen missen toe h.
30) Het is verder ook eenigszins opvallend dat het Ags. en On.
waarin de zin van ' gaan, zyn ' voor beran, bera vooral voorkomt
(Prof. LOGEMAN, Revue, p. 207) nu Quist niet het woord in de bet.
' zijn zonder ' kennen. Het On. drukt dot begrip uit door vera dn
(ouder vesa dn) (I), heeft dus niet een samenstelhng met beta. Het
Ags. echter bezit onberan en onberan, beide komen morphologisch
met ons ontberen overeen (FALK en TORP, p. 1331), doch het laatste
is zoowel afferre als auferre (GREIN, s. v.), en de beteekenis van het
eerste is met heelemaal klaar. Sommige verkiaren het als afferte
GRIMM, D. G., II, 8oi (uitg. Scherer, 1878)1 to carry off (J.WIUGHT,
Old English Grammar, p. 311, § 654). GREIN echter vraagt of
onberan niet als imminuere, debilitare cs. v., p. 340) op te vatten is.
BOSWORTH-TOLLER vertaalt het door ' to diminish, enfeeble, unpazr,
destroy ' . Daar het woord enkel op vier plaatsen vermeld wordt, zal
ik deze hier beknopt bespreken.
De beteekenis imminuere, to diminish, kan als zeker beschouwd
worden vermits zij als glosse ' inminutus onboren ' bij WRIGHTWULCKER, I, 430, 12 voorkomt en de beteekenis (to enfleeble) —
die alle geleerden, voor zooveel ik heb kunnen nagaan (THORPE,
GREIN, BOSWORTH-TOLLER, BUGGE, GOLLANCZ)Uit GUTHLAC, 917,

(I) Dat echter vesa dn door ontberen (entbehren) te vertalen is, kan ik
niet verdedigen. Ik vind het althans zeer gewaagd om met GERING (Vollstdn.
dazes Worterbuch zu den Liedern der Edda, Halle, 1903, p. 1135, s. v. vesa)
het aldus te verklaren in Alvzssmdl 7 3 :
eiga vilja(k)
heldr an an vesa
[tat] et nyallhvita man.
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breosthord onboren, hebben opgemaakt, — feitelijk toch maar een
speciaal gebruik van onberan = imminuere is.
Moeilijker te begrijpen zijn de twee andere plaatsen. BEOWULF
987-990 :

fi him heardra nan
wren cergod
blodge beaa'ufolme

ceghwylc gecwced,
hrinan wolde
fi dces ahlacan
onberan wolde,

vatte SIEVERS op « als preisenden Ausdruck der Bewunderung
Beowulfs » (P. B. B , IX, 139). Hij gelooft dat wolde 990 onder
invloed van wolde 988 ontstaan is, en verbetert het in mihte; in
plaats van 1 989 als Ia3t op te losses vermoedt hij fie, en vertaalt :
« jeder sagte dass dem kern Schwert etwas anhaben konne, der
es vermocht habe des Unholds blutige Faust hinwegzutragen »,
noatans zou hij het nog passender vmden moest men onberan in
dberan veranderen en dus vertalen als « jedem der es vermochte
der Faust des Unholds 7U widerstehn ». HOLTHAUSEN in zijn
uitgave 3 , 1912, deelt Sievers' opvattmg en brengt dus de veranderingen in den *Last Andere uitgevers echter behouden de hs.
lezingen, denken niet dat het gezegde op Beowulf betrekking
heeft, en verklaren onberan op verschillende wijze. WYATT (B. uitg.
1894, Cambridge, U P ) vertaalt het door ' take off ', wat begrij
-pelijks—vrmtBowufgenapbriktm'sonsters arm en schouder afrukte —, maar toch moeilijk te verdedigen valt. BOSWORTH-TOLLER vertaalt « everyone agreed that
no weapon would wound Grendel's claws, no sword would destroy
(or harm) the monster's hand Deze verklanng kan men wel
semasiologisch verdedigen, want van een algemeene beteekenis
' immlnitere' komt men gemakkelijk tot het beperktere begrip
' to harm' en dan is ' to destroy ' ook wel begrijpelijk. SCHUCKING
(Hevne-uitgave 12 , 1918, p 156), houdt zich bid de algemeene bet.
' verringern' en vertaalt « Schwert, das des Damons blutige Kriegsfaust verkurzen wollte 7,.
Eindehik vinden wig onberan nog gebruikt in Beowulf 2284 :

hlaford sinne.
onboren beaga hold,
feasceaftum men.
fora fyrngeweorc

frzodo-ware bad
fia was hord rasod,
bene getidad
Frea sceawode
forman side,
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en hier ook heerscht verschil van opvatting. WYATT houdt zich bij
' carry away ' , hoe hij dan de heele passage begrijpt, kan ik mij
niet voorstellen, te meer nog daar hij aan de beteekenis van rasod,
dat in Beowulf enkel hier gebruikt is, scheint te twijfelen, want in
zijn glossar geeft hij op ' rdszan W. 7' , find, exploie' . Is het dan
onverschillig Welk van de twee men neemt 7 Ook met BoswoRTHTOLLER'S vertahng « the hoard was explored, the treasure of rings
rifled 0 kan ik met instemmen, omdat ze in den context slecht
past, met de werkehjkheid moeilijk overeen te brengen is, en in het
verhaal een parenthesis zonder nut of doel zou vormen. BUGGE'S
verklaring dat onberan bier ook zinnzinitere zou zijn (P. B. B., XII,
102), en welke HOLTHAUSEN en SCHUCK1NG in hunne uitgaven
goedkeurend overnemen, is dan ook veel beter, al bevredigt zij
mij niet heelemaal. Schucking (p. 15O) vertaalt : « der Schatz der
Ringe ward geschmalert 0. Aan den anderen kant echter heeft men
wel meer de hs. overlevering betwijfeld, het is o. a. opvallend dat in
een zelfde zin, in twee opeenvolgende hv. hetzelfde woord- Nord
tweemaal voorkomt. Verbeteringen van verschillenden aard werden
dus, vooral door Cosier} en Bugge voorgesteld, en geen enkel
algemeen aanvaard (vgl. o. a. de am. bij Schucking en Holthausen).
Het zou kwahjk passen hier nog verder op de twee Beowulf
passages in te gaan, voorloopig moeten -vc ij ons vergenoegen met
het felt aan te stippen dat de verschillende Beowulf commentatoren
het met eens zijn niet alleen over de beteekenis van onberan op
beide plaatsen, maar ook over den oorspronkehjlen text. In deze
studie zal ik dus enkel rekening houden met de zekere beteekems
die Ags. onberan had, nl. imminuere.

**
GRIMM D. G. (1878), II, 803 vond in ontberen het ww. *beranam terug : « znberan (carere) 0. I. 8, 6. N. 78, 9, die eigentliche

Bedeutung von peran scheint treiben, hervorbringen, von in peran also
depellz, destztuz, przvarz ». De meeste geleerden hebben hem hierin
gevolgd, ZOO b. V. PAUL, WEIGAND-HIRT, FRANCK, UHLENBECX.
(Zie Prof. LOGEMAN, Revue, p. 2056), TM ook KLUGE, Et. W. 8 s. v.
entbehren, loch zij gaan uit van * beranam in den zin van « bij zich
dragen » en vandaar dus c hebben, bezitten 0, zoodat de eigenlijke
beteekenis van ontberen 1 met hebben (bezitten) » en dus c nizssen
(manquer) » zou zijn. Professor LOGEMAN merkt echter op dat de
bewijzen voor c cc developpement semasiologique » niet voor.
handen zijn (Revue, p. 2o6).
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Nochtang moet ik er hier op wijzen dat van het begrip « aura=
gen » uit, de overgang tot < hebben », « bezitten » gering is, en dat
dan ook de meeste Idg talen lien kleinen stap reeds vroeg gedaan
hebben Het Sanskriet bent bhr niet alleen in de beteekenis « bear
(in all mgs), hold carry, ,» enz maar ook als « contain, possess, have »
(Zie C. CAPPELLER, A Sanskrit-English Dictionary; Strassburg,
1891, s v. bhr. p. 384-5) Ook het Iranisch bar- komt voor in den
zin van « etwas an, bez, in sack tragen, besitzen, enthalten, fuhren,
im gebrauch haben » met voorbeelden zooals « at'Qm... barantim
vispa ba-e.§azii » (die A, die alle Heilmittel besitzt) (BARTHOLOMA,
Altiranzsches Worterbuch, Straszburg, 1905, p. 933, 4). Op de beteekenisontwikkeling van T iostv, ferre in 't Gneksch en Latijn hoef ik
hier niet in te gain, voldoende is het te hennneren aan een gebruik
als T ipetv yA637;ccv zr.,./iv, ESCHL. Siippl. 975, of zap; arcic alip.ceroc
eppetv , EUR Hipp , 316. Hoe gemakkelijk het ww. (Idg. *bheronozn), dat ons bier bezig houdt, van de oorspronkelijke beteekenis
« dragen » uit tot een andere — op 't eerst gezicht zelfs niet eens
zinsverwant — komt, blijkt vooral uit het Slavische bz-rati dat
alleen schiint y our te koinen in den zin van « sammeln, nehmen »,
eel' beteekenis die zich volgens BERNEKER, Slay. Et. W (Heidelberg, I9i) s. v. berg p. 51, ontwikkeld heeft uit de verbinding van
het ww. met het voorzetsel u in zinnen zooals « beretz... 6z...to u
kogo ' er tragt von einem etw. weg ' (vgl. lat. au-fert) — ' er nimmt
etwas ' ». — Dat nu ook aan het Germaansch het begrip « bi; zich
dragen, hebben, bezitten » niet heelemaal vreemd is, vind ik bevestigd door de N. E. D. die s. v. to _bear, I, io opgeeft « to hold, main-

tain, possess, or have (a property, or attribute, a relation to something
else) » met als oudste voorbeeld a 13oo CURSOR M. 2682 Circumcising Bers in itself pet for-biseyng. Verder lezen wij toch nog in de
Edda, Sigurdadvida in skamnza, 334 : « Hann (i. e.' Atli) mien
ykkai I cnd sidaz z II ok ge bera I all it meira », (Cod. Reg. nr 2365
leest echter vera, dat BUGGE tot bera emendeeide) en waarin dan
bera «besitzen » zou zijn (Zie GERING, Vollstanchges Wortelbuch zu
den Liedern der Edda, Halle, 1903, s. v. bera, p. 97).
Doch zelfs wanneer men uit deze en andere plaatsen op vol.
doende wijze het bestaan van * beran in den zin van hebben, bezitten
mocht bewlizen, dan nog bliiven de semasiologische moeilijkheden
bestaan waarvan sprake was hierboven onder 2°, blz. 895-896.
Sommige geleerden hebben dan ook aan de mogelijkheid
gedacht ontberen te 'verklaren als gevormd met den Idg. stain

•-•-•
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* bhes- (= ledig, mil' van) die voorhanden is in Ndl. boar = ' naakt,
bloot' (Zie b. v. Prof. VERCOULLIE, E. W., s. v. p. 209). Dit was
vroeger ook het oordeel van KLUGE, zie Prof. LOGEMAN, Revue,
p. 205, Maal og Minne, p. 156, en wordt nu nog vermeld in HEYNE'S Woordenboek). Het zal echter onnoodig zijn verder op deze
zienswijze in te gaan daar deze van verschillende zijde bestreden
is geworden, en nu ook schijnt opgegeven te zijn, zoo b. v. door
KLUGE, E. W, achtste uitgave Voldoende is het er hier aan te
herinne'ren dat zij niet alleen de beteekenisontwikkeling niet verklaart, maar ook morphologische moeiliikheden oplevert vooral met
betrekking tot de sterke vervoeging.
*
**

