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GENT

BOEKDRUKKUNST
EN DE OPKOMST VAN DE NEO- FILOLOGIE
DE

door
JAN F. VAND.ERHEYDEN,
Lid van de Academie.

Dat de uitvinding en de verspreiding van de boekdrukkunst een
belangrijke weerslag gehad heeft op verschillende uitingen en vormen
van het cultuurleven in de XVe en in de XVIE eeuw
zowel als in
latere eeuwen
wordt vrij algemeen aangenomen. De verspreiding
van nieuwe ideeën op allerlei gebied werd toen onmiskenbaar door
deze uitvinding en door de massale ingebruikname van een goedkope
grondstof, het papier, in de hand gewerkt. De dieptegang en de zich
wijd-uitzettende stuwing van sommige zestiende-eeuwse geestesstromingen zijn ondenkbaar zonder deze twee nieuwe factoren, zonder
het aldus beschikbaar gestelde instrument. Zo hangt b.v. de rasse en
brede ontplooiing van de reformatorische gedachte
sociaal en
geografisch gezien
grotendeels nauw met het opkomen en het uitzwermen van de drukkersateliers samen. Niet alleen het gesproken
woord in theologische discussie of in preek, ook het gedrukte boek en
het licht van-hand-tot-hand-gaande pamflet speelde nu een rol ;
daarenboven werd niet alleen de specialist, die het Latijn en de tra
technische terminologie machtig was, bereikt, ook de gewone-ditonel
man kreeg in de volkstaal in gedrukte vorm bron en commentaar
onder ogen.
De taal- en literatuurstudie
niet alleen de „classieke", doch ook
deze in verband met of in de landstalen
bleef voor deze uitvinding
en haar verspreiding niet onberoerd ; m.a.w. de opkomst en de ontplooiing van de neofilologie zijn moeilijk denkbaar zonder de vlucht
die de boekdrukkunst in de XVQ en bijzonder in de eerste helft van de
XVIe eeuw genomen heeft.
Dit gekend aspect van de betekenis van de boekdrukkunst voor het
activeren van de literatuurstudie in de volkstalen in de XV en in de
XVIe eeuw even belichten, en tevens de stootkracht en weerslag van
het impuls, dat boekdrukkers en -uitgevers,
of wie ook bij het jong
boekbedrijf betrokken was
aan de studie van de landstalen gegeven
hebben, even te ontleden en onderzoeken is het tweevoudig opzet
van deze beschouwingen. M.a.w. bedoeld wordt enkele aspecten van
,

-6 --rechtstreekse of onrechtstreekse invloed van de boekdrukkunst op de
jonge studie van eigen literatuur en van eigen taal in de westerse
landen even in 't licht te stellen. Niet dat dit de enige contactpunten
zijn tussen taal- en letterkunde en de boekdrukkunst !
Ook taalhistorisch gezien is de inwerking van de boekdrukkunst
belangwekkend. Inderdaad, al had een of ander dialect ten gevolge
van litteraire, politieke, geografische, demografische, economische of
godsdienstige factoren zijn invloed buiten zijn oorspronkelijke streek
zien groeien, deze uitzonderlijk en vaak overheersende positie was
verre van stabiel. In de verschillende taalgebieden heeft de boekdrukkunst echter er toe bijgedragen om deze toevallige suprematie te
consolideren doordat dit dialect vaker en in belangrijker documenten
in drukvorm werd vastgelegd dan andere gewestspraken ; hierdoor
immers werd zijn uitstraling versterkt.
Dit was denkelijk het geval met de taal van de streek van London.
Te Londen immers had William Caxton, de Engelse aartsprinter, zijn
eigen vertalingen en bewerkingen zowel als het werk van anderen
(1)•
o.m. van de „Londenaar" Chaucer gezet, gedrukt en verspreid
Zonder de betekenis van het werk van een Dante, Petrarcha of
Boccaccio te kort te doen kan wellicht een gelijkaardige beschouwing
eveneens gelden in verband met de consolidatie en de alles overheersende rol van het Toskaans dialect in Italië. Het belang van de
drukkersateliers in Centraal Italië is immers waarschijnlijk niet
vreemd gedeeltelijk althans aan de uitzonderlijke positie door
dit dialect onder de gewestspraken in Italië uiteindelijk verworven - ( 2 ).
Dit is echter een probleem dat in eerste instantie de interne geschiedenis van de westeuropese talen raakt en dienvolgens buiten 't bestek
van dit betoog valt ( 3 )•
(1) Cfr. hierover o.m. H. J. Chaytor : From Script to Print. An Introduction

,

to Medieval Vernacular Literature. Cambridge, Hef f er Sons, 1950 (I st ed • 1945).
Cfr. b.v. p. 45-46.
.
(2) Harold Goad : Language in History. Harmondsworth, 1958. Cfr. p. 132.
( 3 ) In alle taalgebieden waren de toestanden en is ook de ontwikkeling niet
dezelfde. Consolidatie van een reeds tengevolge van talrijke factoren overheersende positie van een dialect is ten andere iets anders als het scheppen van
een eenheidstaal. .
Arno Schirokauer in zijn uitvoerige bijdrage : „Der Anteil des Buchdrucks
an der Bildung des Gemeindeutschen", p. 317-350 in : Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft and Geistesgeschichte. XXV (195 I) verzet
zich tegen de theorie over de bepalende rol van de boekdrukkunst inzake de
eenmaking van het Duits ; hij bekampt de stelling van de school der taal-

-
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Een gelijklopende aanmerking kan gemaakt worden in verband met
de weerslag die de boekdrukkunst gehad heeft op de ontwikkeling van
de literatuur als literatuur, op de literatuur-beoefening.
Inderdaad, de boekdrukkunst had zelfs invloed op de litteraire
vorm.
Al wordt er in de eerste drukken van letterkundig werk nog wel
toespeling gemaakt op „toehoorders" zowel als op „lezers" 1 ), toch
is en blijft het een feit dat door de boekdrukkunst een lezerspubliek
in plaats van het vroeger overwegend luisterpubliek ontstond, d.i. een
publiek dat nu ook voor ontspanning of lering nog wel hoorde voorlezen, doch in veel gevallen zelf las, en zelfs herlas. De weerslag
hiervan op het bellettristisch werk was dan ook enorm en wijzigingen
in stijl en bouw, in woordkeuze en woordklank bleven niet uit. De
typische middeleeuwse en voor een luisterpubliek noodzakelijke herhalingen en de talrijke vroeger verantwoorde herinneringsformules
(

historici die voorhouden „die Druckerpresse hate sich als besonders wirksames

Instrument des sprachlichen Ausgleichs and der Versöhnung erwiesen" (p. 323324) • Volgens hem beoogden de drukkers een eenheidsspelling en niet zozeer
een eenheidstaal in te voeren en te verspreiden. A. Schirokauer kan niet aanvaarden dat aan laag bij -de-grondse beschouwingen als de verspreiding van een
handelsartikel wat het boek in de ogen van een drukker is een dergelijke
invloed zou toegekend worden. Nadat hij uit Bach's Geschichte der deutschen
Sprache een passus heeft aangehaald vervolgt hij b.v. „So and ähnlich werden
wir immer von neuem darüber belehrt, dasz das gedruckte Buch als Handels
-genstadufiSprchomand rgte,isübaln
deutschen Landen annehmbar machte. Die materiellen Tendenzen eines unbegrenzten Absatzmarktes erwiesen sich also als so übermächtig, dasz die auf
Abschlusz, ja Abriegelung zielenden geistigen Tendenzen davon gradezu
uberwaltigt werden ! " (p. 324). Terloops moet vooreerst aangestipt dat velen
van de eerste drukkers en proeflezers ook „geleerden" waren (cfr. infra). Verder
al kan erkend dat drukkers-uitgevers meer geïnteresseerd waren in een een
belang van een eenheidstaal hun niet ontging en sommigen-heidsplngt
(cfr. Wm Caxton) hebben door de door hen gedane woordkeuze ongetwijfeld
de taalevolutie beïnvloed.
1 ) Wm Caxton b.v. in zijn „Epiloge" van de „Cordyale" gedrukt in 1479
spreekt van „reders" en van „herers" : „For certaynely as well the reders as the
herers well conceyuyng in their hertes the forsayd foure last thinges may
therby greetly be prouoqued and called from sinne". In het voorwoord van
1481 van de vertaling van De Amicitia van Cicero : „& praye al them that
shal here or rede thi lityl treytys moch vertuous of frendship". Cfr. in dit
verband : William Caxton : The Prologues and Epilogues of William Caxton.
By W. J. B. Crotch. London, Oxford Univ. Press, 1928 (Early English Text
Society. Orig. Series, N° 176) .
(

-8-verdwenen, waardoor de stroom van het verhaal vrijer verder vloeien
kon. Het woord zelf kreeg een nieuwe waarde : de magie van zijn
evocatieve kracht werd groter en sterker (').
Ik herhaal : ook dit aspect blijft hier buiten beschouwing. Wat
ons thans wèl interesseert is even de weerslag na te gaan van de
opkomst en spreiding van de boekdrukkunst op de studie van de
westerse landstalen en op het onderzoek van de literaturen in deze
volkstalen.
Het ligt voor de hand dat de boekdrukkunst de spreiding van nieuwe
ideeën en opvattingen inzake taal- en literatuurstudie moest bevorderen.
Door de „mogelijkheden" geboden door deze technische verbetering
in de reproductie van teksten en door het invoeren van het wijd
gebruik van papier, d.i. door de betrekkelijke gemakkelijk -verspid
relatieve lage kostprijs van de mechanische reproductie van-heidn
litteraire of taalkundige documenten, werd een ruimere spreiding onder
een groter publiek van deze stukken en van de gedachten die ze droegen thans mogelijk.
Een typisch voorbeeld inzake de zogenaamde „geleerde taalstudie"
zij het ook een betrekkelijk laat, maar daarom niet minder kenschetsend is het geval van de uitgave van de Codex Argenteus in
1665 en de daarop plotse opbloei van de studie van het Gotisch in het
land waarin de tekstbezorger, Franciscus Junius Jr., bedrijvig was,
zowel als in de Nederlanden waar de uitgave het licht zag 2 ).
Inderdaad, meer dan een eeuw vóór het verschijnen in druk van
deze Gotische bijbelvertaling had men reeds in het Ri j eland de
Codex Argenteus ontdekt
dit is, de toen nog bestaande fragmenten
van het purperkleurig perkamenten handschrift dat in gouden en
zilveren letters iets méér dan de helft van de bijbelvertaling van de
Wisigotische Bisschop Wulfila bevatte. Deze ontdekking staat op het
actief van Vlamingen, nl. van Georgius CASSANDER (1513-1566)
een Bruggeling (?) , of was hij te Kadzand of te Pittem geboren ?
Deze Westvlaming verbleef een tijd te Keulen en had dit handschrift
(

