
van Herk. 224 t tanter 's  Mass. 

H U N T E R ' S  M A S S  EN J A O E R M E S S E .  

Liturgisehe termen komen er in taalkundige woordenboeken zelden goed 
af. Een voorbeeld - -  een uit vele - -  zijn de beide hier genoemde woorden. 

,,Hunter's Mass", zegt de Oxford Diet., ,,a short mass said in great haste 
for hunters, who were eager to start for the chase (Nares)." 

En uit de vele voorbeelden, die aangehaald hadden kunnen worden, wordt 
genote&d (1595) ,Gentleman pray'd him to say a Hunters Masse (Meaning 
a briefe Masse)." 

,J~germesse", beweert Grimm's Wtb., ,kurze flt~chtige messe" en hij 
tracht zijn be~ering te staven door eenige voorbeelden en de cordate regels 
van Uhland : 

Begrabt reich unter breiter eich 
im grfinen vogelsang 

und lest mir eine j~germel~ 
die dauert nicht zu lang. 

Maar short en kurz zfjn niet goed genoeg en in great haste en flaeMig 
worden door geen enkele bewijsplaats gestaafd. 

Een hantePs mass of een fiigermesse is een missa venatiea of venatoria 
(cf. Dueange, i.v.), een diet eigenaardige gebruiken, die eigenlijk iet of wat 
vreemd zijn en tot allerlei misbruiken hebben aanleiding gegeven, zoodat de 
hervormers niet nagelaten hebben er duchtig op te schimpen. Men hoore 
b.v. Marnix in zijn Byencoo~! 

Ze was kort. Sterker nog:  ze was te kort. Weggelaten werd n.1. het 
hoofdbestanddeel van de mis, dat wat de mis tot misoffer maakt. In de 
mis toeh worden de ouwel en de wijn tot Christi liehaam en bloed gecon- 
saereerd en geofferd. En juist dit, juist deze offering werd weggelaten. De 
mis wordt daarom ook wel genoerrid ,mi'ssa sicea" of ,droge mis". 

in dezen geest dus moeten beide artikels gewijzigd en aangevuld worden. 
En voor wie deze mededeelingen te kort zijn, sehreven Thalhofer, Hand& der 
Kath. Liturg3 iI, 262 en Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter, S 79 ft. 

Den Haas. A. VAN HERK. 

B O E K B E S P R E K I N G E N .  
A. RUPLINGER, Charles Bordes, membre de l'Acadgmle de Lyon (1711"--1781). 

Preface de G. Lanson. Lyon, A. Rey, 1915. 6 fr. 

Andr~ Ruplinger (1889--1914), ~l~ve de l'l~cole Normale sup~rieure, qui 
comptait il y a quelque temps 79 morts sur 189 ~l~ves, a &udik dans ce 
m~moire pour le dipl6me d'~tudes sup~rieures la vie et l'oeuvre d 'un mo- 
deste savant de province, type du ,,philosophe" du XVIIIe si~ele. Bordes 
appartenait a une vieille famille de libraires lyonnais; il a ~erit, voyage, fait 
le bien. II a /[t~ avant tout acad~micien de province. Et par 1~ son cas est 
typique. Car darts ses m~moires et ses ~crits se refl~tent les pr~occnpations, 
les id6es, les r~ves de son temps; ils 6clairent, trop nombreux produits 
oubli~s d'ordre secondaire d 'un esprit ~t demi-c6te, les grandes oeuvres: le 
Discottrs sur la Science et les Arts, le Mondain, la i~rofession de Foi du 
Vleaire savoyard, le Discours sur l'Universalilg de la Langue franfaise; ils 