Alle geleerden, van Grimm af, hebben het praefix ont- in ontberen in ' privatieve ' beteekenis opgevat, en volkomen het Ags.
onberan en ofiberan terzijde gelaten De reden hiervoor is klaarblijkelijk te zoeken in het felt dat in 't Mod. Ned. (en Mod. D.) ontberen (entbehren) voorkomt hoofdzakelijk in den zin van « lets missen
waaraan men groote behoefte heeft » (ermangeln), en dat vermits
*beran een positief begrip uitdrukt, het dus logisch is in ont- de
negatie te vinden. Nochtans wanneer men de zaak aandachtig
onderzoekt is het concept ontberen slechts schijnbaar negatief in
't Mod. Ndl. en D , en zelfs bepaald positief in 't Mid. Ndl. en Ohd.,
althans in sommige beteekenissen. Het Ohd. inberan (znperan,
inberen, Mhd. enbern, enpern, empern) beteekent niet alleen « ohne
etwas sein, entbehren », maar ook « sich enthalten » en zelfs « sack

auszer der Richtung nach einem Ziele halten » (SCHADE, Alideutsches
Worterbuch, I, s. v. inberan, p. 444). Voor het Mnd. ke p t V ER DA m
(kol. 972) entberen = worauf verzi (-hien, en haalt voor 't Mid. NI.
een reeks beteekenissen aan (zie hierboven, p. 895) waarvan het
positief karakter buiten eenigen twijfel vaststaat.
Objektief beschouwd staan de verschillende 0. en Mhd (Mnd.),
alsook de Mid. Nl. gebruikswijzen zoo nevens elkaar dat er niet te
beslissen valt welke van hen de oudste is, of aanleiding kan gegeven
hebben tot een semasiologische ontwikkeling waarvan de anderen
uitkomsten zijn. Daarbij komen ook Ags. onbei an en ofiberan, die
men toch zoo maar niet terzijde kan laten, de zaak eenigszins compliceeren. Want men dient toch ook te ondeizoeken of de morphologisch identische Ags. hetzij onberan of ofiberan, en Ndl. ontbei en ,
OHD. inberan, Mnd. entbeten semasiologisch geen gemeenschap-
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pelijk element bevatten en' er geen zakelijke mogelijkheid bestaat
de Ags., Ohd., Mnd. en Mnl. beteekenissen uit een of meer oorspronkelijke begrippen af te leiden. Dit na te gaan is het doel van
mijn verder onderzoek.
**
Hooger zagen wij dat FALK en TORP er op gewezen hebben
dat ontberen morphologisch evengoed met Ags. onberan als onberan
overeenkwam. Daar nu echter de overgeleverde Oostgermaansche
woordenschat het woord niet kent, en het Noordgermaansch ons
geen verwante vorm levert — want het Noorsch-Deensch undveere,
Zweedsch undvara is ofwel een vervormde ontleening aan het Mnd.
(FALK en TORP, p 1331) of een vervorming door praefix substitutie van On. an vera en is dan een samenstelling met vera =
(Prof. LOGEMAN, Maal og Minne, I, p. 157)
bestaat de mogelijkheid om dus ontberen (entbehren) enkel als Westgermaansch op te
vatten, wat voorzeker de zaak niet vergemakkelijkt, want wij
er aldus the gedwongen ons af te vragen of I . Ndl ontberen, Ohd.
inberan wel degelijk jets te maken heeft met Ags. onberan en o
beran. Immers semasiologisch schijnt het verband te ontbreken, en
wat bewijst er dat de morphologische overeenkomst niet enkel
schijnbaar is"? 2° Doch ook wanneer morphologisch ontberen met
Ags onberan en operan te verbinden is, met welke van beide
dan ? of 30 kan het ook zijn dat in 't Nederlandsch en Duitsch er
twee woorden samengevallen zijn, het eene beantwoordende aan
Ags. onberan, het andere aan Ags. oberan .P In dit geval wat was
de eigenhjke beteekenis van ieder van die woorden?
Het zal wel niet mogelijk zijn het direkte bewijs te leveren dat
Ndl. ontberen in verband te brengen is met Ags. onberan of met
peran, indirekt echter is dat bewijs toch voorhanden. Aan de
overeenkomst tusschen Ndl. ont- (OHD in- D. ent-) en Ags. onen o]- zal wel niemand twijfelen, de moeilijkheid ligt dus in Ndl.
-beren, (OHD. -began, enz.) te verbinden met Ags. -beran, d. i. het
Gemeengermaansch * beranam = dragen. Als wij nu aantoonen dat
onder de samensteffingen van dit Germ. *beranam met een voorvoegsel, er zich een bevindt dat in beteekenis en gebruik met Ndl.
ontberen (OHD. inberan) verschillende punten van overeenkomst
heeft, dan is daarmede wel niet het absolute bewijs gegeven dat
ontberen dit Germ. ww. bevat, maar dan wordt dit zoo waarschijnlijk
dat men er zonder voldoende reden niet aan twijfelen kan, tenzij
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then kan bewijzen dat het parallelisme tusschen beide woorden
zoowel morphologisch als semantisch slechts uiterhjk is. Het
Gemeengermaansch ww. met *beranam dat zich aan de zijde van
Ndl. ontberen, Ohd. inberan, enz. laat stellen is Mnl. verbeton, Ohd.
forberan, farperan, forberan, Mnd. vorbeten, Ags. forberan, Got. frabairan. In 't Got. komt dit woord slechts eenmaal voor nl. na
magufi, J. 16, 12 en geeft het Gr. pcagetv weder, en wordt dus bier
gebruikt als ' intensivum ' van bairan. In 't Ohd. echter drukt het
dezelfde begrippen uit als inberan ni. « sick ausser der Richtung pack

einem gewissen Zzele halten, sick enthalten, unterlassen ; nicht haben;
refl. intr. unterblezben » (SCHADE, Ala. Wb., p. 162 s. v. farberan).
In 't Mhd. beteekent het dan verder « sick enthalten, unterlassen,
ablassen von, meiden » (aldus opgegeven bij VERDAM, Mid. Ndl. W.,
s. v. verberen, kol. 1467). Ook het Mnd. kent het woord en wel in
den zin van « entbehren, sick enthalten, nicht verfugen Über » ook
« verwirken » benevens de uitdrukking « vorboren wesen » = « verfallen sein, dem Fiscus » ( VERDAM ). In 't Mnl. is het woord
« zeldzaam » en op eene plaats bewaard in de aan de bovengenoemde nauw verwante opvatting nalaten, nzet in prakti;k brengen : « Nijt, vrese, minne ende miede, doen dat die hede dat recht
vonnesse verberen, daar si hem selven met onteren, Belg. Mays., 6,
187, 79 ». (VERDAM, S. v. verberen q. v.). Gelijk in 't Mnd. heeft dit

werkwoord in 't Engelsch een rijke ontwikkeling doorgemaakt en
drukt dan ook zoowel in 't Ags. als in 't Md. en Mn. Engelsch
menig begrip uit dat aan 't Ndl. ontberen, Hd. en Nd. entbehren
totaal vreemd was en is. De punten waarin echter beide ww. overeenstemmen zijn zoo in 't oogloopend dat het voldoende is bier —
voor de beknoptheid — naar de N. E. D. en BOSWORTH-TOLLER
te verwijzen en ik mij kan vergenoegen met te zeggen dat GREIN
forberan kent als : 1 0 ) abstinere se a re, reptimete en 2 0)ferre, Nachsicht vomit haben, en VERDAM in zijn Wd. o. a. op de volgende
(aan CLARK HALL, 98, ontleende) beteekenissen van forberan wijst :
« to restrain, suppress, dissimulate », i: to forbear, abstain from,
refrain 0. Ook wensch ik nog de aandacht te vestigen op het kenschetsende feit dat het Engelsch juist dit ww. in levendig gebruik
kent — met bet. die aan de Mnl. en Ohd. herinneren — terwiji
niet alleen de semasiologische ontwikkehng van onberan en ojberan
erg ingekrompen is, maar deze ww. in 't Mid. en Mod. Engelsch tot
hiertoe niet bekend zijn (althans in de-N. E. D. niet opgegeven zijn).
Aan den anderen kant in 't Ndl. en in 't D. heeft verberen geen
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toekomst gehad, terwiji ontberen — met beperkte bet. weliswaar —
nog altijd voortleeft.
Daar nu met alleen Mnl. verberen (Ohd. farberan, enz.) en ontberen (Ohd. znberan, enz.) verschillende beteekenissen gemeen hebben, maar ook hun ww. stam volkomen gelijkluidend en ablautend
is, en wij bovendien uit talrijke voorbeelden kunnen zien dat het
prefix on!- in een gegeven dialekt dikwijls het prcefix ver- in een
ander dialekt semasiologisch dekt, er geen twijfel mogehjk of
beide ww. vertoonen een en hetzelfde -beren. En vermits wij nu
bepaald weten dat -beren in verberen het Gemeengermaansch
*beranam is, moeten wij dit ook voor ontberen beshst aannemen.
Daar nu ook Ags. onberan en onberan met dit ww. gevormd zijn
en Ndi. ont- (D. ent-) aan Ags. on- en beantwoorden is er
geen de minste reden waarom met hetzij onberan of onberan of
beide ten minste morphologisch met Ndl. ontberen (D. entbehren,
enz.) identisch zouden zijn. De vraag naar de oorspronkehjke
beteekenis van die twee Ags. ww. moet dus opgelost worden.
Alhoewel geen van beide ww. in 't Gotisch overgeleverd zijn, is
het toch wenschehjk beide in Gemeengermaansche of ten minste
Gotischen vorm uit te drukken en te onderzoeken wat hun beteekenis was, in geval beide woorden er bestaan mochten hebben.
Het Ags. onberan veronderstelt een Gemeengerm * andberanam, Got. *andbazran, Ags. operan wij st op een Gemeengerm.
hetzij *undberanam of *unj5aberanam, resp. Got. *undbazran, unIabairan. Naar analogie van Got undgreipan ergreifen (x.pcaterac,
r v, cruAA4siv, incAa trigaOcc), requineren (&rrapedetv) ; undtedan
Ac p
besorgen, gewahien, Sk. 0,13 ›); en undrznnan « zufallen, zuteil
werden (TO EntpciAXov ii.gpoc; sei undnnnai mik Bail L. 15, 12) »;
alsmede van Got. uni5allzuhan « die Flucht ergreifen, entfliehen
(pertektiv) : (icpyov) » STREITBERG. Got. Babel, II) kunnen wij
aannemen dat Got. *undbazran of *unlabairan een Gneksch
imteipetv of ixpipstv weer zou kunnen geven en dus in beteekenis
met Ags. oPeran overeen zou komen, zoodat dit laatste den eigenhiken zln bewaard heeft. Aan den anderen kant kunnen wij een Got.
*andbazran vergehjken met ww. gehjk andbeztan, andhahan, andhazian, andhausian, andhruskan, andhugian, andnzman, enz. Zooals
wij uit de talnike samenstellingen met and- zien drukt dit verbale
prxfix In 't Got. allerhande mm of meer verwante begrippen uit, en
dient om de Grieksche przefixen zooals
arct-, enz, weer te geven. Daar wij
eta-, .napct-,