(1) Cfr. H. J. Chaytor : o.c. passim.
(2) Cfr. o.m. R. van de Velde : Het Gotisch. Ontdekking van de Codex
Argenteus en eerste belangstelling. P. 295-308 in : Handelingen {van del
Koninklijke Zuidnederlandse Mij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
XV (1961).
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in de Abdij te Werden a/de Ruhr ontdekt en hierin een Gotische
bijbelvertaling herkend. Reeds in 1554 was hij in 't bezit van een
afschrift van passages uit deze codex. Het is vanuit deze Keulse kring
waartoe hij, Cassander, behoorde en waarvan nog een ander Vlaming
deel uitmaakte, nl. Cornelius Gualther (alias Wouters) dat het bericht
van het bestaan van en „proeven" uit deze codex over de Nederlanden
en meteen over West-Europa verspreid werden.
Gingen er aanvankelijk excerpten van deze Codex in handschrif telijke vorm van hand tot hand, reeds van i 5 69 af worden er sommige
in druk verspreid. Becanus was in dit opzicht een voortrekker ; in
15 97 volgde de door Vulcanius bezorgde uitgave van de De Literis
et lingua Getarum .rive Gothorum waarin nog talrijker fragmenten
van de Gotische bijbelvertaling werden opgenomen.
Komt dan in z 665 te Dordrecht de volledige uitgave van de
bewaarde tekst door Fr. Junius 1 ) en meteen een echte opbloei van
de Gotische studie. Een „Gothicum Glossarium" begeleidde reeds
deze uitgave ; minder dan 25 jaar later beschikt men over een grammatica van de hand van Georgius Hickesius ( i ) en in 1 7 z o verscheen
dan het merkwaardige werk van Lambrecht ten Kate waarin in het
derde deel, o.m. de opzienbarende ontdekking van het bestaan van de
klassen in de vervoeging van de sterke werkwoorden werd vastgelegd.
Bevindingen die niet mogelijk waren aan de hand van het gering
aantal korte excerpten konden nu gemakkelijker worden opgedaan
aan de hand van de omvangrijke tekstgedeelten die thans ter beschikking van belangstellenden, waar dezen zich ook mochten bevinden,
stonden.
Op de invloed op de „practisch georiënteerde taalstudie" spelling,
spraakkunst, lexicografie komen we later terug.
(

Een ander gebied is de literatuurstudie !
Vooraf kan in dit verband aangestipt worden dat onrechtstreeks de

(1) Quatuor D. N. Jesu Christi Eugeliorum Versiones perantiquae duae,
Gothica scil. et Anglo-Saxonica ; quarum illam ex celeberrimo Codice Argenteo
nunc jrimum déprompsit Franciscus Junius. Dordrechti, 1 665.
(2) Begonnen in 1688 en voltooid in 1689: „Institutioner Grammaticae
Anglo-Saxonicae et Maeso-Gothicae (Oxoniae) ; heropgenomen in het ver
waarvan hij de uitgever is, nl. Linguarum veterum septentrionalium-zamelwrk
Thesaurus Grammatico- criticus et archeologicus. (Oxoniae, 1705-1703).

I0

boekdrukkunst op dit stuk een belangrijke rol gespeeld heeft. Inderdaad
een ruimer verspreiding van het bellettristisch werk zelf en de daarmee gepaard gaande verruiming van het lees- en luisterpubliek dat de
woordkunstenaar nu bereiken kon, moest fataal de belangstelling voor
literatuur en meteen eveneens voor litteraire problemen opwekken of
versterken. Onrechtstreeks werd aldus onder invloed van de verspreiding van de boekdrukkunst een veile teeltbodem voor een intensievere
beoefening van literatuur-theoretische en zelfs primaire „literatuurhistorische" studies klaargelegd.
Rechtstreeks was echter de inwerking van de boekdrukkunst op de
literatuurstudie zelf, daar waar de drukkers voor het verspreiden van
antieke litteraire handboeken over Westeuropa zorgden.
Vermeldenswaard is in dit verband de publicatie van het werk van
Quintilianus, wiens 1 nstitutiones Oratoriae in de winter I q. 15/ I 4 I 6
in het klooster van St. Gallen door Poggio ontdekt werd.
Reeds in 1470 amper drie jaar na het invoeren van de boekdrukkunst in Rome verschijnt aldaar een uitgave van dit ,,handboek", en in de volgende jaren komt in Venetië, Milaan en Florence
de ene druk na de andere van de pers. In I 5 10 is Frankrijk aan de
beurt, en te Lyon wordt de handleiding van Quintilianus gedrukt ;
van 1519 af levert de te Parijs gevestigde Vlaming Jodocus Badius
er een druk van, die de eerste van een serie van uitgaven is die uit
zijn werkhuis zullen komen. In 1527 is er een Keulse druk.
De verspreiding van de Institutiones Oratoriae in druk, en op groter
schaal dan ooit te voren mogelijk, heeft de litteraire opvattingen van
de XVV en van de XVIe eeuw onmiskenbaar beïnvloed, niet alleen de
woordkunst in de landstaal zelf gekleurd, doch eveneens haar studie
in een bepaalde richting geleid.
Uit Italië langs Rhone- en Rijnvallei het Noorden binnendringend
beïnvloedt dit tractaat litterair-theoretisch werk dat in de Nederlanden
ontstaat en verschijnt, o.m. de „Rhetorica, dye edele Const van Wel
Jan van Mussem, waarvan de eerste druk in 15 5 3 te-.reghn"va
Antwerpen verscheen C).

1 ) Cfr. in dit verband een paar bijdragen : Jan van Mussem (I) en Jan van
Mussem (II) verschenen in : Verslagen en Mededelingen [van de] Kon. Vla.
Academie. 1952. P. 289-306 ; p. 923-948.
(

--- II --

Welke factoren spelen in deze verspreiding van boeken en, door
deze boeken, van gedachten een gans bijzondere rol ?
Is daar vooreerst de prijs van het gedrukte werk. Ook de drukker
zelf, als geleerde en als bedrijfsleider (zakenman en technicus), moet
hierbij betrokken worden.
Deze teksten worden des te gemakkelijker toegankelijk en worden
des te ruimer verspreid daar de prijs van de thans gedrukte exemplaren
zo veel lager ligt dan deze van zelfs-in-serie-gemaakte handschriftelijke
reproducties.
In de eerste helft van de zestiende eeuw zinspeelt men herhaaldelijk
op dit aspect van het probleem.
Nicolaas van Winghe in zijn tractaatje „Een goer onderwijs van
die weerdicheyt ende diepheyt der heyligher scrif toeren..." dat als
een toemaatje bij zijn Leuvense bijbelvertaling van z 548 gevoegd
werd verklaart in verband met de rol van „die sonderlinghe conste
der Prenterien" dat „nu ter tijt die heylighe Scriftuere soo seer ver
ende ghemeynsaem is alle menschen / wantmen-menichfuldt/
nu ter tijt door die sonderlinghe conste van Prenterien / onlanxs
ghevonden / meer goeder boecken vint danmen plach in eenighen
tijden voor desen".
De verklaring ? De lage prijs van deze gedrukte vertalingen:
„Ende die selue ( bijbelvertalingen in 't Latijn en in de landstalen)
zijn oock soo goeden coop / alsoo datmen een Bibel (die hier voortijts
pleecht ghescreuen dertich / veertich / oft vijftich gulden te ghelden)
nu mach hebben gheprent omsoo veel stuuers / waer door dat nu
ieghelijck die heylighe Scriftuere mach crijghen ende leren" 1 ).
Geldt dit voor de bijbelvertalingen, dan geldt hetzelfde voor andere
werken waarvan grote oplagen konden verzekerd worden, o.m. voor
schoolboeken.
Het getuigenis van Robert Whittinton, één van de grammatici van
de Magdalen College School, in zijn Vulgaria van z 520 is sprekend.
Mochten zo zegt hij de uitvinding van de boekdrukkunst en de
verspreiding er van de „scryueners", d.i. de beroepskopiisten enig
nadeel berokkenen, ' de gelukkige weerslag hiervan voor de minder
bemiddelde scholieren en studenten was onberekenbaar. De boekdruk(

1 ) Den gheheelen Bybel / Inhoudende het oude ende nieuwe Testament /
Met grooter naersticheyt ende arbeyt nv corts in duytsche van nyews
ouerghestelt... Gedruct in die vermaerde Universiteyt ende stadt van Loeuen
(

by my Bartholomeus van Graue, 1548. Cfr. fol. Aij.
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kunst immers „hyndreth not so moche ye scriueners / but profeteth
moche more poore scholers" ( 1 ) .
Op het algemeen plan nog even verwijlend is het vermeldenswaard, meen ik, dat het niet enkel het technisch procédé als dusdanig
is dat van uitzonderlijk belang is voor de vlucht van de neofilologie ;
hetzelfde geldt voor de drukker als drukker of de uitgever als uit
mens die de zethaak en pers hanteerde of hanteren liet-gevr.D
was vaak meer dan dat. Hij hanteerde vaak eveneens de pen en speelde
soms als „auteur" een niet te onderschatten rol. Dikwijls immers
heeft hij ook onrechtstreeks de filologische studie bevorderd. Bedoeld
wordt hier nog niet het schrijven van „filologische" bijdragen door
de drukker-uitgever, doch wel het leveren door drukkers-uitgevers van
eigen litterair of historisch bedoeld werk dat later ofwel filologisch
studiemateriaal zou worden, ofwel voor de geschiedenis van de taal
een zekere betekenis zou verkrijgen.
Er zijn inderdaad betrekkelijk vroeg drukkers-uitgevers geweest die
hun pers met hun eigen werken „spijsden" en aldus persoonlijk werk
via hun eigen druk- en uitgeverij-- oorspronkelijk of vertaald
bedrijf op de markt brace-c^1.
Van den beginne van de ontdekking en van de verspreiding van
de boekdrukkunst was echter het overzetten in de landstaal van antiek
of van vreemd werk een haast algemeen gebruikt middel om lezenswaardige stof aan te voeren.
Meer dan één drukker pakte zelf aan en vertaalde. De Engelse
„aartsprinter" William Caxton deed dit en leverde een heel stel overzettingen uit het Nederlands zowel als uit het Frans C).
Bijna een eeuw later nog zal de grote Plantin het niet onder zijn
waardigheid achten de rol van vertaler op zich te nemen ( 3 )•
Meestal echter waren de drukkers-uitgevers promotors van verta-

