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empiric relations ( a i : x ) : s .  A complete treatise on modern linguistics 
will have to embrace 1) the sentence, 2) the word group, 3) speech-acts 
and their reaction on the hearer, 4) the language system. Of this remoter 
and more ambitious project Her Woord is intended to be the first part. 

M. A . R .  

HUBERTA FRETS, l'I~ldment Germanique dans l'oeuvre d'Emile Verhaeren 
[dissertatie Parijs], Parijs, Champion, 1935. 

Hoewel Vlaming van oorsprong en geboren in her dorpje St. Amand 
bij Antwerpen, wordt Emile Verhaeren veelal als een Fransch dichter 
beschouwd. 

Inderdaad was de taal, door zijn ouders, leermeesters, studiegenoten en, 
bijna uitsluitend ook, door hemzelf gebezigd, de Fransche. Bovendien is 
Verhaeren, vanaf zijn jongelingsjaren, een hartstochtelijk bewonderaar 
van de Latijnsche cultuur geweest, had hij zeer veel vrienden in Frankrijk 
en heeft hij langen tijd te St.-Cloud gewoond. 

En toch werd hij nooit een Fransch dichter. 
Zijn temperament was en bleef Vlaamsch: realistisch, zinnelijk en mystiek 

tegelijkertijd. Zijn idee~n, zoowel v66r als na het critieke jaar 1888, dragen 
een sterk germanistisch karakter: zij gaan van de diep-pessimistische wereld- 
beschouwing van Schopenhauer tot her alles verheerlijkende ,,memento 
vivere" van Ft. Nietzsche; Goethe, Amiel, Whitman, Hegel zlln zljn geest- 
verwanten. Wat de Fransche schrijvers en denkers betreft, is het opmerkelijk, 
dat Verhaeren zich her meest aangetrokken heeft gevoeld tot hen, bij wie 
hij iets van zijn eigen Germanistische ziel kon terugvinden, zooals bij Renan, 
Guyau, Hugo, Lamartine en Baudelaire. 

Niet minder dan zijn idee~n, wijst ook Verhaeren's uitdrukkingswijze 
op zijn Vlaamsche afkomst; wil men zich ten volle rekenschap geven van 
wat Verhaeren's werk zoo kenmerkt: germanismen, neologismen, vrijheden 
van allerlei aard, alliteraties, uitroepen, liefde voor kleuren en concrete 
beelden, dan is het aanbevelenswaardig niet alleen de meesterwerken van 
den dichter te raadplegen, maar ook de gedichten, die tusschen 1888 en 1895 
verschenen en vooral zijn minder bekend proza-werk : Impressions, Sensations, 
Notes sur rAft.  

B. H . F .  

K- HEEROMA, Hollandse Dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelings- 
geschiedenis van her Algemeen Beschaafd Nederlands [Leidse diss.]. 
Bij j .  B. Wolters' U.M., Groningen, 1935. 

In dit boek heb ik twee dingen willen onderzoeken. In de eerste plaats, 
war nu eigenlijk ,,Hollands" was, in de tweede plaats, in wat voor verhouding 
her Algemeen Beschaafd Nederlands tot her eigenlijke ,,Hollands" staat. 
Aan de hand van goed localiseerbare Hollandse teksten van v66r 1500 
tracht ik vast te stellen, war Hollandse eigenaardigheden zijn en hoe groot 