goet
nu ook voor dit *andbairan met de andere samenstellingen met
-bairan rekening moeten houden, d. i. met atbairan « bringen
(perfektiv), (TipEtv Mc. 6, 28 : 12, 15, 16, t. 4, 13), sonst herbei-,
darbnngen (npoanipecv M. 5, 24, etc ) ; innatbazran- « hineinbringen
L. 5, 18, 19 (elacpipEtv irtvci) »; fiazrhbairan hindurchtragen, Mc I I,
16 (8ccef g petv) »; usbal ran « hinaustragen, T. 6, 7 ( g x.p g pstv) hervorbringen, L 6, 45 (Trpoc? ipacv) vorbringen d. antworten Mc. II, 14;
Sk. 7, 5 (a zr o zpivecrOa »; utbairan hinaustragen, L. 7, 12
(ixxopgztv) ), zoo kunnen wij enkel * andbazran hetzij als 7rpocrwlpEcv
of int? ipEcto of s'ca? g pstv, d.
met de eigenlijke beteekenis van
« aanbrengen, aandragen » (entgegenbringen, tragen) opvatten. Het
verschil in beteekenis tusschen dit Got. * andbazran = « aanbrengen,
aandragen » en om 't even Welk ander morphologisch identisch
Germaansch woord, d. zoowel Ags onbet an als Mnl. ontberen of
Ohd. znberan, enz. is zoo groot dat het niet mogelijk schijnt te zijn
een Westgerm. grondvorm * andberan met de beteekenis die wij
voor een eventueel Got. * andbazt an denken te moeten aannemen,
voorop te stellen, indien nu niet een Got. en een Duitsch
woord ons de richting aantoonden die semasiologisch een Westgerm * andbez an kan uitgegaan
Onder de overgeleverde Gotische woorden verwant met
Gemeengerm. *beranam is gabaur wel eenigszins opvallend. Immers,
het is zoo maar niet op eens helder hoe het woord aan de
drievoudige beteekenis komt, waarin het overgeleverd is, nl. i o 9Opoc
(Steuer) R 13 7 — 20 Xoytat (Kollekte) K. 16.2; Xoyia; K. 16 1. —
3 0 KtiSp.ot (gabauros, Festgelage) G.5 21; (gabauram) R.13.13.
Of wij ook met dit gabaur het adv giabazityaba (« in der Stimmung
des Gastmahls n Meringer, I F., XVIII, p. 206 — « gem », Streitberg, Feist, Wrede, etc. — « i-4 8&); Mc. 6.20, 12.37; iiamcc flu
gabaurjaba K. 12 9, gabaurjaba 12.15 B (: laiDaleiko A). o Zusatz
nach it Mc. 14, 65. — Randgl. zu us lustum xerc& '‘coc,atov Phil. 14
Streitberg, II, p. 41) en gabaurjous ( e .;,ovyi Lust : D. Pl. L. 8, 14
Streitberg, — Meringer, I F., XVIII, p 206, denkt dasz bet dienen
Gastereien die geschlechtliche Unzucht oft nicht fehlte ») en
Krimgotisch borrotsch te verbinden zijn (Mennger, I. F , XVIII,
p. 205 vgl.) of niet (Feist. Et. Trb . 2 , p. 12Q, aisl. byr/a sich ziemen,
ae gebyrjan, as bit/Ian (rad) Sorge tragen, etc .), zal ik hier met
onderzoeken, ook niet of wij met Mennger, I. F , XVIII, p. 206 een
enkel gabaur dienen aan te nemen, dan wel twee verschillende al
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andere met het begrip K.65 1.2.0 4 , want het zou kwalijk passen om
leer een diepgaande onderzoek naar dit woord en zijn begripsontwikkeling in te stellen. Enkel van belang voor ons doel is het er
de nadruk op te leggen dat gabaur in den. zin van T Opo:, Aoita geen
grzecisme is, zooals men misschien op 't eerste gezicht geneigd zou
kunnen zijn te gelooven, maar integendeel te danken is aan de
economische toestand van het taalmidden waarin het ontstond en
oorspronkelijk gebruikt werd, en aldus voor ons kenschetsend is
voor dat midden. Dat gabaur geen grzecisme, d. i. onder invloed
van Gr. pcipo; ontstaan is, wordt niet alleen bewezen door den
ablaut die het zoowel tegenover dit cpo'poc, Skr. -bhdras, als
tegenover Slay. bzrz-(i) vertoont, maar vooral wegens het Nederlandsch en Duitsch welke eene analoge vorming kennen nl. oorbaar,
Mnl. oibare, oorbore, oorber(e), oorbore « inkomsten, opbrengst, nut,
voordeel, gebruik, taak, bezigheid »; Ohd. « urbore, tabor, auch
urbur, urzval , mhd. st. F. (st. N?) Emkunfte od. Zins von einem
Grundstucke, Zms od. Rente tragendes Grundstuck. Davon mlat.
urbora, urbura, urbara, ulbarium. » (SCHADE, Alt D. Wb., p. 1059).
Terloops wil ik er nog aan herinneren dat het tut het nw. ontstane
adj. oorbaar (het Duitsche urbar « eigtl. zinstragend, rentabel »,
KLUGE, _Et. Wb. 8 s. v., p. 467, is pas Nhd.) reeds Mnl. is, waar ook
een denominatief orbaren, orboren, orberen (« voordeel trekken van,
gebruiken, nuttigen, beoefenen, uitoefenen ») bekend is. Ook het
Mhd. heeft benevens een zw. m. urbor ' Zinspflichtiger ' (Schade),
een denom. nl. urborn, urbarn, urbern (md. urbarin, urburn) «Schzv.
v. trans. In. acc. durch Anstrengung in Ertrag setzen, eintraglich
machen; erzielen; als Ertrag bringendes verleihen, als Ertrag bringendes besitzen; absol. u. nil. sich anstrengen » (Schade).
Evenals Ohd. urbore, enz. (Ndl. oorbaar, enz.) op een Ohd.
« arberan, irberan, urperan, urbéran, Mhd. erbêrn St. V. abl. 3 her-.
vorbnngen, refl. entstehn, gebaren >> (Schade) teruggaat en dus
verwant is met Got. usbairan ixTipetv, 7rpocf4etv (aitoxplvEcrOat, —
fia7cc'4etv), zoo ook moeten wij gabaur met gabairan in betrekking

(I) « r. dial. burz.... Kopfsteuer '. kir. byrãe n. ' Steuer einnehmertaxe '. bg. bzr, , bzrzja, bzrka ' Haussteuer '; bzrzivam' sammele Steuern em '.
skr. bir 'Kollectur des Pfarrers '. sl. bir ' Aussteuer'; bzra ' Sammlung'. )
BERNEKER, Slavzsches Etymologzsches Weirterbuch, I, Heidelberg, 1913.
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stellen. Weliswaar is gabairan, behalve als Tiwretv L, 1, 31; 2, 7, II;
en yevviv L, 1, 13, 35, 57, enz , ons enkel als IcapaPO,Xstv tic ' vergelijken ' Mc.4,30 overgeleverd. Doch de beteekenis ' vergelijken' waarin
napmP4ÄÄEtv voorkomt is of te leiden uit een eigenlijk « jeter aupres
de, mettre a cote de » (BAILLY, Dia Gr,, s v. p. 1457), en het
prwfix ga- drukt ook wel meer het begrip ' te samen ' uit, men
kan dus voor gabairan den eigenlijken zin 4: zusammentragen,
conferre » (STREITBERG, ook WREDE, FEIST) aannemen, en gabaur
als « das zusammengebrachte » (MERINGER, I. F., XVIII, p. 205,
goedkeurend FEIST, E. Wb. 2 , 1921, s. v., p. 129) verstaan.
Nochtans betwijfel ik het zeer dat gabaur aldus te verklaren
is. Immers voor de oude Germanen kan er moeilijk sprake zijn
van ' belastingen ' d. i. een ingezamelde, (te samen gebrachte),
verplichte bijdrage, die gezien den tijd enkel uit natura — niet uit
geld — kon bestaan. Niet alleen bestond er in de oudste tijden
geen aanleiding om belastingen te heffen, maar de economie van
de oude Germaansche Staten verhinderde zelfs « die Ausbildung
einer Steuer », van we(2-,e de moeilijkheid de « Naturalien, die in
groszer Menge einkamen, aufzubewahren and zweckmassig zu
verwenden » (G v. BELOW in HOOPS Real/. II, p. 44, s. v. Finanzwesen). Voor den tijd waarin gabaur in de bet. Fipo; opkwam,
kan er dus van een eigenlijke belasting niet gesproken worden,
wel echter van vrijwillige giften (Abgaben). (Zie o. m. in HOOPS,
Reall. het artikel Bede) die aanvankelijk als geschenken bedoeld,
maar na een zekere tijdsverloop door hen die ze ontvingen misschien wel als een natuurli i k eerbewijs, waarop zij recht hadden,
werden opgevat. Zoodat feitelijk gabaur oorspronkelijk niet als
« das zusammengebrachte » maar wel als ' het (aan)gebrachte (das
(entgegen)gebrachte) ' d. i. ' gift ' te verklaren is en in verband
hiermede gabairan dan het perfektief van bairan kan zijn. Voor
de verklanng van gabaur = het gebrachte, de gift (I) pleiten niet

(I) Wegens de bet. van Ohd. arWran en Got. ushazran kan ik mij niet
aansluiten bij Prof. VERCOULLIE, Et. Wb., p. 210, die als letterlijke bet. van
' oorbaar' opgeeft c urtbrengst (opbrengst) », en nog minder bij VAN WIJK die
de grondbeteekenis van gabaur en oorbaar door . het opgebrachte » omschNft. De eigenhjke beteekenis van Germ. *zisberanam is toch wel ' voortbrown, te voorschzin brengen ' (hervorbringen). Daatbij is het opmerkelijk
dat in L. 6, 4; waar in 't Gotisch usbazran in zijn oorspronkehike bet. gebruikt

wordt lzukzgs manna us kuIergamma huzda hazrtzns semis usbazrzd
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alleen benamingen zooals Got. gilstr o ripor,, Ags gafol, gafollic,
enz., maar ook de overbekende plaats uit TACITUS, Germ. XV
(waar Quist het ww. conferre gebruikt wordt) : Mos est czvztatzbus
ultro ac vizi/aim conferre przncipibus vel annentorum velfiugum, quod
pro honore acceptum, etiam necessitatzbus subvenzt (I).
Ook gabaur Aoytx hoeft men niet uit gabatran te samen brengen, verzamelen ' te verklaren, maar kan best gabaur ?Op; als collectief gebruikt zijn. Immers het collecteeren d i. het ophalen
van giften waarvan wij K, 16, I, 2 lezen is in de Germaansche
landen vrij jong vergeleken bij het hierboven aangehaalde gebruik
door Tacitus vermeld.
Ongelukkig koint gabaur nOpo 4 slechts op eene enkele plaats
voor, en kunnen wij enkel gissen welk werkwoord de Goten ermede
verbonden mu het — in moderne benaming uitgedrukte — concept
belastmgen betalen ' in hun taal uit te drukken. Weliswaar vinden
wij in R, 13, 7, het ww. usgiban gebruikt, maar daar het door een
opsomming (gabaur, mota, agzs, swerip) gevolgd is, kan men er
tot op zekere hoogte aan twijfelen of wij bier wel het technische
ww. dat bij gabaur hoorde, voorhanden hebben. Mogelijk is dit wei
want in Luc., 20, 22 vinden wij ?Opov a,y., met gild gzban en in

zu.t, jah ubzls manna us ubilamma hazrizns semis usbalrld ubzl • uzuh allzs
Iufarfullein
hazrtzns rodeid munj5s is) het tevens imperfektief is, zooals
bewezen wordt door het Osl. dat liter het ww zznostz gebruikt en met het
perfektief iznesti (blagy bo otz_blagaago s7 _krov hta srz.-...az„ca svoego
iznositz_ blagoe. z zz_ly akz_ .. etc. jagiO, Codex Glagoliticus, Berohni,
1879, p. 93). — De oudste beteekenis van oorbaar, Wgm. *usbur- is dus wel
door het voortgebrachte ', of het te woorschijn gebraGhte ' te omschrijven,
dat enkel in latere ontwikkehng doordien het, als betiekking hebbende op
bebouwde landen, de beteekenis opbrengst, inkomen kreeg, maar daarnevens
ook voor de giften ' gebruikt, den zin belasting ' later cyns ' aannam.
(I) Belastingen betalen is zoo ongermaansch dat volksstammen die het
wel doen just daarom door Tacitus voor niet Germaansch gehouden worden

Cotinos Gallica, Osos Pannonica lingua coarguit non esse Germanos et
quod tributa patiuntur (Cap. XLIII). De Batavi ' zijn dan ook door
de Romeinen van alle verplichtingen, behalve de krijgsdienst, ontslagen