(1) John Stanbridge & Robert Whittinton : The Vulgaria of John Stanbridge
and the Vulgaria of Robert Whittinton, ed. by Beatrice White. London, 1932.
(Early English Text Society. Orig. Ser. No 187) Cfr. p. i o6.
(2) Belangwekkend zijn de verklaringen van W. Caxton in verband met
zijn vertaalwerk. Cfr. o.m. Wm Caxton : The Prologues and Epilogues of
William Caxton. By W. J. B. Crotch. London, Oxford Univ. Press, 1928.
(Early English Text Society. Orig. Series, No 176).
( 3 ) Cfr. C. Ruelens & A. De Backer : Annalen Plantiniennes. je Partie:
Christophe Plantin (1555-1589). Bruxelles, F. Heussner, 1865. P. 28-29.
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lingen ; ze gaven anderen bepaalde opdrachten uit te voeren ( 1 ) .
Want, eenmaal de uitgevers ontdekt hadden welk soort geschriften
in de smaak van het publiek viel aarzelden ze niet deze smaak in te
volgen.
Antieke schrijvers van moraliserende geschriften vonden in ver
eerste decenniën van de XVIe eeuw in sommige taal--talingde
gebieden buitengewone bijval, terwijl overzettingen van antieke historische geschriften o.m. van een Tacitus, Livius, Caesar de
laatste decenniën van de XVe eeuw en diep in de XVIe eeuw tot de
meest geliefkoosde lectuur van de Westerse lezer behoorden.
Niet alleen de talrijke zich dicht-op-elkaar-opvolgende uitgaven van
dergelijke vertalingen bewijzen de opgang die ze kenden, de omvang
van de afzet die ze vonden en meteen de belangstelling die hun te
beurt viel, er zijn insgelijks de eigentijdse getuigenissen betreffende
de populariteit van de geschiedkundige studie en van historische lectuur in 't algemeen ( 2 ) of betreffende het succes van bepaalde geschiedschrijvers bij het publiek, zoals b.v. een Livius in de Duitssprekende
gebieden ( 3 )•

(1) Van Plantin weten we hoe en wat hij vertalers betaalde voor het leveren
van overzettingen uit oude of moderne talen. Cfr. p. 2 30 -2 31 in : Max Rooses:
Christophe Plantin. Imprimeur anversois. 2e éd. Anvers, Jos. Maes, 1896.
(2) Een typisch voorbeeld in dit verband aan te halen is de verklaring van
C. Hedio van wie in i 549 te Straatsburg een vertaling verscheen van de
Chronica van Conrad, abt van Ursberg : „Ein ausserlesene Chronick von anfang
der welt biss auf 1543... in den truck geuertigt durch C. Hedion. Strassburg,
1549. In zijn inleiding zingt hij de lof van de geschiedenis, wijst op haar oudheid en tevens op de eigentijdse populariteit van deze wetenschap : „Es mag
Christlicher lieber Leser / dafür gehalten werden / das nit on besondere
schickung Gottes beschehe / das zu disen jaren vil Historien an tag kommen
in vilerley sprachen / vnd die Weiszheyt vn {nd) klugheyt der Historien so
vil als auff den gassen zu vns ru [e) f f et... " (fol. [i j vo)) . Het tweede deel
van dit werk wordt voorafgegaan door een voorwoord door Melanchton die
eveneens wijst op het nut en de populariteit van de beoefening der geschiedkundige studie of lectuur.
( 3 ) Jacobus Micyllus in zijn voorrede en opdracht van zijn Tacitus-vertaling
(,,Der Römischen Keyser Historien : von dein abgang des Augusti an:
bisz au f f Titum vnd V e rpasianum ... Meyntz, I 5 35") maakt toespeling op het
succes van Livius in de Duitse gewesten : „Dan {n} hat der Liuius solche
gnad vnd gunst hei den vnsern erlangen magen / dasz er nun allenthalben
gelesen vnd Koch beuor gehalten Aflegt zu werden / so wir doch seiner
beschreibung nichts anders / dan {n) alleyn was inn ferren vnnd frembden
landen beschehen / bis an her Naben mogen / wie vil mehr vnd billicher soll
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Zagen de uitgevers deze rijke goudader voor hun ogen schitteren
dan is het menselijk dat zij getracht hebben hem met man en macht
uit te baten en dat zij op vertalers beroep deden.
Jacob Micyllus, die in I 5 3 5 een Tacitus vertaling leverde, deed
zulks op aandringen van zijn vriend, de drukker-uitgever Ivo
Schöffer ( 1 ).
De overweging dat de Nederlandse boekenmarkt voor vertalingen
van antiek historisch werk nog niet volledig openstond zette dan ook
de gewiekste zakenman die Jan Gymnick was aan om zoals hij
het zelf erkent een Nederlandstalige met het maken van een
Nederlandse vertaling te belasten ( 2 )•
En van dergelijke getuigenissen zijn er méér aan te halen.

Soms kan het welslagen van de uitgave van een overzetting in de
landstaal de uitgevers er toe brengen het avontuur van het uitgeven
van de oorspronkelijke tekst te wagen. Na het succes van zijn Duitse
vertalingen van Livius zette één van de Schöffers zich eveneens in
voor het verspreiden van de Latijnse Livius zelf, zelfs buiten de Duitse
grenzen ( 3 ). Aldus ontving de studie van een classiek auteur onrecht-

dan {n} ' solchs hie disem Tacito widerfaren in {n) welchem viler geschicht vnd
handlung beschreibungen vnnd das mertheyl was in [n) den ersten vn [nd)
letsten büchern begrif f en ist alleyn das Teutschland angehen vnd belangen".
[p. 7).
(') Cornelius Tacitus : Der Römischen Keyser Historien : von deren abgang
des Augusti an : bisz au f f Titum vnd V e rpa rianum... Getruckt in [n] Meyntz
bei Iuo Schöffern... Im{m} jar M.D.XXXV. Fol. 7 van het voorwoord „Zu
welchem mir dan {n} auch weitere anreytzung vnnd vrsach geben / erstlichen
das anregen vnd vermane {n] des vorsichtigen Iuonis Schöffers
ers meines alten
vnd sonderlichen guten freundts... ".
(2) Cfr. „Copie vande Priuilegie" van de uitgave van de Livius-vertaling
van 1541, waaruit wij leren dat Gymnick „heeft tot si j nen grooten swaren
coste ende laste wte {n} latine in Brabantsche tale / wel ende ghetrouwelick
doen translateren zekeren boeck gheintituleert in Latine Titi Liuij Patauini
Latine Historie Principes Decades [et)c. ".
(3) In een brief gepubliceerd in de Livius-uitgave door Schöffer (mense
novembri An. MDXVIII) schrijft Nicolaus Carbachus over de vroegere Duitse
vertalingen : „Constituit ita {que) cum his additame {n) tis, quicquid extat
Liuianae historiae formis suis excudere, ut, quia jam pridem Liuium in Germanicam traductum linguam primus omnium euulgauerit hominibus Germanis, qui
Latine ne scirent, a se quoque Latinus diuulgaretur Liuius non per Germaniam
modo, uerum ubicunque Romanus esset sermo."

íS
streeks hulp en bijstand vanwege litterair werk in de volkstaal.
,,Reverse Lend Lease" ditmaal
Vertalingen van antiek werk sloegen zozeer in dat anderzijds sommige uitgevers zich in het uitgeven van dit soort geschriften specialiseerden. Sigmund Feyerabendt van Frankfurt is in dezen een typisch
voorbeeld ( 1 ).
Dat niet enkel uit 't Latijn en uit 't Grieks doch ook uit levende
talen vertaald werd door de drukkers-uitgevers zelf of op last van
dezen hoeft hier geen verder betoog (2)•

In eerste instantie zijn deze eerste vertalingen
waarvan zoeven
sprake cultuurhistorisch en litterair-historisch interessant ; zelfs van
taal-historisch standpunt uit zijn ze niet zonder belang ( 3 ) . Doch ook
op het gebied van de geschiedenis van de taalstudie zijn ze niet van
alle betekenis ontbloot.
Inderdaad, het aanleggen van deze vertalingen, die over de west-

(1) In de „Vorrede" tot zijn uitgave van I 81 te Frankfurt a/ Main van
„Ovidii Metamorphosis oder Wunderbarliche vnnd seltzame Beschreibung
von der Menschen / Thiern / vnd anderer Creaturen ve►rdnderung" wijst
Sigmund Feyerabendt op het nut van de studie van de H. Schrift, doch tevens
op het belang van de lectuur van heidense schrijvers, „darzu auch nit vndienlich seyn die Heydnische Historien vnnd Philosophia / welche beyde in
der werden Poesi bedeutlich begrieffen werden" (Fol. {xijvo]). Dan gaat hij
verder : „Deszhalben habe ich allezeit ein besondere zuneigung gehabt / auch
die alten Heydnischen Bucher in Teutscher sprach an den Tag zu bringen:
Vnnd dieweil ich bis biszhero keines unkostens / wie am Tag ist / gespart /
damit allerley Historien / dem Menschen zu gut / gedruckt warde {n} / vnd
aber der Poeten wenig durch mich an das Leicht gegeben seyn : hab ich fur
gut angesehen / disz Ouidij Metamorphoseis / so voller Poetischer Fabeln /
mit darzugeschnittenen Figuren / an das Liecht zu geben".
(2) Om een geval te citeren : Plantin die een Ndl. vertaling deed maken
van een Franse uitgave die hij op de markt gebracht had, nl. Charles Etienne:
L'Agriculture et maison rustique (1566) ; in hetzelfde jaar verscheen „De
Landtwinning ende Hoeve van M. Kaerle Stevens... Wt de Francoysche sprake
in de Nederduytsche overgheset'. Cfr. hierover o.m. C. Ruelens & A. De
Backer : Annales Plantiniennes I. Partie : Christophe Plantin 1 555 -1 5 89).
Bruxelles, F. Heussner, z 865, p. 66.
( 3 ) Ik veroorloof. me hier even te verwijzen naar enkele losse taalkundige
beschouwingen in mijn studie „De Livius- vertaling van 1541". Gent, 1959.
Cfr. voornamelijk p. 83-95.
(

16 -europese wereld verspreid werden, hebben er niet weinig toe bijgedragen om o.m. de ontdekking van het „taaleigen" in de hand te
werken ; onrechtstreeks werd de linguïstische studie hierdoor beinvloed.
Een ander bron die aan te boren viel was het uitgeven van eigen
oud werk ; de drukker werd meteen tekstbezorger.
Rond 147 7-78 leverde William Caxton een druk van de Canterbury
Tales van G. Chaucer ; de tweede uitgave van dit werk, in 1484 van
de pers gekomen, is echter geen eenvoudige herdruk, doch een verbeterde uitgave, waarin rekening gehouden wordt met een nieuw ontdekt, beter betrouwbaar handschrift dan datgene dat hij voor zijn
eerste uitgave als „legger" of „voorschrift" had gebruikt C).
Voor de geschiedenis van de editoriale methode is deze Caxtonuitgave een belangwekkend geval.
Ook onze eerste drukkers verspreidden middeleeuws werk.
„Dat Boeck van Tondalius Visioen" werd reeds in 1472 (of is het
1482 ?) te Antwerpen gedrukt, terwijl ca. 1 496 Hendrik die Lettersnidere eveneens te Antwerpen een uitgave van het Boeck van den
Houte (van Jacob van Maerlant ?) verzorgde, en dit rond dezelfde
tijd waarop het heftige Wapene Martijn van de dichter van Damme
door dezelfde drukker-uitgever van Antwerpen uit verspreid werd
(1496). Van z 546 is er nog een andere druk van Dboec vanden houte
door Symon Cock van Antwerpen.
Voor Middelnederlandse epische kunst moet er eveneens een zekere
waardering bestaan hebben. Er zijn vóór z 540 verschillende uitgaven
met soms onderling sterk afwijkende versies van Karel ende Elegast,
a.m. één na i 500 te Antwerpen bij Govaert Bac, terwijl rond 1488
de eerste uitgave van de Karel ende Elegast te Delft in druk verschenen
was, en reeds vóór 1483 te Oudenaarde een versie van Dystorie van
Saladine zou verschenen zijn. Het romantisch gedicht Seghelijn van
Jherusalem werd in de 2e helft van de XVe eeuw en in 't begin van
de XVIE eeuw uitgegeven.
Dit om even te wijzen op de rol die drukkers-uitgevers inzake het
opvangen van de oude litteraire traditie gespeeld hebben.

