
Hesseling. 151 D6ttling, Flexionsformen. 

Op blz. 69 't woord ~0q~o~ behandelend is de heer D0ttling de dupe 
geworden van een onjuiste vertaling der uitgevers van de Amherst-papyri; 
we hebben hier een verkeerde schrijfwijze voor ~Q~p~'ao~ en 't Latijnse 
origineel is tremissis, de naam van een taunt. 

Tot ons leedwezen ontvingen wij eerst nu bet proefschrift van de schrijver; 
de late aankondiging is dns , iet  aan ons te wijten. 

Leiden. D. C. H. 

A A N K O N D I Q I N G  V A N  E I Q E N  W E R K .  

J. TIELROOY, Conrad Busken Huet et la littdrature Iranr Haarlem. Tjeenk 
Willink, en Parijs, Champion, 1923. 

Schrijver heeft ten eerste in bijzonderheden wfllen nagaan, welke Huet's 
verhouding tot de Fransche literatuur is geweest, en ten tweede deze ver- 
houding in verband willen brengen met den algemeenen aard van Huet's 
geest, gemoed en talent. Op beide punten komt hij tot bepaalde conclusies. 
Hij hoopt met zijn boek Busken Huet in Frankrijk eenigszins bekend, en 
hier te lande in sommige opzichten beter bekend te maken. 

Haarlem. .J. T. 

J. VAN DAM, Zur Vorgeschichte des hOlischen Epos: Lamprecht, Eilhart, 
Velcleke [Amsterdamsch proefschrift]. Bonn und Leipzig, Kurt Schroeder 
1923, XV + 132 blz. [Rheinische Beitrtige und Hiilfsbticher zur germa- 
nischen Philologie und Volkskunde, Heft 8]. 

De'ze dissertatie stelt ten doel, de voorgeschiedenis van het z.g. hoofsche 
epos nader te onderzoeken. Her lste hoofdstuk, over Lamprechts Alexander, 
gaat nit van Wilmann's theorie over de verhouding der handschriften van 
dit gedieht en doet vooral de beteekenis van den Straszburger tekst $ voor 
de ontwikkeling der epische techniek uitkomen. Het 2de hoofdstuk, over 
Eilhart von Oberge, onderzoekt de positie van her Stargarder fragment 
en de Tsjeehische vertaling in de overlevering en tracht op dien grondslag 
te bewijzen, dat Eilhart S heeft gekend. Her derde hoofdstuk zet op grond 
van de reeds vaststaande afhankelijkheid der Eneide van S de wording van 
Veldekes epische techniek uiteen en tracht de veelbesproken afhankelijkheid 
der Eneide van den Tristrant opnieuw te bewijzen. Een slothoofdstuk vat 
de verkregen resultaten samen. 

Amsterdam. J. VAN DA~I. 

M. . | .  VAN DER MEER, Orammatik tier neunieaerliindischen Gemeinsprache 
(Het algcmeen beschaa!d) mit Uebungen und Lesestiicken yon M. Ramondt. 
Heidelberg 1923. C. Winters Universit~tsbuchhandlung, Preis FI. 2.50. 

Diese Orammatik ist als eine Einleitung zu einer im selben Verlage ver- 
lenten historischen niederl~ndischen Orammatik gedacht, deren erster 
Band, welcher die Lautlehre enth~ilt, sich jetzt im Druck befindet und im 