Manet honos et antiquce societatis insigne; nam nec tributis contemnuntur nec publicanus atterit; exempti oneribus et collationibus, et (Cap. XXIX). Alleen de onvrijen moeten een gedeelte van
hunne inLornsten afstaan . Frumenti modunz dolmans aut pecoi i cut vest,s
ut colon° injuns-it, et servus hactenus _paret (Cap. XXV).
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Marc. 12, 14 Kii vcrov.... 8o5v-,.t met kaisaragzld giban weergegeven (1),
nochtans moet ik er onmiddellijk bid opmerken dat op beide
plaatsen er van een geldstuk sprake is en gzban dus best past. Jet
wat beter ingehcht over de zaak worden wij door het voorgaande
vers (R, 13, b) waar cii6prA) 4 TE.XCET,L door gilstra ustzuhazI (d i. ' entncliten ', STEITBE1W; ' abfuhren, entrichten ', WREDE) vertaald is,
een ultdrukking die wel kenschetsend is, want zoo zu ons direkt
aan de oudere wiize van betalen d. I. in natura hermnert, zoo geeft
zii ons tegehikertijd to keunen dat men ' het betalen van belastingen ' van veischillende standpunten nit kan beschouwen, en wij
bier het standpunt van den betalcr hebben. Het is nu wel jammer
dat ons Mat., 17. 24, 25 met zijn overgeleverd want daar wordt
de handling van het standpunt van den ' ontvanger ' uit aangegeven. De verwante Oudgerm. talen d. i. vooral het Ags. en Ohd.
verhelpen echter eenigszins het kwaad. De Lindisfarne Gospels glosseert Mat., 17, 24 ... accesseiunt qua &drachma accoiebant
ad petrurn et dixerunt ... door geneolecdon I da de 1 casenng I
caseres 1 gold 1 onfengon [1] da de o(n)fenge weron 1 to petre i 7 I
cuedon 1 ... en Mat., 17, 25 ... reges terrae a quibus accipzunt tributum uel censum a film suns an ab alienis door cyninges I eordo I
Itom I dam j onfoas i gdsefit 1 I I penning skeht I from I sunum
1 hiora I oHe I from I utacundum I, wat dan in de Rushworth
cwedun... en
Urospels eodun la le caseringe onaYengon to petre

7

(I) Ook de verwante oudgerm. talen, voor zoover ik kan nagaan, gebruiken,
onder gelkike omstandigheden — er wordt over een geldstuk gehandeld —,
nagenoeg equivalente termen. Mat. 17, 24 luidt in 't Nests. als.., Sower
lareow ne gylt he safel (spelling varianten in de verschillende hs.), de Lin.
disfarne Gospels glosseert... magzster nester non solicit dzdrachma met
laruua I our I ne I un band I caserin ,,,sf, de Rushworth Gospels heeft...

lareu eower ne gald caserzng (Skeat, The Gospel according to Saint Matthew, Cambridge, 1887, p. 142-3), en Tatian (2 de mtg., SIEVERS, Paderborn,
1892, p. 135) schnift... zuuer master nz losit zinsscaz. Het lzcet censum dare
Caesarz an non uit Mat. 22, 17 is in 't Wests.ys hyt alyfed fiat man cazsere
gafel sylle fie nan? (spelling varianten in de versch. hs.), in ue Rushworth
Gospels is alcefed to sellane gafel kasere oHe nzs, in de Lindisfarne
Gospels is rehtlic I penning sleeht I gesella (=. dan) I dzm caserz (1 no
(Skeat, p. 178-9), en in Tatian (SIEvERS, p. 180) zst arloubit rims zz gebanne
themo kersore odo nz? Behalve het unband van Lindisf. en het loszt van
Tatian (Mt. 17, 24), welke ik niet zal beoordeelen, leeren de Ags. en Ob.d,
termen ons dus weinig nicer.
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eoz du from hwa'm ondfoad gcejle of fie hernisse from
bearnum heora
from fremdum wordt (SKEAT, p. 143-5). Ook
TATIAN (SIEvERs, p. 135) gebruikt dit werkwoord : zuogiengun thie dar zinsscaz intfiengun zi Petre inti quaclun... en ... erdcunin gez fon uuen intfahent thrzbuz odo tins, fon iro sunin odo fon
fremidon? De Wests. hs. (met spelling varianten) gebruiken niman;
Mat , 17, 24. 25 luiden er... genealaton to petre. gafol namon
7 Ius cwcedon... en ... cet hwanz nimad cyningas gafol code toll. of
hyra bearnum hwceder de of fremedum.
Tegenover het (us)giban en ustiuhan van den betaler ' vinden
wij dus het Ags niman en ondfon van den ontvanger '. Er is echter
een derde standpunt mogelijk nl. de handeling kan wel als verloopend geclacht worden, maar het eindmoment ervan d i. het
oogenblik dat de handeling is een andere (een punktuelle '), die
het natuurhike gevolg is van de eerste, overgaat, treedt bijzonderhjk
in het bewustzijn op den voorgrond. Dit standpunt vinden wij wel
meer in de Germaansche talen voorhanden, en voor ontvangen '
is ons dan ook het in 't Gotisch passende woord bekend, nl. in
Mat , VI, 2, Ih waar ariyouat TOv tuci0Ov ctUTC6v door andnemun mizdon szna (in Mat , VI, 5 echter door habona' mizdon seina) weergegeven is STRETTBERG vei taalt andninzan hier door « einen Betrag
empfangen habcn and uber ihn quittieren » (Got. Bzbl. II, p. 102),
wat zeer joist opqemerkt is; het Osla y. vertaalt hier vz_spriuu 9 tzmz-zd 9 svoi 9 t [Codex Glagoliticus... edidit V. jr agW, Berolini,
1879, p. 5. — In Mat , 17, 24 25 wordt voor ontvangen ' eenvoudig
het ww przych (jagFC", p. 25) gebruikt].
Wil hebben gezien dat Ohd urbore, etc. Ndl. oorbaar in verband gesteld wend met Ohd arheran, erberan, etc. Got. usbazran;
dat een der Mnd. gebruikswijzen van vorberen op den fiskus betrekking had, dat het door ons gek,onstrueerde Westg. *andberan, Got.
*andbazran als 77pocrcp4 tsetv, etc:m.1pm to begrijpen was, en daar nu
Eccqpetv o. a met betrekking tot « contributions, impOts » (BAILLY,
s. v., p. 605) voorkomt, en r poa T IEscv niet zelden gebruikt wordt
met het oog op voedsel, voorraad, enz.
7rpoacplpstv irrteiv
may iv Xen Cyr 7, 1, 1, presenter a quelqu'un a boire et a manger;
Ta irpoapep011evoc, ce que l'on prend (nourriture, aliment, remede),
Hpc. 959a, io86a, etc. — irpoatFdpr,vce nourriture; 7rpocrtimpo't (o. a.)
ce qu'on poite (a sa bouche) nourriture, particul. aliment solide;
irpOccppoc; (o. a. nourriture, aliments, Ta vedcrpopc Hdt. 4, 14, etc.,
les choses utiles, les provisions necessaires.
BAILLY, D. Gr., s. v.
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p. 168o-I), maar ook aangewend wordt « avec idle de contrainte :
a6ipcc, The., 2, 97, apporter de force, c.-à-d. livrer des presents; (roil
payer des contributions : p.szoixtov, Xen. Vect., 2, I, payer la taxe des
miteques ; en gen. contribuer pour : ixcaOto Tcactkrca Hdt., 3, 91, pour
cent talents.)) (BAILLY, s. v , p. 168o), zoo ligt het voor de hand
aan te nemen dat dit Westg. *andberan met betrekking o. a tot
zinverwante termen zooals Got gzlsir, gabaur, Ags gafol, enz., bij
sommige stammen als perfektief ww. de handehng ' na (giften d. z.
belastingen) aangebracht le hebben, betalen ' uitdrukte en dus voor
den ' betaler ' de beteekenis had die andnzman voor den ' ontvanger'
bezat. Dat zakehjk beschouwd Westg. *andberan best geschikt was
om met begrippen zooals deze uitgedrukt door Got. gabaur, Ags.
gild, gafol, etc verbonden te worden, hoef ik wel met verder te
betoogen, wij kunnen immers met anders dan een ww dat voor de
belasting, die uit natura bestond, paste (vgl. ustzuhan) verwachten.
Ik geloof ook niet dat het verder noodig is op het mogelijke midden,
de atmospheer waarin Westg. *andberan veelvuldig kon gebruikt
worden, in te gaan; er blijft ons nu echter nog over de semasiologische ontwikkeling die dit werkw. in een gunstige samenhang kon
doormaken, op te sporen. Nochtans alvorens de ontwikkelmg van
uitdrukkingen van den aard van *gzlstra andbairan of van *gabaur
kaurnins andbairan te onderzoeken is het van belang even aan
sommige zijden van de levenswijze bij de Oud-Germaansche volkeren te herinneren.
Volgens Tacitus XVI hadden de Germanen de gewoonte —
die trouwens nog bij de boeren met verdwenen is — om met het
oog op den winter of vijandelijke invallen (ook wel strooptochten)
hunnen voorraad (en andere schatten voor zoo ver zij die bezaten)
onder de aarde te verbergen : Solent et subterraneos specus aperi; e,

eosque multo insuper fino onerant, suffugium hienzi et receptaculum
frugibus : quia tigorem jizgorum epismoa'z loth mollzunt ; et si quando
hostis advenzt, aperta populatur ; abdzta autem et defossa aut ignorantur, aut eo ipso fallunt, quod quaerenda sun!. Het aandeel voor de
stamhoofden, machtigen (principibus) bestemd, wordt van de gezamenlijke opbrengst van land en vee, van den voorraad afgenomen
en naar hen toegebracht. Wat eertijds vnje giften waren wordt
mettertijd verplichtend. De hierboven (p. 907) uit Tacitus XV aangehaalde zin is misschien wel kenschetsend voor den overgangstijd,
want de kracht van ultto ' vnglijk ' wordt verzwakt door pro honor'
dat Goelzer (La Germanie, ed. Hachette, 1908, p. 22) vergelukt
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andere zuidelijke (of zuld-oostelijke) volkeren leerden hen zekere
belastingen kennen (vgl. got. mota, inotareis, etc.). Dat naderhand
bij de 'Franken het Romemsche belastingsysteem in Gallie verviel,
doordat zij er tegen niet opgewassen waren, is geen bewijs dat niet
reeds bij hen sommige fiskale (in natura of geld) verplichtingen
bestonden De Frankische staat maakte aanspraak op persoonlijke
diensten voor het handhaven der politie, voor den krijgsdienst,
voor het bouwen van openbare wegen en bruggen. Voor het inkwartieren van het leger hadden ook de onderdanen te zorgen (zie
art. Finanzwesen in HOOPS, Reall.). De inkomsten van de
Frankische vorsten bestonden grootendeels nit de opbrengsten van
de groote domemen, geschenken, het verbeurd verkiaren van
goederen, enz Bij de Karolingers vinden wij verschillende gerechtehjke en fiskale aanspraken van wege den staat voorhanden, zoo
b v het ' Fodrum ' waardoor men o. a. voor het eten van den
reizenden koning, van het leger, het voeder der paarden, enz. moest
zorgen (zie Fodrum in Hoops, II, p. 77). « Seit der Karohngische
Zeit ist erne Abgabe nachweisbar, die bei dem Tode abhangiger
Personen, Freigelassener and auch Unfreier, von den beweglichen
Nachlasz an den Herrn gezahlt wird. » (Sterbfall in Hoops, IV,
p. 283). Sommige belastingen die bij de Karohngers nog een
vrijwillig karakter hadden worden stilaan verplichtend. 'Lie b. v. de
artikels Medem, Ostarstuopha, Gastung, Bede,- enz. in Hoo ps, Reall.
Het belastingsysteem is dus in voortdurende uitbreiding. Opmerkelijk echter is het daarbij dat tot ver in de Middeleeuwen de
belasting in geld of in natura kon betaald worden. Zoo hooren wij
b. v. dat c Konig Theuderich den Thuringern einen Zins in
Schweinen » oplegt (art. Zins in Hoops, Reall.), dat de « Zollzahlung erfolgt weithin im Mittelalter tells in Geld, teils in Quoten der
passierenden Waren » (art. Zoll in Hoops, Reall.). Ten slotte
moet er nog op gewezen worden dat « fur die Geschichte der
aufgezahlten Plichten ist es charakteristisch, dasz die Machtigeren
sie groszenteils auf die unteren Volksschichten abwalzen y) (Finanz-