1 ) Cfr. de tekst van zijn verantwoording, nl. de „Prohemye" in : W. Caxton:
The Prologues and Epilogues of William Caxton. By W. J. B. Crotch. London,
1928. Cfr. p. 90-91.
(
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Het uitgeven immers van eigen middeleeuwse geschriften werkte
de bewaring en verdere overlevering er van in de hand en legde de
basis voor een mogelijke latere taalkundige, litterair -critische of
litterair-historische studie.
Ook het maken van taalkundige werken werd vaak door drukkers
-uitgevrs
uitgelokt ( 1 )
Het ontstaan en de groei van het vertaalwoordenboek „Thesaurus
Theutonicae Linguae. Schat der Nederduytscher Spraken. Inhoudende
niet alleen de Nederduytsche woorden maer ook verscheyden redenen
ende manieren van spreken, vertaelt ende overgeset int Fransois ende
Latijn", dat in z 573 te Antwerpen bij Plantin verscheen, is een merk
-wardig
voorbeeld in dezen.
Dit woordenboek ontstond op initiatief van Plantin zelf. Hij voelde
de behoefte Nederlands te leren ; voor een systematische studie er van
ontbrak hem de tijd ; hij verzamelde echter wel aantekeningen „car le
seul désir qui me print en ce temps-là, d'entendre la langue vulgaire
des Pais de par-desa / ou quelques annees parauant i'auois esleu ma
demeure... & le peu de loisir que i'auois de m'assubiectir soubs quelqu'vn qui m'eust instruict a entendre ledict langage m'esguillonna de
mettre la main à ramasser, & mettre comme en certains monceaux
& ordres des lestres les mots que premierement i'en rencontrois, ou qui
se presentoyent soubs ma plume" ( Z )•
Deze eerste kern werd aan vier van zijn medewerkers toevertrouwd,
die na lang tasten en zoeken om de passende practische methode van
samenwerking te vinden eindelijk in i 573, twintig jaar na de dag
waarop Plantin zijn eerste aantekeningen maakte, de vrucht van hun
werk, nl. de Thesaurus, het leer- en weetgierig publiek konden voorleggen.
Dit woordenboek had hoofdzakelijk een practisch doel, nl. het aanleren van levende talen in een cosmopolitische stad als het toen

(i) Over het opstellen van linguïstische bijdragen door drukkers-uitgevers
zelf, zoals b.v. het „Naembouck" door Joos Lambrecht of diens „Spellynghe"
cfr. infra.
2 ) Thesavrus Thevtonicae Linguae. Schat der Neder-duytscher spraken.
Antverpiae, Ex officina
icing Chr. Plantini, 15 y 3. Cfr. fol. $ 2 de opdracht door
Chr. Plantin „A Messeignevrs Messievrs les Svperintendens, doyens, et honorable college de la Confrerie de S. Ambroise, Salut.".
(

.^ i8 _._.
bloeiende Antwerpen en de welvarende Nederlanden in de hand te
werken ; de Thesaurus werd ten andere door Plantin aan de leden
van de St.-Ambrosiusconfrerie, d.i. deze van de schoolmeesters, opgedragen.
De medewerkers van Plantin, die zijn materiaal bewerkt en uitgebreid hebben door o.m. te putten uit andere woordenboeken (waaronder b.v. het Naembóuck van Joos Lambrecht) waren : Andreas
Madoedts, Quinten Steenharts, August van Hasselt en Korneel
Kiliaan C).
Zo belanden we terug op het gebied van de utilitair-gerichte taal

-studie.
Het invoeren en het verspreiden van de boekdrukkunst beïnvloedden
de practische taalstudie doordat de drukkers om technische redenen
wel genoodzaakt waren zich rechtstreeks met sommige taalkundige
problemen in te laten, en anderzijds doordat de nieuwe mogelijkheden
van het mechanisch reproductieprocédé en van de massaal geproduceerde grondstof, het papier, hun toelieten nieuwe oplossingen - inzake de spelling bijvoorbeeld voor te stellen en toe te passen.
Inderdaad, de „vorm" -- spelling, woordvormen en zelfs woord keuze - die we in de eerste drukken le yen is niet noodzakelijk deze
van de schrijver zelf van het stuk. De drukkers aarzelden niet in een
tekst in te grijpen : „formele" -- zelfs „materiële" ! -- tekstelementen
werden door hen gewijzigd.
Nieuw was dat niet ; nieuw was echter wèl dat sommige drukkers
zich genoopt voelden op het invoeren van deze tekstwi j zigingen de
aandacht te vestigen en soms trachtten deze te verantwoorden. Er waren
er zelfs die in dit ingrijpen in de tekst een aanleiding zagen om de
normalisering van de spelling systematisch te behandelen en dienvolgens om voorstellen tot het vastleggen van de spelling over te
leggen. M.a.w. sommige drukkers zetten zich aan 't schrijven van
spellingstractaten.
Niet nieuw was inderdaad hun ingrijpen in de tekst ; in dit opzicht
zetten de zetters en drukkers eenvoudigweg een middeleeuwse traditie
voort. De kopiisten eerbiedigden niet immer hun voorschrift. De
.

1 ) Max Rooses heeft een opstel gewijd aan : Hoe de woordenboeken van
Plantijn en Kilianu r tot stand kwamen" s.l., s.d., 19 p.
(

„
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pathetische oproepen tot de afschrijvers of de soms nare vervloekingen
die schrijvers naar het hoofd van baldadige, nukkige, luie of domme
„scrivers" slingerden laten geen twijfel - bestaan over de trieste ervaringen die auteurs niet alleen betreffende de acribie doch zelfs wat betreftt
eenvoudige eerbied voor 't voorschrift vanwege de beroepskopiisten
hadden opgedaan.
Dat deze laatsten zich niet schroomden tekstfragmenten weg te laten
of zelfs interpretaties in te schakelen is een gekend feit. Deze gevestigde traditie zetten de eerste drukkers, soms met een ontwapenende
argeloosheid, eenvoudig voort (').
Zo zelfs wat de inhoud betreft is er bij ons het betrekkelijk vroeg
geval van Jacob Bellaert van Zierikzee. Deze vestigde zich als drukker
te Haarlem, en van zijn persen hebben we o.m. een nieuwe verkorte
uitgave van „Van den Proprieteyten der Dinghen" van Bartholomeus
Anglicus. In deze uitgave, na een korte uiteenzetting over de wonderlijke gedragingen van de vingeren in „Dat XXIX. ca. wande vingheren" komt dan de laconische verklaring over zijn scepticisme over
dit geval. „Mer ic iacob meyn dattet v[er]keert is" is de bondige boude
commentaar die hij, de drukker, inlast ( 2 )•
Dat een bewuste afwijking van het „voorschrift" voor de zetter of
drukker soms hachelijke gevolgen kon hebben leert ons het avontuur
van Willem Vorsterman. Deze Antwerpse drukker werd vervolgd
wegens onorthodoxe passages die in de Nederlandse Bijbelversie, die
hij gedrukt had, voorkwamen. Ter verdediging riep hij in dat één van
zijn zetters buiten zijn medeweten de tekst, die hem voorgelegd was,
vervalst had. Nicolaes van Winghe in zijn inleiding tot zijn Bijbelvertaling, die in 15 48 te Leuven van de pers kwam, vermeldt dit
geval : « Ende hoe wel dat dese voerseyde valsche lutersche Bibel (nl.
deze door Jacob Liesvelt uitgegeven) namaels ghecorrigeert is gheweest by sekeren gheleerden ende alsoo by die doctoren van Louen
gheuisiteert ende gheadmitteert / om die te herdrucken / alsoo die
oock te versceyden tijden herdruct is by seker octroye ende priuilegie
(1) Zetfouten en hun weerslag op het litterair werk worden verder buiten
beschouwing gelaten.
(2) Cfr. hierover o.m. p. 183 : P. Nijhoff : Losse Schetsen uit de Geschiedenis der Boeken. In : Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen
Boekhandel. Uitg. door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels. 5e Dl. 2e Afl. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon, 1895.
Dc interpolatie zou volgens P. Nijhoff zijn : „Dit werdt door mi Meester Jacob
niet geloeft", tekst die ik niet weergevonden heb.
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der Keyserlijcker Maiest. hier toe ghegheuen Willemen vorsterman
saligher memorien / soo is nochtans beuonden namaels / dat een
dienaer ende setter des wercs va [nJ den voerseyden Willemen sunder
weten oft consent si j ns meesters niet ghetrouweli j ck en heeft gheuolcht
het exemplier / dat hem ghegeuen was te drucken / maer heeft te
veel staden ghevolcht den valschen text / ende die correctueren laten
staen. Waerom dat die selue oock met rechte sijn verboden gheweest
/ niet teghenstaende den octroye ende consente dat daer aff den
voerseyden Willemen ghegheuen was / dwelck zijn dienaer grooffelijck misbruyct hadde / alsoo menighen onghetrouwen dienaer zijnen
heere oft meester bedriecht / ende in groote perikelen brengt".
Dat ze de woordkeuze van hun „voorschrift" niet immer eerbiedigden blijkt o.m. uit de verklaring en uit de practijk van William Caxton,
zo bv. in zijn uitgave van de Polycronicon. Is het nu de drukker die op
zijn afzetmogelijkheden denkt of is het de vertaler, die als literator,
zo innig mogelijk contact met zijn publiek zoekt die in de epiloog van
zijn Polycronicon spreekt, is moeilijk uit te maken. In elk geval uit
de conclusie leren wij dat hij, William Caxton, de „ongeschaafde en
oude taal" van zijn voorschrift uit de XIVe eeuw heeft gewijzigd, d.i.
sommige woorden die inmiddels in onbruik waren geraakt of zelfs niet
meer begrepen werden door eigentijdse en door elkeen bevattelijke
termen heeft vervangen : „Therefore J William Caxton a symple
persone haue endeuoyred me to wryte fyrst ouer al the sayd book... /
and somwhat haue chaunged the rude and old englyssh / that is to
wete certayn wordes / which in these dayes be neither vsyd ne vnderstanden ..." 1 ).
In feite was ook dit geen innovatie, want substitutie van woorden
die de lezer, hoorder of eenvoudigweg de opdrachtgever minder
vreemd zouden kunnen klinken of de kopiist zelf beter bekend voorkwamen was een gevestigde traditie ten tijde van de handschriftelijke
overlevering van de teksten.
Dat afschriften van antieke of middeleeuwse teksten vóór i 500
niet immer getrouw de grafieën van de voorschriften weergeven is
immers een ander gekend feit. Hetzelfde kan gerust verklaard worden
van de eerste drukken, ook van de werken in de volkstalen in de XVe
(