wesen, p . 44).
Op den toestand in het Noorden en in Engeland hoef ik hier
niet in te gaan, alleen wil ik er aan herinneren dat de ontwikkeling
er even groot, zoo niet uitgebreider, was, ja zelfs dat in Engeland de
belasting zeer op het yolk woog, vermits wij hooren dat in 991 er
Io.000 pond en in 994 er the000 pond aan ' Danegeld ' betaald
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werd, dat in mi8 er 72 000 Pond werd opgebracht, en in 1040
Harthaknut ongeveer 32.000 pond afperAe. (Zie Finanzwesen,
p. 47 vgl , in HOOPS, Reall.).
Keeren wij nu tot de hierboven opgestelde uitdrukkingen
zooals *gilstra andbazran en *gabaur kaztimns andbazran tcrug. Het
is zonder meer klaar dat wanneer de belasting met langer vni was
maar een opgelegde (noodzakehike) verplichting werd, en als
dusdanig gevoeld werd, zooals het reeds in Tacitus Uri het geval
was voor de onvrijen, het perfektieve werkwoord *andberan in een
dergeliike samenhang tot de beteekcnis moeten aanbren gen am
to betalen, er met burten kunnen' kwam, en aldus een werkwoord
der verphchting werd. (Over andere Gennaansche nw. en ww. die
door de omstandigheden — sociaal midden, economische en maatschappehike toestand, enz. — het begrip moeten kiegen, zie MERINGER I. F., XVIII, p. 204 vgl.). Het idee moeten, met antlers kunnen;
wordt dan verder op den voorgrond gebracht in wendingen van
den aard van *...is (was) to andberanne... waarin is (was, enz.) kan
vervangen worden door semantisch gehikwaardige verba. Het zal
dan ook niemand langer verwonderen wanneer wig de Mnl. uitdrukking staen to ontberen in den zin van passen, betamen' vinden.
Moat men echter nog eenigszins aan een dergehike ontwikkehng
twijfelen zoo verwijs ik naar het Grieksche irpda i opov dat met iatt
en een infinztzef gebruikt niets antlers dan zl comment de...' b. v.
Eschl. Eum., 207 (BAILLY, D. G., s v , 7rpdacppoc,, p. 1630 beteekent, en semasiologisch — afgezien natuurnik van het feit dat het
Grieksch hier met de inf. heeft — met staen to ontberen mag
vergeleken worden.
Het is ook in 't oog loopend dat de Westgermaan die aan zijn
stamhoofd een gift in graan of vee bracht of min belasting betaalde,
zijn bezittingen, voorraad dien hij in min specus ' had, verminderde en de Ags. glos innzinutits onboren is dan ook best begrijpehjk.
Nadat de belasting reeds Lang verphchtend was geworden, en
met het Saar in belang steeg, en de grooten alles op de schouders
van. de minderen legden, zoodat de belastingen voor het yolk, de
klemen, vrijgelatenen en onvnjen een drukkende last-werden, vooral
iii tijden van oorlog, hongersnood en andere plagen die in de
Middeleeuwen scheering en inslag waren, dan moet men zich wel
erge ontberingen getroosten, en zich menigmaal van het noodige
onthouden hebben, one aan de verplichtingen door de machtigen
opgelegd to kunnen voldoen, Meer dan eens zal men de opbrengsten
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van land en vee, die men voor 's levens onderhoud erg noodig had
en die men gedwongen was aan zijn heer en meester te brengen,
bitterlijk gemist hebben, zoodat feitelijk het cijns en andere belastingen betalen synomem wordt van besparzngen doen ', zich
onthouden van ' , vaak ook wel van aimoede, gebrek lzyden ' en dus
ook het weggebrachte noodig hebben ' om te leven, het missen
het met bezztten' . De wending * p,abaur kaurnins andbazran gaat van
de beteekenis de belasting in koren moeten aanbrengen, betalen ' over
tot ?floe/en afstand doen van dit koren ' en dan vroeger of later al
naar gelang de omstandigheden, de landstreken er wider liiden ' ,
behoefte aan het afgeslane hebben ' , het missen '. De semasiologische overgang van moeten tot behoefte gevoelen aan en dan verder
tot missen, met hebben en vice-versa wordt door menig woord en
menage wending zoowel in de Germaansche talen als er buiten
geillustreerd. 1k hoef hier enkel maar te herinneren aan de geschiedenis van woorden derven, durven (Got. Iaurban, Os.
tharbon, D. beduifen,bedarf, etc.), flood (Ags. nead, E. to need, etc.);
behoeven, behoefte (E. behoof, etc.); Fr. besoin, etc. etc.
Aan den anderen kant de moeilijke tilden welke de vrijgelatenen en onvrijen d i. het grootste gedeelte van de bevolking
in de Middeleeuwen beleefden, biachten mede dat de belastingbetalers ' deden wat zij konden om althans een zoo groot mogelijk
gedeelte van den oogst voor hun eigen onderhoud te bewaren
Het Westgerm (*widaberan unjberan) dat later met *andberan
in 't Ndl. en D. phonetisch moest samenvallen) kan dan van de
neutrale beteekenis d. wegdragen ', die het oorspronkelijk in
een wending zooals *Kaurno unIaberan had best den zin van wegvoeren met het doel het te verstoppen ' gekregen hebben, zoodat
(*undberan)*unIaberan tegenover * andberan wordt geplaatst en de
begrippen ontwikkelt zich onttrekken aan ' een taak of plicht,
zich onthouclen van' iets te doen, lets nalaten, achterwege laten'
Daar nu ook de middeleeuwsche belastingen met alleen uit natura,
later uit geld, bestonden, maar ook uit heerediensten, het uitvoeren
van werken voor den heer of den Staat en waarvoor men geen
loon kreeg, is het goed mogelijk dat wanneer het Westg. *unfiaberan
(undberan) reeds de beteekenis bezat zich onttrekken aan
nalateu ' het ook op dit soort belastingen toegepast werd en
aldus tot het begrip met iets waarmede men bezig was ophouden'
lets staken' °verging.
ont.
Ten slotte moet ik nog de genilief van de zaak die bij
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Et. W 8, s. v., p. I13 oordeelt dat dit gebruik zich « erklart aus der
Regel, dasz in der alteren. Sprache der Objektsakk. in negativen
Satzen durch den partitiven Gen. ersetzt werden musz », wat feitelijk onmogelijk is. Immers het gebruik van den gen. in de negate
is in 't Mhd. enkel gewoon als bepahng bij nzht (Vgl. PAUL, Mhd.
Grain 9, p. 119, § 257) en was reeds in verval in 't Gotisch (STREITBERG, I. F., XVIII, p. 403, Got. El. B. 4, p. 176, § 2b2, I) en Ohd.
(cf. ERDMANN, Grundz d. d. Syntax, II, Stuttgart, 1898, p 207
vgl. § 231). Daarbij is hot onbegrijpelijk hoe men ontberen, inberan,
enz. met Ags. vormmgen zooals nyttan, nyllan, ncebban, Waaraan
Kluge schijnt te denken, kan vergelijken, en dus inberan syntaktisch met * ne beran gelijkstellen. Indien nu nog de Ohd. Mhd. en
Mnl. beteekenissen een negatief karakter hadden, dan zou men
misschien nog van analogie in constructie met n&bban, enz. kunnen
spreken, maar dit is beslist het geval niet, want ' mzssen' , behoefte
gevoelen aan' ,` zich onitrekken aan' ,` sich enthalten' enz. zijn geenszins de negate van een begin). In werkelijkheid kan men hoogstens spreken van analogie met de talkrijke werkwoorden met ° went- (ant- int- enz.) gevormd, zooals Ohd. zntbzndan, zntgurten,
intladen, zntsezzzen, enz. [ERDMANN, Grundz., II, p. 193, § 217, O.
Zie ook § 214 vgl.] en die met een acc. van de persoon en een gen.
van de zaak geconstrueerd worden. Doch zelfs dit hoeven wij met
aan te nemen, al is ook de mogelijkheid van den invloed van die
ont- ww. met uitgesloten.
Van of het oudste Germaansch vmden wij de ww. die een
ge7'en, nemen en dergehike begrippen uitdrukken zoowel met den
gen. als met den acc. verbonden (STREITBERG, Got. El. B., § 262,
p. 175. — ERDMANN, Grundz., II, p. 179 vgl., § 209 vgl.). Men kan
zich dus best nevens *kurna andberan of * gabur kurnzns andberan
een *kurnzns andberan voorstellen, dit laatste met de eigenhjke
beteekenis ' na een gedeelte van het koren gebracht te hebben, ermede
betalen' . Deze laatste constructie die aanvankelijk enkel bij gelegenheid voorkwam, kan dan later algemeen geworden min wanneer
*andberan over ' *moeten afstaan ' tot de beteekenis ' behoefte
gevoelen aan' gekomen was, en aldus de oorspronkelijk partitieve
gen. tot een ablatieve werd zooals deze die in gebruik is bij de
zinverwante ww. Got. iSaurban, gaTaurban, Os. tharbOn, thol8n,
Ohd. thurfan, missen, firmissen, enz. (vgl. STEITBERG, Got. El. B.,
§ 2b5, p. 178. -- ERDMANN, Grundz., § 208, 6 vgl., p. 182 vgl.),
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Opmerkelijk daarbij, en met wat hierboven gezegd is volkomen
overeenkom end, is het, dat in 't Mnl. ontberen in den zin van nalaten ,
dien wij uit Westg. undberan, un5aberan (Ags. oFberan) gelooven
te mogen afleiden, met den gen. maar wel den acc. bij zich heeft.
**
1k hoop erin geslaagd te zijn de mogelijke beteekenisontwikkeling, die *andberan en *undberan of *un/aberan doorgemaakt
hebben om tot de Middeleeuwsche en moderne beteekenis te
komen, op voldoende wijze te hebben verklaard. Dat die ontwikkeling aldus verloopen is, kan bij gebrek aan oudere plaatsen, niet
met alle zekerheid bepaald worden. Mijn doel was enkel aan
te toonen dat ze niet alleen theoretisch en praktisch mogelijk was,
maar er wel degelijk wat voor sprak Het is klaar dat menige wending,
menige sociale toestand kan, en waarschijnlijk wel zal, samengewerkt
hebben. Ook zal ik niet beweren dat de hierboven geschilderde
semasiologisohe ontwikkeling in alle Westg dialekten aldus doorgedreven werd. Het Eng. waar *unlaberan het niet verder bracht
dais tot afferre en aufferre en *andberan tot znrninuere is voorbeeldelijk. Het kan best dat op 't continent het woord zich in een
bepaald dialekt of streek tot deze of gene beteekenis ontwikkelde,
in een ander dialekt of streek echter verloren ging of zich verder
wijzigde, zoodat het woord en zijn beteekenissen zooals de literaire
teksten het hebben overgeleverd, best aan verschillende dialekten
of streken kan ontleend zijn Daarbij is het wel suggestief dat het
woord om zoo te zeggen verdwenen is uit de volkstaal, evenals de
Middeleeuwsche belastingen in natura, en nu enkel nog voortleeft
in den zin van jets missen waaraan men groote behoefte heeft '
(Ned. W.) en dat het abstractum on/clic/Ping ' in het Mnl en Onl.
enkel als het onthouden van ' (Verdam) en het niet bezitten van
iets ' (Ned. Wb.) bekend is om nu alleen nog het begrip Bemis
van noodzakelijke hifsbehoeften ' uit te drukken.
Dr. G. CH. VAN LANGENHOVE.
'Vaal/ 1923.
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— De Nedtrlandsche wetenschappelyke
Terniznologze. Lezing door Prof. L.
VAN PUYVELDE. 6o7 en 685-706. —
Handwoordenboek your de Bouwkunst en de Oudhezdkunde. 707.836.
— Hoe ver zyn wy heden ten dage ge-

vorderd in de kennts onzer
nederlandsche Letterkunde? Lezing
door Mr. L. WILLEMS. 684.

Lezingen in de Academie.
*** MAANDELIJKSCHE VERGADERTNGEN.

— Een Vlaamsch geleerde urt de XV1de
eeuw, Leonardus Les szus,van Brecht.
Lezing door P. J. SALSMANS S. J. II
en 32-37.
— De Kunst en het Gerecht. Lezing door
J. MULS 78.

— Barre Hoogten Gedicht door Dr. L.
SIMONS 124 en 126-127.
— De Toren van Babel en de verwarrzng
der talen. Lezing door Prof. Dr. A.
VAN HOONACKER. 125 en 128-1:9.

— Het Stafrym by Gezelle. Lezing door
Kan. AM. Joos. 182 en 218 232.
— De soczaal-geneeskundige ontwzkkeling
van het kankervraagstuk. Lezing
door Prof. Dr. FR. DAELS. 238 en

239-250.
Onze Volksletterkunde. Haar geest,
hare taal en haar terrezn. Lezing
door G. SEGERS. 339 en 401-433.

Bet Stamland der Indo-Germanen.
Lezing door Prof J. VERCOULLIE,
441.449.

De Ontwikkeling van Vondels karakter. Lezine door Di. J F. i\1. STERCK,
buItenlanasch eerelici 45o-4b8.

Ridderdom, Kunst en Letteren in de
Mzddeleeuwen. Lezrng door OMER
WATTEZ 472 en 515-531.

— De overheerschende rol van de klankleer zn de taalkunde. Lezing door
Prof. J. VERCOULLIE. 879 en 885.893
*** IN COMMISSIEVERGADERINGEN :
-

COMMISSIE VOOR MIDDELNED. TAAL.
De oudste Dzetsche vertalzng van
de Gulden Legende. Lezing door K.
DE FLOU. 180 en 183-189.
Vlaamsche en Waalsche Etymolopeen. Lezing door Prof. Dr. J. MANsi ° N• 335 en 340-349.
Lexicographische sprokkelzngen.
r 14. Mnl. Veete en Veede. 534.
Vondel's Tasso vertalzng de rol
van den corrector in het St.-Peterburger handschrzft. Lezing door Dr.
L. SIMONS. 604 en 610-666.
Tekstkrztzek op den Esoftet. Lezing
door Prof. Dr. L. SCHARPE. 873.
Den Antwerbschen truut '. Lezing door J. VERCOULLIE. 874 en
883.884.
COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL.
De brzeven 108 tot 146 van Antoni
van Leeuwenhoek. Lezing door Prof.
Dr. A VANDEVELDE. 76 en 8 4116.
Fransch•Vlaandersche Reder/kers
urt de XVIIIde eeuw. Lezing door
Dr. M. SABBE, 18i en 190.217,

....... 9

Een Roeselaarsch Paaschspel nit
de XVIIIde eeuw Lezing door Prof

Over e ale Nederlandsche &Rio•

graphie van Isoo tot 1540 aoor W.

Dr. L. SCHARPE 76, 181.

Nyno.f. Lev/1g door Dr. M. SABRE.
586.

De Sendbrzeven) van Antoni van
Leeuwenhoek van 1712 tot 1717. Le-

_Het Gevoel in de Spraakkunst. Le.
zing door Kan. AM JCOS. 10, 120, 237
en 251-318.

zing door Prof. Dr. A. J -J. VANDEVELDE. 336 en 350-400.

Toponymie van Conscience's Loteling- Bezoek aan de hut van fan en
Trzen Lezing door G SEGERS. 534 en

Snoezen. Leztng door G SEGERS.
47 1 en 473-490.

Gebreken en Verbeteringen zn het
Onderzeijs der Chen e, Le7ing door

543 559.

Over het Landiuweel in de tweede
helft der 18de eeuw. Lezing door Mr.

Dr. A -J VANDEVELDE,587 en 589.
box.

L. WILLEMS. 605.
Naar een oplosszng- van het bl andend vraagstuk betreffende het op-

Vlaamsche Ii'unct in een Fransch
kleea. Lezing door G. SEGLRS 6o6 en

stellen in het Nederlandsch in de

667 678.

Oldenborneveldt in de Engelsche
Letteren Lezing door Dr J PIRSYN.
870.
- COMAIISSIE VOOR GESCHIEDENIS.

Welke toal sproken de Inez owinsers? Leznig 0cot Prof. Dr. J. MANSION. 8 en 21-31.

Uzi het Dagboek van Pasioor De
Houwet. Lezing door Kan. 1)r. J.
MUYLDERMANS. 7, 119 en 140-173.

Het Leven van Jan van den Berghe.
schryver van het ghemoralizeert
Haetsspel. Lezing door Mr L. Wu,

lasere humanzoraklassen. Leztng
door J. JACOBS 683 en 837.852.
Lidmaatschap der Academie. STAAT DER
ACADEMIE. 1923. V erke nde en briefwissetenae leder. 13Intieri- en burtenlandsche eereleden (Zre jaarboek voor
1923, blzz. 13-18) — Openstaande
plaatsen. 182. - Benoerning der Cornmrssie tot voorstelirrg van candrdaten.
182. — Voorstelling der candrdaten.
238. — Verkreznig 338. — liekrachtigIng door Z. M. den Korung bri
Kon. BesitrAt van 21 J1.111 1923.
Liebaei t. 75.

M

LEMS. 236.

De Moretussen op re-is- in 1668—
Leznig door Dr. NI. SABBE 471 en
49 1 -5 1 4- Terechtwrizing 586.

Over de historzsche beteekenzs van
Boudewyn 7'071 der Looren's getizcht
g De Maghet van Ghend Lezing
door Mr. L. WILLEMS 682 en 853.
867.
-

COMMISSIE VOOR ONDItRAVIJS.

Het Referendum van Prof Gravzs
verband met het onderwijs der
A ederlandsche taal in Belgze Lezing
door J. JACOBS. 9 en 12-20.

Hedcdeezingen (Letterkundtge), over aangeboden boeken :
— Door Dr. M. SABBE over Lesszus, Alomboirsrekening 1560 1566, door Jos.
A. U. ERNALSTEEN. 6.
-

Door IS. TEIRLINCK, over drie urtgaveil van Dr. ROB FONCKE, 72.

— Door Kai. Dr. J. AlUYLDERMANS, over
een urtgaven van Dr. J. GRIETENS 176.
— Door Dr M SABBE over Liszt en zone
Anne'es de Peierinage door A. H.
CORNETTE. 178.

922 —
Door Is. TEIRLINCIC over Volkskundzg

Kalender 'Poor het Vlaamsche Volk,
door G. CELTS 235.
Door OMER WATTEZ over Szegfrted.

Een Oui-Germaansch Heldenlzed.
469.

Moretussen (De) op reis in 1668 .. Lezing
door Dr. M SABBE. 471 en 491.514.
Terechtwuzing. 586.

N
Naar een oplossing van het brandend
vraagstuk betreffende het opstellen
in het Nederlandsch in de lagere
humamoraklassen. Lezing door
JACOBS. 683 en 837-852.

0
Oldenbarneveldt in de Engelsche Letteren. Lezing door Dr. J. PERSYN.

870.
Ontberen : Etymologie van Ontberen.
Verhanaeih,g UOur Dr. tx VAN LANGENHOVE aan de Academie ter uitgave aangeboden. 180. — Besiuit der
verslaggevets. 180. — Opgenomen.
894-915.

Philips van Uittenbroeke. Levng door
K. DE FLOU R tot lateren datum vet.sell...nen, 7, 119

Plantkunde Wensch dienaangaande van
Di. K BARB1E.R, 178.

Pt ysantwoorden Zie op Weds tryden.
Prysviagen. Zie op Wedstryden.
I)/ oeve. Zie op Talen.

R
Rederijkers : Fransch-Vlaandersche RedoLezing
ripters uit de XVIIIde eeuw
190door. Dr. M SABBE. 181 en 190- 217
Referendum (Het) van Prof. Gravis in
verband met het onderwijs der
Nederlandsche taal in Beige. Lezing
door J. JACOBS. 9 en 12-20.
Rekendienst. Zie op Corn missie V.
Ridderdom, Kunst en Letteren in de
Middeleeuwen. L eznig aoor OMER
WATTEZ 472 en 515-531.
Rol iDe overheerschende) van de klankleer in de Taalkunde. Lezing 000r
J. VERCOULLIE 879 835-893

Ontwikkeling (De) van Vondels karakter.
Lezing 000r. Dr. J. F. M. STERCK,
buttenlandsch eerend 450-468.

Opstellen in het Nederlandsch in de
lagere Humanioraklassen t Naar een
oplossing van het brandend vraagstuk van het). Lezing uoor j JACOBS.
683 en 837-852.
Over de historische beteekenis van Boudewyn van der Looren's gedicht
« De Maghet van Ghend r e Leung
door Mr. L. WILLEMS. b82 en 853867.

P
Paaschspel Een Roeselaarsch Paaschspel uit de XVIII de eeuw. Lezing
door Prof. Dr. L SCHARPL. 76, 181.

S
SALSMANS - FONDS. Jaarlijksch
Nersiag. 263. – beslissing aangaande
de uitgaven van het Fonds. 878.

Sendbrieven (De) van Antoni van
Leeuwenhoek van 1712 tot 1717.
Lezing aoor Prof. Dr. A -J.-J.- VANDEVELDE. 336 en 35o 400
Snoeien. LEZIng coot G. S–EGERS. 471 en
ls el. Vrkiheid van de leden in
Spel4l:n381 4s 9te0.
het Nerkiezen van een Spellingstelsel.
Bespreking, 75. — Voorstel van leden
der Comrrassie voor Middeln. letteren,

75. — Het voorstel verworpen. &88.

9 23 —
Sprokkehngen (Lexicographische). N r r4:
NIndi Veete en Veeae, door Mr. L.
WILLEMS 534.

Staatsprzi ckampen Zie op Wedstrjd
( D rzejaar yksche).
e
Stafrijm Het) bij Gezelle. L ,-zing door
Kan. Am. Joos. 182 en 218-232.
Stamland (Het( der Indo-Germanen. Le.
zing door Prot. J. VERCOULLIE. 44 1
-49.

Taal : Welke taal spraken de Merowingers ? LeLing aoor Prof. Dr. J. MANSION. 8 en 21-31.
TALEN (MoDh.RNE) : Proef over de moderne talen (wet van 12 Mei 191o).
Jury 1923 De heer Minister verzoekt de Academie candidaten aan te
duiden voor het voorzitterschap van
de Jury. Aangewezen canaidaten. 6o6.
re Deum. Op 21 Juli. 470. — Op 27 November. 681.

Tekstkritiek op den Esopet. Lezing door
Prut Dr. L. SCHARPL. 873.

eerelid, neemt aan als feestredenaar op
te treden. 73. — H9 zal spreken over
De ontwikkehng van Vondels karakter. 119. — Vaststelling van het programma. 237-238.
Versiag 435-468.

Verhandelingen ter uitgave aangeboden.
Eugletzaceae. Zie op dat woord.
Etymologze van .7, Ontberen

Zie op

0 tztbet en.
Vet ontschuldigingen op de Plechtige Ver.
gaaering. 437.
Verslag-en en illededeelingen. De heeren
Leden verzocht de kopu wig in te
zenden, 179. — Verklaring omtrent de
vertraging in het versch9nen van de
Verslagen en andere uitgaven. 179.
Vertaling Zie op Gulden Legende.

Verzen : De Fransche Verzen van Vondel.
V ernanaeling door Dr J. GESSLER
aan de Academie ter uitgave aangeboden. Versiag van de heeren SEGERS
en VERMEYLEN. 75.
Volks- en Gewestwoorden. Zie Register
V007 Personen up LOVELING (Mej. V.)