1 ) Cfr. de tekst van het „Epilogue" bij Bk VIII van ,Polycronicon" in :
W. Caxton : The Prologues and Epilogues of Wim Caxton. By W. J. B. Crotch.
London, Oxford Univ. Press, 1928 (Early English Text Society. Orig. Series,
NO 176). Cfr. meer in 't bijzonder p. 68.
(
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en in de XVIe eeuw. Het oudste onbetwistbaar geval in de volkstaal
mij bekend is de uitgave van de Siege of Thebes van Z 500 ; men kent
het handschrift dat bij het drukken voorlag ; de collatie heeft uitgewezen dat Wynkyn de Warde, de drukker, de spelling van zijn voorschrift eenvormig en jonger heeft gemaakt ( 1 ) .
Op het einde van de eeuw, nl. in I 591, is er het andere voorbeeld
van een bewaarde druk en van het hiervoor gebruikte handschrift, nl.
de uitgave van een versvertaling van de Orlando Furioso door Sir
John Harrington. Op een bepaalde bladzijde zijn niet minder dan
70 spellingsafwijkingen van de handschrif teli j ke tekst vast te stellen ( 2 ).
In het Nederlands taalgebied kan gewezen worden o.m. op het geval
van de Leuvense bijbelvertaling van z 548. Een in „Dat Boeck
Leviticus" voorkomende herhaling, die uit een homoioteleuton voortspruit, wijst klaar en duidelijk uit dat de drukker de spelling van zijn
„voorschrift" niet eerbiedigde en spellingsvarianten om typografische
redenen in zijn tekst inlaste ( 3 )•
En hier raken we meteen een punt van essentieel belang in dit
verband aan.
Nieuw waren immers wel de omstandigheden en de gevolgen van
het ingrijpen vanwege de drukkers in de teksten, nl. in verband met
de spelling, minder inzake de woordenschat.
Waarom dit ingrijpen ? Was er aanleiding toe ? Welke waren de
drijfveren die hun aanzetten ? Welk was het doel dat zij hierbij nastreefden ? Welke waren de gevolgen ? Welk was het resultaat dat
zij eventueel bereikten ?
Een eenvormige vastheid van de spelling in de landstalen vindt men
in de Middeleeuwen niet, welk westers taalgebied men ook bij dit
onderzoek zou betrekken. Eenheidsspelling zowel als eenheidstaal
blijken moderne begrippen te zijn, althans in verband met de westerse
landstalen. Schrijvers en kopiisten streefden echter wel naar een zekere
( i ) Percy Simpson : Proof-reading in the Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries. London, Oxford Univ. Press, 1935. Cfr. p. 58.
(2) Percy Simpson : o'. c. p. 74.
(3) Cfr. J. F. Vanderheyden : Tekstcritiek en drukkerstechniek. P. 89 in
Vol. I van : Miscellanea Historica in honorem Alberti De Meyer, LouvainBruxelles, 1946.
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graad van eenparigheid in het weergeven van de gewestelijke gesproken
taal ; doch zelfs hier was straffe, d.i. totale vastheid of éénparigheid in
één en dezelfde tekst van enige omvang zelfs slechts bij uitzondering
waar te nemen. Tenandere ontstentenis van een algemene eenheidstaal
sluit de mogelijkheid van een algemene eenheidsspelling uit ; en
't ontbreken van een vast systeem van spelling, zelfs binnen de grenzen
van één en hetzelfde dialectgebied, is een andere reden om begrijpend en
meteen vergevingsgezind te staan t.o.v. zogenaamde afwijkende lezingen van schrijvers en kopiisten in één en hetzelfde werk.
Uitzonderlijk zijn de pogingen die in de Middeleeuwen zelf gedaan
werden om regelmaat en vastheid volgens een uitgewerkt en uitvoerig
geformuleerd en verantwoord systeem in bestaande spellingsgebruiken
voor de landstalen in te voeren. Wanneer dit wel gebeurde dan was
dit aan de periferie van het Romeins imperium, nl. daar waar de
uitstraling van Rome het zwakst was en meteen ook de invloed van
het Latijns spellings- en schri j fgebruik het geringst. Wat de Germaanse
taalgebieden betreft is dat IJsland geweest, waar in een tractaat uit het
midden van de XIIe eeuw een spellingssysteem voor het Oudnoors
beschreven wordt (1),
Dit werkje blijkt echter niet een school- of leerboek te zijn. Schepper
van een nieuwe spelling van het Oudnoors (of Oudijslands) is de
anonieme schrijver van dit stuk niet ; veel werd er reeds vóór hem in
deze taal geschreven. Zijn bedoeling was meer orde en regelmaat in
de bestaande verwarde toestand te brengen.
Naast deze enige stelselmatige behandeling van 't spellingsprobleem
in Germaanse landen voor de opkomst van de boekdrukkunst zou men
eventueel de experimenten of innovaties kunnen vermelden waarvan
men sporen vindt in het werk van de Duitser Notker (einde van de
Xe eeuw) en in de Orrmulum van de Engelse schrijver Orm die ca.
1200 in 't Oosten van Engeland zijn didactische en moraliserende
beschouwingen neerschreef.
Een algemeen aanvaard, een scherp en fijn uitgelijnd spellingssys-

( 1 ) Cfr. hierover : First Grammatical Treatise. The Earliest Germanic Phonology. An Edition, Translation and Commentary by Einar Haugen. Baltimore,

1950 (ISuppl. to) Language Monographs, N<> 25). Kenschetsend is ook dat het
eerste spellingstractaatje voor het Frans niet in Frankrijk werd opgesteld, doch
in Engeland in de XIIIe eeuw. Cfr.: „Orthographia gallica, ältester Traktat

fiber französische Aussprache and Orthograp-hie, hrsg. von J. Sturzinnger.
Heilbronn, 1884 (Altfranzosische Bibliothek, 8).
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teem bestond er in feite nergens op het vasteland toen de eerste boek
-drukes
hun zethaak ter hand namen.
En de arbeid van dezen werd niet immer verlicht door de houding
die sommige schrijvers t.o.v. hun kopij aannamen. Auteurs lieten zich
soms weinig aan de spelling van hun geschriften gelegen zijn. Er zijn
er die zich hierover geenszins het hoofd braken en de zorg voor het
tot stand brengen van een zekere eenheid van spelling in hun eigen
stukken eenvoudig aan de drukker-uitgever overlieten.
Moeten we in deze schijnbare onverschilligheid van schrijverswege
slechts een uiting zien van hun berusting in het feit dat de drukkers
hun met zorg toegepast spellingssysteem toch niet zouden volgen,
doch „hun" eigen spelling zouden substitueren ?
Zo onwaarschijnlijk is dit niet !
Verwijten de tegenstanders van Louis Meigret aan deze voorvechter
van een Frans spellingssysteem 1 ) dat hijzelf niet logisch noch consequent zijn stelsel in zijn geschriften toepast, dan antwoordt hij :
„Quant a moe je n'ey james balie copie qe je ne l'aye Iessé ao bon plczir
de 1'Imprimeur., tcllement qe selon la diversité d'eus it les ont ecrit
aotrement" 2
„Ao bon plczir de 1'Imprimeur" !
Van ietwat vroeger, nl. van z 5 3 z , is er het getuigenis van Dr Caspar
Hedio, de Duitse vertaler van Flavius Josephus.
In zijn voorwoord tot zijn overzetting van zijn geliefde en hoogvereerde geschiedschrijver, meer bepaaldelijk bij de bespreking van
zijn vertaaltechniek, handelt Hedio over zijn taal en spelling. Hij
bekent vrijmoedig dat hij zich in beider opzicht aan de goede zorgen
van de drukker toevertrouwt. „Meines teutschen halben hab ich mich
weder grosser -subtiligkeit nach (sic) besunderer regulierten Ortographi
beflissen / den trucker solchs lassen verwalten / hab aber auffss trewlichest on allen falsch alle ding gwolt anzeigen / vnnd mit auff satz
oder verdachtem mut freylich kein silblin will geschweigen sententz
auszgelassen" ( a )•
(

(

)

(1) Schrijver van : ,Traite touchant le commun usage de l'escriture Francoire,
f aict par Loys Meigret, Lyonnois. Paris, i 542 ; en van : Def n re r de Louis
Meigrot touchant son Orthographie Francocze contre los con rare r F calónie r de
Glaomalis du V ezelet : Paris, 1550.
(2) Response de Louis Meigat a l'apologie de Jager Pelletier. 1550. Cfr.
P- 7.
3 ) Josephus Teutrch... Durch D. Caspar Hedion. Straszburg, i53í. Cfr.
(
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Het bewust ingrijpen van de drukker in de taal, en zeker in de
spelling van de auteurs, was een herhaaldelijk voorkomend en blijkbaar algemeen aanvaard feit, zelfs nog in de eerste helft van de
XVIIe eeuw 1 ).
De drijfveren die drukkers aangezet hebben om zich en dit zelfs
systematisch met het spellingsprobleem van de moderne talen in
te laten zijn m.i. van zeer verschillende en zelfs van zeer uiteenlopende
aard.
Veel van de eerste drukkers waren academisch gevormden, zelfs
geleerden met naam en faam; tot zelfs in de tweede helft van de
XVIe eeuw waren er talrijke universitairen onder de letterzetters en
proeflezers te vinden (z).
Een tweede vaststelling die zich opdringt geldt de taal van de eerste
boeken en van andere drukwerken ; het overgroot aantal er van waren
in 't Latijn gesteld. Daar het Latijns schriftbeeld grotendeels vaststond
moest als vanzelf de vraag rijzen waarom niet hetzelfde bij de landstalen zou mogelijk zijn ? Waarom niet een gelijkaardige vastheid en
eenvormigheid inzake de spelling ook in drukken in de volkstalen toegepast ? ! Getuigenissen in deze zin zijn, bij mijn weten, niet bewaard.
Beduidt dit dan dat dergelijke overwegingen in hen niet zijn opgekomen ! ? Wie zal het zeggen ?
Vermeldenswaard is tevens dat ook sommige zestiende-eeuwse
schrijvers en zestiende-eeuwse vertalers in verschillende taalgebieden
naar een regeling van de spelling verzuchtten ($). Zou men dan niet
gerechtigd zijn te veronderstellen dat de eerste belanghebbenden,
drukkers-uitgevers, ook intellectuelen, vaak van eerste rang, niet even(

zijn „Vorred" : „Den strengen Ernuesten Fürsichtigen vnd weysen Herrn dein
Meister vnd Radt vnd den Ein vnd zwentzigen der freystatt Straszburg seinen
gepietenden gnedigen herrn / gnad vnd frid durch Christum Jesum".
Fo1. [V"] .
(1) W. Gs. Hellinga : Kopij en druk in de Nederlanden, Atlas bij de
geschiedenis v. d. Nederlandse typografie. A'dam, N.V. Noord -Hollandsche
Uitgevers Mij, 1962. Cfr. o.m. p. 102 -104.
(2) Cfr. een lijst van proeflezers in het Plantinbedri j f in : Max Rooses :
o. c. p. 231-232.
3 ) Zo bv. Olivétan, de vertaler van de Franse gereformeerde Bijbel. Volgens
Charles Beaulieux zou Olivétan getracht hebben naar „la venue dun réformateur
de l'orthographe, et it comptait sur Sylvius pour réaliser la réforme". Cfr.
Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe f rancaise. T. I. Formation de
l'orthographe des origines au milieu du XVIe siècle. T. II. Les accents et autres
signer auxiliavre r. Paris, H. Champion, 1 927, 2 vol. Cfr. T. II. p. 39.
(
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eens de wens zouden gekoesterd hebben dat een zekere eenheid ook in
de drukkerspraktijken qua spelling zou kunnen ingevoerd worden ? !
Her is echter niet vermetel, meen ik, aan te nemen dat de hoofddrijfveren, die de beoefenaars van de boekdrukkunst hebben aangezet
om zich met het taalkundig aspect van de door hen te reproduceren
werken in te laten, waren : ten eerste : de wens de productie van het
boek zo efficiënt mogelijk te maken, en ten tweede : de hoop de ver
afgeleverd product zoveel mogelijk in de hand te-spreidngvaht
werken ; anders gezegd : de bedoeling de productiviteit van hun bedrijf
op te voeren en de afzet te bevorderen.
Dat het invoeren van een zekere regelmaat in het spellingsgebruik
een gewisse aantrekkingskracht op de drukkers uitoefende blijkt uit
het succes dat in sommige taalgebieden bepaalde handleidingen, door
drukkers over sommige netelige spellingsproblemen geschreven, bij
hun confraters gehad hebben (').
Nochtans moet hierbij aangestipt worden dat het in feite betrek
laat is geweest dat drukkers-uitgevers zich stelselmatig met taal -kelij
problemen hebben ingelaten, o.m. met de spelling der volks--kundige
talen 2 ) Inderdaad vóór het einde van het eerste kwartaal van de
XVI' eeuw moet men geen spoor van een systematische bemoeiing
met spellingsproblemen, door drukkers-uitgevers aan de dag gelegd,
gaan zoeken.
De oorzaken van deze laattijdige uitingen van belangstelling zijn
wellicht te zoeken in het feit dat aanvankelijk de drukkers zich hoofdzakelijk met het uitgeven van Latijns werk inlieten.
Aangestipt moet tevens dat de eerste drukkers in de meeste continentale landen Frankrijk incluis 3 ) Duitsers waren. Het is
dan 'ook normaal dat in elk land het pas de latere autochtone generatie
van drukkers zou zijn die zich gewoonlijk voor het uitgeven van eigen
nationale literatuur op grote schaal zou inzetten. Ten derde verlieze
men hierbij ook niet uit het oog dat spellingsregeling zoals elke ratio(

(

1 ) Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe f ranfaire. T. I. Formation
de l'orthographe des origines au milieu du XVIe siècle. T. II. Les accents et
autres signer auxiliaires. Paris, H. Champion, 1927, 2 vol. Cfr. T. II, P. 29 &
(

p. 34.
Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe f rancaise... Paris, 1927.
Cfr. T. I, p. 210, 211.
3 ) Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe f rancaise... Paris, 1927.
Cfr. T. I, p. 2 I I : „ Les premiers imprimeurs, étrangers pour la plupart, ne
pouvaient avoir de doctrine orthographique".
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26 -nalisatie zich pas opdrong wanneer massaproductie en massaspreiding
beoogd werden, m.a.w. wanneer het uitgeverijbedrijf reeds een zekere
vlucht zou kunnen kennen.
Welnu 't is pas in het begin van de XVIQ eeuw dat de drukkersuitgevers zich voor een verspreiding op grote schaal van werken in
de volkstaal zullen inzetten.
Eenmaal men echter deze weg opging werden ook de doelmatigste
formules toegepast, zelfs o.m. de formule van het zgn. „modern"
pocket-boek, waarvan het eerste prototype te vinden is in de reeks
octavo-uitgaven van Petrarcha, Dante en Boccaccio door Aldus
Manutius in 1501 op de markt gebracht (').
Een zekere regeling van de spelling was één van de middelen om
het tempo van het zetten op te drijven (2)• Deze regeling werd tevens
vereist door het feit dat meer dan één zetter met het zetten van de
tekst van één en hetzelfde werk belast werd. Inderdaad het kwam toen
reeds voor dat in één en hetzelfde atelier gelijktijdig twee a` vier zetters
zetwerk in verband met één en dezelfde uitgave verrichtten 3 ).
In dergelijk geval ligt het voor de hand dat om een min of meer gaaf
uitzicht aan de druk te verlenen het wenselijk is dat een stel punten
zou vastgelegd en door elke zetter zou toegepast worden.
Een andere reden was wellicht de hoop door een zekere eenvormigheid van spelling de verspreiding van andere uitgaven uit hun fonds
in de hand te werken 4
(

(

) .

(1) Lucien Febvre & Henri-Jean Martin : L'Appa►rition du Livre. Paris,
A. Michel, 1958 (Evolution de 1'Humanité). Cfr. p. 222.
(2) Percy Simpson : o. c., p. 5 i .
(3) Voor het Engels taalgebied, voor hetwelk heel wat werk op dit gebied
geleverd werd, volstaat het in dezen te verwijzen naar Percy Simpson : o. c.,
p. 6o, waar hij het geval van de editio princeps van 1483 door Wm Caxton
essio Am~tis aanhaalt.
van John Gowers Confessio
(4) De taalbemoeiingen van een Robert Estienne zou men gedeeltelijk in
dit licht kunnen zien. In 1557 verantwoordt hij zijn spellingsstudies en gramm-aticale bedrijvigheid als volgt : „Laquelle chose pourra beaucoup seruir
principalement a ceulx qui saident de nos Dictionaires Latinfrancois et
Francoislatin..." (Cfr. hierover : Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe
f rancaise.) Pages 19-27. T. II, p. 247.
Uitspraken van drukkers en/of uitgevers zijn in dezen bij mijn weten niet
voor te leggen. Doch zou men mogen veronderstellen dat zestiende -eeuwse
drukkers dit aspect van het vraagstuk niet zouden gezien hebben, wanneer
men anderzijds hoort dat paedagogen de in de spelling der landstalen heersende
chaos als argument inroepen om hun stelling betreffende de onbruikbaarheid
van werken in de volkstaal voor het leesonderricht te staven ? Om dit argument
...
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Bemerkenswaard is echter dat een spellingsregeling niet tot de
uiterste consequenties werd doorgevoerd : van een vaste eenparige
spelling was toen nog geen sprake. Een zekere soepelheid in de toepassing werd zelfs bewust nagestreefd. De drijfveer die drukkers bewoog tot dit compromis tussen een streven naar eenvormigheid enerzijds
en de wens om een zekere losheid of soepelheid in de verwezenlijking
er van te bewaren anderzijds, wortelt in hun zoeken naar middelen
om het zetten van de tekst op een doelmatige manier in de hand te
werken.
Inderdaad, de technische mogelijkheden waren in de eerste eeuw
van de boekdrukkunst beperkt en lieten niet toe een strakke een
te voeren zonder dat deze voor de zetter van-vormigesplnd
prozateksten een hinder zou worden. Vandaar het paradoxale in de
houding van de zetter. Enerzijds was hij tuk op een zekere regelmaat
en aarzelde hij niet deze gemakkelijkheidshalve in te voeren ; anderzijds echter beriep hij zich op het gemis aan bindende regels van een
algemeen geldend spellingssysteem om zich sommige vrijheden te ver
-orlven
telkens deze houding zijn zetwerk verlichten kon (').
voorhet
afwisseling
in
T
een druk van 548 van so en .roe
De
komen van deze laatste vorm in de tweede helft van de bladzijde
zelfs in een tekst waarvan anders de spelling vrij stelselmatig genormaliseerd is -- levert een sprekende illustratie van deze stelling in
verband met de houding van de zestiende eeuwse drukkers ten opzichte
van de spelling.
Deze „soepelheid" in het normaliseren van de spelling door sommige drukkers sluit niet uit dat er op bepaalde punten bij dezelfden
of bij anderen, geen streven zou waar te nemen zijn om stelselmatig en
consequent bepaalde innovaties, in casu vereenvoudigingen door te

te ontzenuwen heeft toch een Sexagius een poging gedaan om een zekere
eenvormigheid in de Nederlandse spelling in te voeren. Cfr. zijn verklaringen
in zijn opdracht van zijn De Orthographia Linguae Belgicae in : Antonius
Sexagius : De Orthographia Linguae Belgicae, herdrukt en met inleiding en
aanmerkingen voorzien door Dr. L. Goeman. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel, 1900. Cfr. o.m. p. i 8o- I 8 I ; 185-187.
(i) Ik ben zo vrij hier te verwijzen naar een studie waarin dit probleem
van het ingrijpen om typografische redenen in de tekst van het voorschrift
ook in het Nederlands taalgebied wordt behandeld, nl. J. F. Vanderheyden :
Tekstcritiek en drukkerstechniek P 84 -91 in Miscellanea Historica in honorem Alberti de Meyer. Louvain-Bruxelles, 1946. (Université de Louvain. Recueil
de Travaux d'Histoire et de Philologie. 3e Série, 22e fase).