Terminologie : De Nederlandsche wetenschappelijke Terminologie en Handwoordenboek voor de Bouwkunst en
de Oudheidkunde Lezrn door Prof

Volksletterkunde (Onze). Haar geest,
hare taal en haar terrem.

Dr. L VAN PUYVELDE 607 en 685836.

Vondel's Tasso-vertahng : de rol van den
corrector in het St.-Petersburger
handschrift. Lezing aoor Dr. L. SI-

Toponymie van Conscience's Loteling :
Bezoek aan de hut van Jan en Trien.
Lezing door G. SEGERS 534 en 543559•
Toren (De) van Babel en de verwarring
der talen. Lezing dour Prot. Dr. A.
VAN HOONACKER. 125 'n 128-139.
Trout. Zie op t Den Antwerpschen
truut i.

V
Veete. Zie op Sprokkelingen.
VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECH.
TIGE). Vaststelling van den dag.
Dr. J. F. M. STERCK, buitenlandsch

door G. SEGERS.

339 en 401-433.

MONS. 6o4 en 610-666.

w
zr itch De Academie
Wapenschouw
mtgenoodigd. 534.

WEDSTRIJD (DRIFJAARLIJKSCHE) voor Ne.
derlandsche Letterkunae. I5de tudvak : 1921-1923. De voordracht van
candidaten verschoven. 878.
WEDSTRTJDEN VOOR 1923,
VERSLAGEN DER KEURRADEN :
Een onderzoek naar het onto
staan en de ontzenkkeltng van het

— 9 24 —
gebruzk van het voep000rd of .. Verslagen door de HH. VERCOULLIE,
JACOBS en MANSION. 319-324. —Niet
bekroond. 337.
2°) De geschzedenzs van de Kinderhteratuur in de Nederlanden, tot en
met 'goo. Verslagen door de heeren

SABBE, Joos en Mej BELPAIRE. 32533 2. — Ntet bekroond. 337.

-

Zeevisscheri. Keurraad. 877.

-

Bruzelreh dialect. 872. Keurraad. 877.

— Folklore : Plantnamen. 873. Keurraad. 877.
WEDSTRIJDEN voor 1925 -n 1926. — Ltjit
der uitgeschreveu prtisvragen. 536-542.

WEDSTRIJDEN voor 1924 en volgende
jaren. 471.
*** Ingekomen prqsantwoorden

:1924.

Gentrch Idzo.ftcon 585 en 872. Keurraad. 876.

Zitpenningen. Mededeeling daarover gedaan (verslag van Volksvertegenwoordiger Golher). 121.

II. - PERSONEN.
B
Barbier (Dr. K.). Wenscht een pro van
Woo fr. to stichten your een werk
over Plantkunde. 178.
BEER (TACO H. DR), buttenlandsch eereZtin afsterven. 584.
BELPAIRE (Mej M. E ). Bekrachtiging
van haar verktezing tot werkend lid. 7.
Hulde haar gebracht bij haar 70n vetjaardag. 76.
BRADLEY (Dr. H ), buttenlandsch eerelid. Zip overuiden. Hulde hem gebracht op de Plechtige Vergadettng

439.
Buve (E. H. Cl.). Schenkt boeken. 177.

Cornette (A. H.). Schenkt een boek.
Cort (Arnie de). Schenkt een boek. 335.
CUVELIER (Dr. J.). Tot briefwisselend
lid verkozen. 438
Schenkt een boek. 584.

D
DAELS (Prof. Dr. FRANS), briefwisselend
lid. Voorgesteld als j ury lid your den
Geneeskundigen Dienst bij het leger.

119
— Lezing : De soczaal geneeskundige ontwikkehng van het kankervraagstuk.

238 en 239-250.
— Schenkt een boek 71.

Delen (J. J. A ). Schenkt boeken. 584

C
CARNOY (Dr. A.). Tot briefwisselend lid

Delpire (L ). Schenkt boeken. 71, 584
Dierickx (H.). Schenkt boeken 234

verkozen, 438.
CEULENEER (Prof. AD DE), werkend
lid. Wenscht Senator A. VERMEYLEN geluk voor min krachtdadige
houding in de Commisste van den
Senaat bij de bespreking van het
wetsvoorstel tot verviaarnsehing van

de Gentsche Hoogeschool. 76.

E
Elieboudt (A ). Schenkt een bock 118.
Etnaisteen (Jos.-A ) Schenkt een bock 5
EYMAEL (Dr. H. J ), buitenlandsch eere-

lid.

—. 925 —
— t Ms feestredenaar uitgenoodigd }. xi.
— Schenkt een boek. 333.

F
FLOU (K. DE), werkend lid.
— Verkozen tot voorzitter der Commissie
voor Mnl. Taal. 604
— Lid van den keurraad Zeevisscherij.
877.
— Lezing : De oudste Diets-, he Vertalingder Gulden Legende. 18o en 183-189.
Foncke (Dr Rob ). Schenkt boeken. 71.

I-1
Haust ;J ). Schenkt een boek. 469.
Hoedt (P. J. d'). Schenkt een boek. 870.
Hondt (Valery d't Voorstel tot het stichten van een DE TILLIE-FONDS. 178.
HOONACKER (Prof A. VAN), briefwisse-

lena ha
— Lezing : De To, en van Babel en de
verwarrzng tier talen. 125 en I28139.
Houtkerke (Dr. J. ‘an). Schenkt een boek.
72.

G

J

GAILLIARD (Envy ). Hulde hem gebracht op de Piechtige Vergadering.
439.
— Zijn Levenshericht. 607.

JACOBS (E. H. J.), weekend lid.
.--.- Tot officter in de Ktoonorde bevorderd. 533.
— Benoemd tot lid der Commissie voor
het Wooraenboek aer Nederl. Taal.

Geerebaert (P. A) S J. Schenkt boeken.
118, 334, 584, 870.
Gessier (Dr. J.) Een verhandeling door
hem ter uitgave aangeboden. 75.
— Schenkt boeken 5-6, 234, 534, 680.
Godelaine (Dr. C) Schenkt boeken. 118,
680.

GO MANS (Dr. L.), werkend lid. Tot
Bestendigen Secretaris benoetnd 74.

124-

— Vertegenwoordigt de Academie op de
Wetenschappellike Vlaamsche Congressen. 335.
— Lezing : Het referendum van Prof.
Gravis in verband met het onaerwils der Nederlanascne taal in Belgie. 9 en 12-20.
— Lezing : Naar een oplossing van het

— Aanspraak ter gelegenheid ?liner henoeming tot Bestendigen Secretaris 68
— Carididaat voor het voorzitterschap van
de Jury voor de Proef over de m.o.
derne talen. 606.
— Lid van den keurraad Brusselsch dia-

lect. 877.

brandend vraagstuk betreffende het
opstellen in het Nederlandsch in tie
laeere Humanzoraielassen. 683 en
837-852.
Janet (Ch ). Schenkt boeken. 535.
JOOS (Kan. AM ), werkend lid.

— Lid van den keurraad Gentsch Idioticon. 876.

— Benoemd tot lid der Commissie voor
Rekenaienst. II

— Woont het Te Deum bij 470, 681

—

— Schenkt boeken. 331, 679.

Verkozen tot Voorzitter der Com-

missie voor Onderwtjs. 683.

— Canaidaat voor het plaatsvervangend
voorzliterschap van de Jury voor de
Grootaers (Dr. L.). Schenkt een boek. 584. ,
Proef over de moderne talen 606.
Grietens (Dr. I ). Schenkt boeken. 175.

- 926
Lezing : Het stafry'm by Gezelle. 182
en 218-232
— Lezing : Het gevoel in de Sj5raakkunst. 10, 120, 237 en 251-318.

K

— Verslag over Etymologze van Ontberen
180.

— Schenkt een boek. 870.
Mennekens ). Schenkt boeken. 334.

MULS (Mr J ), bilefwisse.lend lid.

KALFF (Dr, G J ), buitenlandsch eerelid
Zijn .fsterven te Sassnik (Ruben). 583

— Lenng : De Kunst en het Gerecht. 78.

Kletinti ens (Pater joz ) S. J Schenkt een
boek. 234.

MUYLDERMANS ( Kan. Dr. JAC. ),
werkend lad.

Knapen (M.-A ). Schenkt boeken 585.

— Tot ridder in de Kroonorde benoemd.
533
Afgevaardigde der Academie bu de
huldebetooging ter eere van G SEGERS. 586.

L
Langenhove (Dr G. van) Zie Register van
zaken op Ontberen.
Langohr (j ) Schenkt boeken. 72
LECOUTERE (Prof. Dr. C ), werkend
lid.
— ZLJ n Levensbericht. 607.
Lefevre (Dr. G ). Schenkt een boek. 118.

Lezing : C.Tit het Dagboek van Pastoor
De Houwer (1798) 7, 119 en 140173
— Letterkundige mededeeling over een
vtiftal tutgaven van Dr. J GRIETENS.
176.
Znn versiag over de verhandeling van
P. REYPENS, S J 8.

LOVELING (Juffr. VIRGINIE), briefIsselend lid.
— Deelt enkele oude Vo ■ ks- en gewestwoorden mede 68x, 874

— Schenkt boeken. 5, 71, 117, 175, 333,
679

— Hear afsterven te Gent op 2 December
1923 869 Ltikrede door Prof. J.
VERCOULLIE, bestuurder der Aca aerme. 881.

M

0
Overbeke (Mr J. van) Schenkt een boek.
176.

MANSION (Prof. Dr J werkend lid.

Oye (Dr. P. van). Zie Register van zaken
op Ettglenaceae.

— Verkozen tot Bestuurder voor 1924.

-

Schenkt boeken 871.,

684

P

— Tot officier in de Kroonorde bevoraerd 533.
— Herkozen tot Secretaris der Commissie
voor Geschtedents. 682.
— Lid van den keurraad Gentsch kiloticon. 876.
-

Lezmg 144,1ke taal sbraken de Hero-

-

Lezing : Vlaamsche en Waalsche
Etymolcsieen. 335 en 340-349.

wingers ? 8 en 21-31.

PAU W (Baron NAP. DE), werkend lid.
—

Levensbericht. 607.

PERSYN (Dr. J.), werkend
-

lid.

Lezing : Oldenbarneveldt in de Engelsche Letteren 876

PUY VELDE (Prof. Dr.
kend lid.

LEO VAN),

wer-

- 9/7 -

Benoemd tot lid der Commissie voor
Rekendier st II.

— Verkozen tot lid der Commissie voor
Onderwijs. 78.
-

Lezing : De _Miler landsche wetenschappelyke Terminologie 607 en
685 706 — Ha ndwoo, denboek voor

tie bioziwkunst en de Oudhezdkunde.
707-836.

— Schenkt boeken. 334, 584, 879.
Sadeleer (C -F. de). Spreekt den wensch
uit dat ae Academie den 300 n vetjaardag van den Vlaamschen Wijsgeer
Arnout Geulinckx plechtig zal her.
denken. 73
SALSMANS P. J ) S J , briefwisselend
lid.
Lezing : Een Vlaamsch geleerde urt

de XVId. eeuw, Leonardus Lesstus,
van Brecht. ix en 32-37.

R
Reypens (E. P) S. J. — Zie Register van
Zaken op Bzblzotheek.
Ruts (E. H. C ). Schenkt boeken. 176
RUTTEN (Z D H. Mgr.), bisschop van
Lurk, werkend lid.
— Schenkt een boek. 71

S
SABBE (Dr. M), werkend lid.

— Schenkt een bock. 469
Sano (Dr ). Voorgesteld als jury-lid voor
den Geneeskundigen Dienst bij het
leget. 119. — Ztjn benoeming tot
werkend lid. 179
SCHARPE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
Verkozen tot Secretans der Commissie
voor Mnl. Taal 604.
— Lid van den keurraad Zeevisscherij
877.

Verkozen tot lid der Commissie voor
Nieuwere Letteren.

Lezing E'en 1?oeselaarscn Paaschspel
utt de XVIII. eeuw. 76, 181.