2
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voeren. Zo b.v. de systematische weglating van overtollig geoordeelde
tekens of de stelselmatige differentiatie van sommige lettertekens, nl.
het gebruik van j, en v naast i en u (').
Handschriftelijke of gedrukte teksten van een stel voorschriften,
die in een bepaald drukkersatelier zouden toegepast zijn, zijn bi j
mijn weten niet bewaard ; wèl echter algemene handleidingen over
de spelling door drukkers opgesteld en die dan ook in druk verspreid
werden.
Nu is het m.i. wel vermeldenswaard dat wanneer drukkers zich
aan 't opstellen van een spellingstractaat zetten, sommigen onder hen
zeer vooruitstrevende voorstellen deden, nl. een spellingssysteem voorstonden dat sterk fonetisch georiënteerd was. Sommigen poogden
namelijk klanknuanceringen weer te geven die in de vroegere spellingen en zelfs in de latere eenvoudigweg genegeerd worden. Om enkel
in ons eigen taalgebied te blijven is er b.v. de poging van een Joos
Lambrecht die in z 5 50 in zijn Nederlandsche Spellijnghe een spel
voorstelde waarbij het z.i. mogelijk zou zijn voor elk dialec--method
taal getint geschrift en dat waren ze toen alle de typische klankwaarde van elke klinker of tweeklank die binnen de grenzen van het
bepaald dialectgebied voorkomt, weer te geven, met dien verstande
dat elk gebruikt teken voor alle in een-nederlands-dialect-schrijvenden
één vaste waarde zou hebben. Lambrecht ten Kate werd reeds door
deze tendenz getroffen. De verklaring hiervan viel z.i. te zoeken in
het feit dat de mechanische vermenigvuldiging en het gebruik van
een goedkope grondstof nl. papier niet langer het spaarzaam
omgaan met lettertekens eisten. In zijn „Onderzoek over onze Neder
poneert hij dat de mogelijkheden van het goed -duitscheLrklan"
verklaren waarom thans drukkers, in tegen--koperductié
stelling met de middeleeuwse kopiisten, het onderscheid tussen
,.zachte" en „scherpe" lange o en e zullen aanduiden en dit bij middel
van de geminatie in open lettergrepen ter aanduiding van de verscherping van de klank ( 2 )•
-

(1) Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe f rancaise... Paris, 1927.
Cfr. T. I, p. 35 0 35 1 .
(2) Lambert ten Kate : Aenleiding tot de Kennisse van het Verhevene Deel
der Nederduitsche Sprake. Deel I & Deel II. Amsterdam, R. & G. Wetstein,
1723. Cfr. Dl. I, p. 15 9 : „En ten opzigte van 't Historiael of feit, daer uwe
vrage uitgesproten is, zo bekenne ik, dat die maniere van korte spelling tot
niet langer voor A °. i600 de gebruikelijke was. Zij had ook twee redenen;
eerstelijk om dat in die 3 eeuwen, namelijk tussen 1300 en i600, bij na niemand
-
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Werd dit principe „spel zoals U spreekt" uiterst ver doorgedreven en werd de stelregel aanvaard : „één bepaald teken voor
elke bepaalde klank" dan moest deze politiek tot een aanzienlijke uit
leiden. M.a.w. het invoeren van-breidngvahtlkpr
nieuwe lettertekens (doorstreepte e en v) werd door sommigen ver
deze tendenz voorgesteld.
-tegnwordisva
Het blijkt nu dat de voortvarende promotors van een dergelijke
spellingshervorming juist omwille van het revolutionaire van hun
voorstellen weinig onmiddellijk succes boekten. Dat is de bevinding
die in ons taalgebied werd opgedaan ; elders kan men dezelfde vaststellingen maken 1
Men zou nochtans m.i. ongelijk hebben de invloed van de drukkers
deze aangelegenheid te onderschatten. Spelen sommige-practijken
imponderabilia al licht eveneens een rol, de houding van het drukkersgild heeft onmiskenbaar een grote invloed op de ontwikkeling van de
spelling der moderne talen uitgeoefend. De wederwaardigheden van
haar vormgeving vinden vaak een verklaring in wat er in de drukkersateliers roerde, althans in de XVIe en XVIIe eeuw.
Pogingen zelfs door een machtig uitgeveri j bedri j f gedaan om een
zonder inschakeling van elk
zekere vereenvoudiging in te voeren
nieuw letterteken vielen soms falikant uit omdat het gros van de
drukkers niet meewilde. De geschiedenis van de differentiatie van
i en j, u en v in de Franse spellingsgeschiedenis is in dit opzicht kenschetsend. Ronsard had het gebruik van i en v reeds aangeraden ;
Plantin was één van de eersten om deze differentiatie toe te passen,
doch wijl hij niet gevolgd werd zag hij zich genoopt deze weer
(

) .

dan Geestelijken de penne voerden, die aen de schoolse Latijnsche spelling
zig vast hielden ; ten anderen had men voormaels, toen alles bij gebrek van
de Drukkonst op de dadelijke penhandeling aenquam, reden om die inkrimpende
en bekorte manier te handhaven tot besparinge van moeite en tijd. Dog met
het verbreiden der Druk-kunst en het doordringen der Reformatie, toen elk
gelegentheid kreeg om met kleine kosten zig op te queeken in kennisse en
wetenschappen, en 't onderzoek der zaken niet blindelings op een ander te
laten rusten, toen hebben onze opmerkende Schrijvers getragt, om dit in schrift
verzuimde Onderscheid tussen de lange harde éé en zagte ee, en lange harde
óó en zagte oo, in de spelling, zo verre zulks zonder bovenstreping te doen
was, ook aen te wijzen".
1 ) Cfr. voor Frankrijk Charles Beaulieux : Histoire de l'ortographe f ran(

caise... Paris, 1927. T. I, p. 247.
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op te geven ( 1 ). En ondanks deze zestiende-eeuwse tegenvaller en
ondanks het verzet uit bepaalde hoeken in Frankrijk zelf zal deze
differentiatie zich uiteindelijk toch opdringen onder de druk van de
massale productie van Frans werk in de zestiende en bijzonder in de
zeventiende eeuw van de Noordnederlandse drukkers. Dezen pasten het
onderscheid tussen i en j en u en v in hun Franse uitgaven toe en,
schrijft Charles $eaulieux, Jls inondent la France de leurs livres et y
habituent ainsi le peuple" (2)•
Het „besluit" kan kort zijn.
Hebben uitvinding en verspreiding van de boekdrukkunst de literatuur in haar vormelijke elementen en de taal in haar ontwikkeling
beïnvloed, literatuurstudie voornamelijk echter taalstudie, en
bijzonder de regeling van de spelling van de moderne talen, ondergingen eveneens de weerslag van de opkomst en verspreiding van de
boekdrukkunst.

(1) Charles Beaulieux : Histoire de l'orthographe f rancaise. Paris, 1927.
Cfr. T. II, p. 5 8.
(2) Charles Beaulieux : Histoire de l'orthograjhe f rancaise. Paris, 1927.
Cfr. T. I, p. 360.

BAUDELAIRE, VAN EYCK, EN NIJHOFF
door
MARTIEN J. G.

DE JONG

I
In 1957, honderd jaar na de door een proces gevolgde eerste uitgave
van Les fleurs du mal, wijdde het Nederlandse tijdschrift Maatstaf
een speciaal nummer aan Charles Baudelaire. Het werd ingeleid door
Prof. Dr. S. Dresden, die daarbij in enkele zinnen de geschiedenis van
Baudelaires nawerking in Nederland schetste. Voor de negentiende
eeuw signaleerde hij een afwijzend oordeel van Jan ten Brink, en het
ontbreken van een oordeel bij Willem Kloos. Pas in de twintigste
eeuw kwam er volgens Dresden ten onzent een einde aan de onbekend
onbegrip ten aanzien van Baudelaire. Als een der vroegste-heidnt
bewijzen daarvoor beschouwt de Leidse hoogleraar een „helaas nooit
gepubliceerde" studie van P. N. van Eyck, waarvan voor het eerst een
fragment werd afgedrukt in het genoemde Maatstaf-nummer (').
Wat in deze mededelingen vooral verwondert, is het feit dat Dresden
met geen woord rept over een reeds in 1934 door de Koninklijke
Vlaamse Akademie gepubliceerde studie van Dr. Paul de Smaele,
waarin de naroem van Baudelaire en het Baudelairisme in de Nederletterkunde nota bene speciaal worden onderzocht 2 )• Volgens-landse
Dresden schreef Jan ten Brink in 1870 dat „Baudelaire de armoede
zijns geestes aan levenwekkende denkbeelden, de volkomen afwezigheid van idealen, op weemoedige wijze geboet (heeft) in krankzinnigheid en dood". Dat schreef Ten Brink inderdaad 3 )• Maar in het boek
van De Smaele had Dresden kunnen vinden, dat Baudelaire door Ten
Brink tezelfder gelegenheid „de eenige dichter van aanleg" uit de tijd
(

(

(1) S. Dresden, Waarom daarom, Maatstaf V (1957), blz. 146.
(2) P. de Smaele, Baudelaire / Het Baudelairisme / Hun nawerking in de
Nederlandsche letterkunde, Brussel 1934. Dit werk ontbreekt eveneens in het
schema op blz. 125 van Marius-Francois Guyard, La littérature com parée, Paris
1951.
3 ) Jan ten Brink, Literarische schetsen en kritieken, Leiden 1883, blz. 42
(dl. IV).
(
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van het Tweede Keizerrijk werd genoemd (i). Waarmee ik overigens
niet wil zeggen dat De Smaele volledig recht doet aan de opvattingen
van Ten Brink. Het schijnt hem met name te zijn ontgaan dat de latere
opvolger van Jonckbloet niet alleen werd geplaagd door zedelijke
bezwaren tegen Les fleurs du mal, maar dat hij het bovendien gemunt
had op de epigonen van Baudelaire b )• Dit geldt ook nog in 1883,
wanneer Ten Brink het volgende, niet door De Smaele genoemde oordeel uitspreekt, dat herinnert aan de bewegingen van een wankelende
ekwilibrist op een veel te dik touw : „de geniale, maar sombere, tot
krankzinnig wardens toe sombere Charles Baudelaire, de beruchte en
beroemde auteur (van de) zonderling-genialen dichtbundel Les fleurs
du mal" 6 ).
Belangrijker is intussen dat De Smaele twee essays over Baudelaire
bespreekt, die afdoende bewijzen dat Dresden de negentiende-eeuwse
toestand voor Baudelaire ten onzent wel wat al te somber, en daardoor
onjuist voorstelt. Al in 1883 publiceerde Frans Erens een opstel over
Baudelaire, waarin hij er volgens De Smaele in geslaagd is : „de voor
facetten van de Baudelairiaansche personaliteit en kunst raak-namste
(

(

(4) De Smaele, blz. 55, 5 6 .