— Bekroond in den Aug. Beernaert-Wedstrud. ye tudvak ; 1920 1921. II.

— Lezing Tekstkiitzek op den E,opet.
873.

— Vertegenwoordlgt de Academie op de
Wetenschappeluke Vlaamsche Congressen. 335

Schoor (Oscar van). Schenkt een boek. 234

-

— Lezing : Pransch-Vlaandersche Rede-

rykers utt de XVIZide eeuw. 181 en

SEGERS (G ) werkend lid.

190-217.

— Huldebetooging ter gelegenheid van
ztjn 7 5 sten vetpardag 585.

— Lezing : De Moretusssen op rers in

1668, aoor de Brabantsche Kempen,
de Mezery van 's _Hertogenbosch,
Zeeland en Vlaanderen. 471 en 491514. — Tetechtwgzing. 586.
— Lezing : Over De Nederlandsche
Bibhograpnie van 1500 tot 1540
door W. Nyhof. 586.
-

-

Schuyten (Dr. M. C.). Schenkt eon boek.
607.

Letterkundige mededeehng over een
boek van Jos.-A. W. ERNALSTEEN.

6•
Letterkuudige meietieeling over een
Uoek van A. H. CORNETTE. 178.

-

Herkozen tot Secretans der Conimissie
voor Onderwijs. 683.

— Lezing : Once Volksletterkunde. Haar
geest, hare taal en Naar terrezn.
33 9 en 401-433.

-

Lezing Snoezen, 471 en 473-490.

— Lezing Toponymie van Conscience's
Lotelzng : Bezoek aan de hut van
Jan en Trzen. 534 en 543-559.
-

Lezing : Vlaamsche Kunst in een
Fransca kleed 606 cn 667-678.

— 928
Serafini (Prof. Silvio) Schenkt een boek. 6.
SIMONS (Dr. L ), werkend lid.
— Verkozen tot ondervoorzitter der Cornmissie voor Nieuwere taal 605.
—

Neemt aan het Levensbericht van
Pr. Dr C. LPCOUTERE te schruven.
607.
Lezing : Barre googten. 124 en 126127.
Lezing : Vondel,' s Tasso-vertahng : de

rol van den corrector in het SintPetercburger handschrzft 604 en
610-666.
Staimer (L.). Schenkt een boek. 585.

— Lid van den keurraad Plantnamen.
877.
— Letterkundige mededeeling over due
uitgaven van Dr. Rob, Foncke. 72.
— Id. over Volkskundzg Kalender voor
het Vlaanzsche Vol,, door G Cells.
235.
Terlinck (Dr.). Voorgesteld ais jury-lid
voor den Geneeskundigen Dienst bij
het leger. 119.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.-V.), briefwisselend lid — Tot Officier in de
Kroonorde bevorderd. 176.
— Schenkt boeken, 71, 233 234, 334, 604)

680.

STERCK (Dr. J. F. M.), buitenlandsch
eerelid.

V

-

Neemt aan op de Plechtige Vergadering als feestredenaar op te treden. 73.

VANDEVELDE (Prof. Dr. A.J. J ), werkend lid.

-

Zal spreken over : De ontwzkkehng
van Vondels katakier. 119.

— Tot Of icier in de Kroonorde bevorderd. 533.

— Lazing . De ontwikkehng van Vondels karakter. 450-468.

— Verkozen tot Ondervoorzitter der Com-

-

— Benoemd tot lid der Commissre voor
Rekendienst, II.

Schenkt een bock. 333.

missie voor Onderwijs, 683

Versiaggever over een ter u tgave aangeboden verhandeting Zie Register
van Zaken op Euglenaceae. Zijn verslag. 875.

T
TEIRLINCK (HERM ), werkend lid.
— Tot officier in de Kroonorde bevorderd.

533-- Bekrachtiging zijner verkiezing tot werkend lid 74

— Lid van den keurraad Brusselsch dialect. 877.

— Lid van den keurraad Plantnamen.
877.
— Lezing • De Brzeven Io8 tot 146 van
Antonz van Leeuwenhoek. 76 en 84116.
-

— Verkozen rot Voorzittpr der Coinnassie
voor Gcschiedems 682.

— Lezing : Antonz van Leeuwenhoek her-.

dacht. By den tweehonderdsten verpat dag van zun overladen, 26 Aug.
1723. 535 en 56o-581.

— Benoemd tot lid der Commic,sie voor
bet \Voordenboek der Nedeilandsche
Taal. 124.
— Versiaggever over een ter uitgave aangeboden Nerhandeiing. Zie Register
van Zaken op Euglenaceae. Ziju verslag. 875

Lezing : De Sendbrzeven 2. van An-

tonz van Leeuwenhoek van 1712 tot
1717. 336 en 350-400.

TEIRLINCK (Is.), werkend ha.

-

Lezing Gebreken en Verbetertngen
in het Oncierzevs der Chemze 587 en

-

Schenkt boeken. 334, 684.

589-601.

..........

VERCOULLIE (Prof. J ), werkend lid.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Mud. Taal. 604.
-

-

amoemd tot lid der Commissie voor
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal. 124.
Candidaat voor het voorzitterschap van
de Jury voor de Proef over de moderne talon 6o6.

9 29 - Hulde hem gebracht. 76
VERRIEST (HUGO), werkend lid.
-

Hulde hem gebracht op de Plechttge
Vergadering. 440.

-

Zijn Levensbericht. 607.

Vincent (Aug). Schenkt een boek. 6
VOOYS (Prof. Dr. C G. N. DE). Schenkt
een boek. 870.

-

Lid van den keurraad Gentsch Idioticon. 876.

-

Lid van den keurraad Plantnamen.
877-

-

Lid van den keurraad Brusselsch
dialect. 877.

-

-

Lid van den keurraad Zeevisscherij.
877.

- Schenkt een boek. 879.

- Woont het Te Deum bij. 470, 681.
- Wenscht den heer L GOEMANS geluk
ter gelegenheid zyner benoeining tot
Bestendigen Secretarts. 67.

w
WALGRAVE (E. H. Al ). Tot bnefwisselend lid verkozen. 438.
Neemt aan het Levensbencht van Dr.
HUGO VERRIEST to schryven. 607.

WATTEZ (OMER), werkend lid.
-

Herkozen tot secretaris der Commissie
voor Nieuwere taal. 605.

-

Lezing : Ridderdom, Kunst en Letteren in de illiddeleeuwen 472 en 515.
531

-

Brengt hulde aan Mej. M. E. Beipaire
bij Haar Ton verjaardag. 76.

-

L .!zing : Het stamland der lndo-Germanen. 441-449.

-

Sibliographische nota over due herdrukken van zyn werken. 118.

-

L-zing : . Den AntzverAbschen truut 3).
874 en 883 884.

-

-

Liikrede van Jig. Virginie Love,'ing.

Mededeelingen betreffende de Zapen ningen en het versiag van volksvertegenwoordiget GOWER. 121.

-

-

1,,,zing • De ovetheerschende rol T an
de klankleer in de Taalkunde. 879
en 885-893.

Mededeeling nopens de bonding van de
inrichters van het Vyfde Internattonaal
Congres voor Geschiedenis tegenover
de Kon. Vlaamsche Academie. 122.

-

Slotwoord als uittredend bestuurder.

-

Schenkt boeken. x18.

88x.

879.
VERMEYLEN (Prof Dr. A ), werkend
lid.
-

Wiersum (Dr. E.). Schenkt een boek 335.
Willems. Tot Officter in de Kroonorde
bevorderd. 533.

Verkozen tot voorzitter der Commissie
voor Nieuwere taal. 605.

-

Verkozen tot Onderbestuurder voor
1924. 684.

Candidaat voor het plaatsvervangend
voorzitterschap van de Jury voor de
proef over de moderne talen. 6o6.

-

Verkozen tot Ondervoorzitter der Com•
missie voor Geschiedenis. 682.

- 930 — Neemt sat) bet Levensbericht van Baron NAP. DE PAUW to schrijven. 607.
— Woont het 7e Deuin IA. gm 681
— Lezing : Het Leven van Jan van den

Bel ghe, se/it yver van het gnemoralzzeert Kaetscpel. 236.

4redicht c De Maghet van Ghend 1.
682 en 853-867.
— Lezing : Hoe ver zyn wy heden ten

dare gevorderd in de kennis onzer
Mzddelnederlandsche Letterkunde?
68,1.

— Lezing • Lexicographische oprakelingen.Nr 14 : Mni. Veete en Veede. 537.

— Zun versiag. over de verbandehng van
E. P REYPENS S J. 8

— Lezing • Over het Landjuweel in de
tweede helft der 18de eeuw, 605.

WOESTYNE (KAREL VAN DE), A er kend lid.

— Lezing : Over tie historzsche beteekenis

— Tot Officier in de Kroonorde bevordcrd.
533.

van Boudenn van der Looren's

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizond frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdruinite, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZEVENDE TIJDVAK :

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Regle-

ment van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen
en Mededeelzngen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren
van hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter
Academie, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op
het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.

Nedertandsche Taal
en. If ietenschap to bevorderen, (Tow' het aitgez. en, in het
Nederlandsch, van ni,!zzan zverken over Natnn y- of 0 eneeshunclige fretenschappe,n, over 1■echtsgeleerdheid en cirri het
liak ran den Invnieni.
Het Joel van dit Fonds is <, de

Derhalveworden bit de Rani nklijkie Vlaamsche Academie werken op bet gehied deter versehillemie vekken
-

ter iiitigave

verhandelingen

worden in handed :.i_icsteld van dine beoordeelaars,
leden van de

Letteren.

Bestendige Commissie voor Nienzvere Taal en

Na ken n ng van de uitgebrachte ver-

slagen, beslist de Academic over het al or met laten
di-t.:hen van de aard2i ehoden ^verl<en,

KAREL BOURN'-FOLDS.
Do Karel Boury-prijs is ::;ciiit itcht mdt het chock
/zicideren odder het y olk i to veiispreiden.
dien

schi•T't de Koninklijkc Vlaamsche Academie

prijskampon dit veal . Vantinsche ch,'_dders en toondichters

Pater J. SALSMANS-FONDS.
kraelatens het Koninhlith lilesluit van

25' j

I no d , houclende :...d idheurin R van het ReJ101ncnt door de
Iioninlclijk e Vlaamsche Academie voor het J. SalsmartsFonds vastRestelch zal do jaarlijksche intrest van dit
Fonds door hair gebruiLt worden Haar eigen inzicht en

aar

den eisch der ornstandigheden :

hetzij tot hei uitschrijeet van prijiivragen, herzij
uitg(vcn
(ter
van ingezonden weiiien
i1,11
11110
bl hetzij tot lILt nittgevoil van Alidileltiliderlitudi;che tejimiin
,chinch der Rooluzeli-Kiitholikike
hijbelverliailin!4,
zedeleer, cittechee,
hagiographie,
geestitilijhe liederen
galichten, ordensfeghlen.
inetzl ij tot hut li,i1;ostigen van tviikinschappelijkit zhnilingen of van
studiereizcii tvelit) tot het voorlicriiiith/1 vita uitgaven 1111 de ender littera a
en G genocinitc, nmicizaltelijlt whit:ten lievondhn.
4( )tot in t licitostigcn van de illutititie van rcectsi door de
Academic on'iiturnomen in den itard van de cinder httera a en 1,
Sr i

gencemde,

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank ,
ter aanmoeciicing van de Viaamsche Letterkunde,
am de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die
tijdruimte, het beste werk, zonder onderscheid van soort
of onderwerp, zal geschreven hebben.

ZEVENDE TIJDVAK

1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is bcperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men bet Reglement van liet Aug. Beernaert-Fonds, in de Verstagen
en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 834-885.

Belanghebbenden Toorden verzocht, twee exemplaren
van hen werk of werken, In). den Bestendigen Secretaris, ter
Academic, Koningstraat, 18, te Gent (met vermelding op
bet adres : Veer den Aug. Beermaertlrtjs), in te zenden.