(5) Na met instemming een gedicht van Theophile Gautier te hebben geciteerd, schrijft Ten Brink : „Zoowel de melodie als het koloriet slepen den
lezer mede, die moe is van de schrille kleuren en krijschende tonen der modemuziek „à la" Arsène Houssaye of „à la" Charles Baudelaire" (dl. IV, blz. 207).
In hetzelfde jaar 1872 bespreekt hij „de materialistische atmosfeer" en de
„stuitende zedeloosheid" van de Franse literatuur tijdens het Tweede Keizerrijk. En hij konstateert dan : „Zelfs in de poëzie poogde men het klatergoud van
de echt moderne drift naar genot te verheerlijken evenwel Charles Baudelaire, de dichter van „Les fleurs du mal", is krankzinnig gestorven (Ten Brink,
dl. V, blz. 6i). Erger zou kunnen zijn dat in een bespreking van de moderne
Franse poëzie uit 1876 de naam Baudelaire ontbreekt in een lange reeks.

(Ten Brink, dl. VIII, blz. 138, 139) .
0 ) Ten Brink, dl. XV, blz. 87 en 150. In een bespreking der eerste afdeling
van de bundel Les Névroses van Maurice Rollinat schrijft Ten Brink in april
(

1883 : „In „Les Ames" worden de gewetenswroegingen, allerlei soort van
huiveringen, van weerkaatsingen (bij zonlicht en maneschijn) van zielsangsten,
van reuk- en gezichtsaandoeningen zoo uitvoerig mogelijk beschreven. Daarbij
worden de groote heiligen en leidslieden van den jongen zanger Edgar
Allan Poe, Charles Baudelaire, Delacroix en Chopin herhaaldelijk als getuigen opgeroepen. Noch Victor Hugo, noch Théophile Gautier hebben bij het
begin van hunne dichterlijke loopbaan zoo neveligachtig, zoo onbegrijpelijk,
zoo kinderachtig duister gesproken" (dl. XIV, blz. 161).
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te omschrijven" C). Nauwelijks zes jaar later verscheen een omvangrijke en werkelijk diepgaande studie van W. G. C. Byvanck (8), De
Smaele meende deze publikatie zelfs te kunnen waarderen als volgt:
„Niemand echter in Nederland, hetzij voor of na, heeft als Dr. Byvanck
zoo volledig én den mensch én den kunstenaar (in Baudelaire) tot hun
recht laten komen". Indien er ooit eens een volledige Nederlandse ver(7) De Smaele, blz. 67 ; het opstel van Erens werd herdrukt in Frans Erens,

Literaire wandelingen, Amsterdam 1906. Bij wijze van aanvulling op de kom
zou ik erop willen wijzen dat Erens de auteur van-mentarvDSl,
Les fleurs du mal voornamelijk zag als de dichter der geraffineerde wellust,

wie het aan waarachtige passie ontbrak. Hij meent dat Baudelaires bundel
„geen onzedelijke strekking heeft", maar wel een „verwerpelijke conclusie".
Opvallend is dat Erens de nadruk legt op de zinvolle kompositie van Les
fleurs du mal, waaruit volgens hem „het hopelooze pessimisme" van de auteur
zou blijken. Men zie over die kompositie : Marcel A. Ruff, Baudelaire 2 , Paris
1957, blz. ioo ; dez. L'Esprit du mal et l'erthétique Baudelairienne, Paris
1955, blz. 282 e.v., alsmede Charles Baudelaire, Les f leuis du mal, édition
critique par Jacques Crépet et Georges Blin, Paris 1942, blz. 2 47•
De Smaele, blz. 65, konstateert bij Erens een „toon van nogal pietluttige
zelfbewustheid ", wanneer deze anno 1883 schrijft dat er bijna geen Nederlanders zijn die Baudelaire hebben gelezen. Ik zou daartegenover willen opmerken dat Erens zijn opstel in 1906 liet herdrukken bijwijze van kuriositeit,
namelijk : „als eerste aankondiging in Nederland van Les fleurs du mal, onder
wier invloed de moderne fransche poëzie is ontstaan". Erens voegt eraan toe
(blz. 46) dat hij zijn opstel ook „als zodanig" beschouwd zou willen zien. Dat
lijkt me een bede om klementie bij voorbaat. Een man als Israël Querido wenste
er niet voor te bezwijken. In zijn Letterkundig Leven, dl. II, Amsterdam 1916,
blz. i88, hekelt hij de retoriek en de valse beeldspraak in Erens' Baudelaireopstel. Zeven bladzijden verderop begaat hij echter zelf een flater, door te
beweren dat ondermeer dit stuk bewijst hoe goed Erens „de Fransche literatuur
na '8o heeft gevolgd..."!
(8) Deze komparatistische studie bewijst dat de auteur wist wat er op dat
moment van en over Baudelaire bestond en bekend was. Byvanck vergelijkt
Baudelaire met Friedrich Hebbel en Arthur Hugh Clough. Hij meent dat de
bij alledrie aan de dag tredende „behoefte aan eenzaamheid, aan vereenzelviging
met het oneindige in het gemoed" het scherpst haar uitdrukking vindt bij de
Fransman. Byvanck wijst ook op het belang dat de mystieke geschriften van
Swedenborg voor Baudelaire hebben gehad, en hij bespreekt diens verhouding
tot Eugène Delacroix en Edgar Allan Poe. In het werk van laatstgenoemde
trok Baudelaire vooral aan : „de vereeniging van het mathematische en het
fantastische". Als de „ware beteekenis" van Baudelaires eigen werk noemt
Byvanck : „de doordringing van het verachtelijke met het aanbiddenswaardige,
van het belachelijke met het verhevene, van het kunstmatige met het natuur
kwaad met het goed, in één woord" (W. G. C. Byvanck, Poëzie-lijke,vanht
en Leven in de 19e eeuw, Utrecht z. j ., blz. XVII, 232 e.v., 237, 2 47) .

34 ---taling van Les fleurs du mal zou worden gepubliceerd, dan bedenke
men, aldus De Smaele : „dat voor zulk een bundel, de inleiding
geschreven werd in het jaar 1889" ( 9 ).
Al zijn er inderdaad opvallende lakunes de belangstelling voor
Baudelaire ontbreekt met name bij auteurs van wie we „beter" verwacht hadden ! toch bewijst het werk van De Smaele afdoende
dat het onjuist is om, zoals Dresden doet, te beweren dat het tot „het
begin van deze eeuw" heeft geduurd alvorens er in Nederland belang
begrip voor Baudelaire ontstond ('°). Het is intussen wél-steling
een feit dat de invloed van Baudelaire zich bij ons in de twintigste
eeuw ten zeerste heeft verbreed en verdiept. En, in tegenstelling tot
wat Dresden suggereert, komt het mij voor dat daarbij een belangrijke
rol is gespeeld door P. N. van Eyck. Behalve in zijn onuitgegeven
studie, schreef deze namelijk herhaaldelijk over Baudelaire in stukken
die wèl werden gepubliceerd. Na een (door hem in zijn uitwerking
onderschat !) ( 11 ) Baudelaire-essay van Israël Querido te hebben be(9) De Smaele, blz. 103 , I IO . De Nederlandse vertaling van Les fleurs du
mal (door Bert Decorte) is anno 1946 verschenen in een prachtige juksta-

uitgave. Als inleiding diende... een aantal beleefdheidsfrasen van Herman
Teirlinck (Charles Baudelaire, Bloemen van den booze, Antwerpen-Bussum
1946) . De waarde van Byvancks opstel over Baudelaire wordt zelfs met geen
woord ' aangestipt in de als '„Zwolse herdruk” bezorgde Keur uit het ongebundelde werk" van W. G. C. Byvanck (Zwolle, 1956). Op die uitgave valt trouwens toch wel het een en ander aan te merken. Vgl. mijn bespreking in
Spiegel der Letteren 1957.

(10) Volgens J. T. R. Greevenbroek (E. J. Potgieter. L'homme et l'ceuvre
dans leurs rapports avec la littérature f^rancaise, 1951, blz. 187, 207) ontbreekt
de naam Baudelaire in het oeuvre van Potgieter, die stierf in 1875 : dat is
18 jaar na de verschijning van Les fleurs du mal. Greevenbroeks promotor
Johannes Tielrooy had slechts een ietsje optimistischer geluid kunnen laten
horen inzake Huet : Conrad Busken Huet et la littérature f rancaise, HarlemParis 1923, blz. 63, 281 (vgl. De Smaele, blz. 69). Ten aanzien van de Tachtigers kunnen aanvullingen op het werk van De Smaele worden gevonden in
het eveneens door de Koninklijke Vlaamse Academie uitgegeven werk van
M. Hanot, De beginselen van Albert Verweys literaire kriitiek, Gent 1957, en
de aldaar genoemde literatuur (zie de blz. 179 en 295). In 1935 neemt
Nijhoff het nog aan Gorter kwalijk dat hij de betekenis van Baudelaire niet
heeft onderkend : Martinus Nijhoff, Verzameld werk, dl. II, 's-Gravenhage
1961, blz. 785.

(11) D e Smaele, blz. 135, veronderstelt dat een retorisch opstel als dat van
Querido (1910) er weinig of niets toe -kan hebben bijgedragen om Baudelaire
ten onzent bekend te maken. Nochtans vertelt Herman van den Bergh, dat
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sproken, vestigt De Smaele dan ook terecht de aandacht op de nawerking van Baudelaire bij Van Eyck. In het kader van zijn overzicht
doet hij dat echter slechts zeer in het algemeen en, daar zijn verhandeling al verscheen in 1934, natuurlijk verre van volledig. Mede in
verband met de betekenis van Baudelaire én van P. N. van Eyck -voor de dichter M. Nijhoff, zou ik enkele notities aan het grote werk
(12)•
van De Smaele willen toevoegen

II
Over de eerste periode van P. N. van Eycks dichterschap heeft De
nieuwe taalgids onlangs een artikel van Prof. Dr. J. G. Bomhoff gepubliceerd, dat nogal wat korrekties en aanvullingen behoeft C). Zo
moet worden vastgesteld dat het door een aldus genaamd schilderstuk
hij juist door „een artikel van Querido" tot het lezen van Les fleurs du mal...
en daardoor tot de poëzie werd gebracht (Het Vaderland, Schrijversdebuten,
's-Gravenhage 196o, blz. 19). Vgl. H. van den Bergh, Schip achter het boeg
Gravenhage 1958, waar hij over de betekenis van Baudelaire zegt:-beld,'s
„De vers-thematiek is in Europa niet bij Baudelaire's Charogne blijven staan
en al omstreeks 192o nam ik met overtuiging Ernest Blass' voorspelling over:
„Der Lyriker der nachsten Zeit wird sich nicht schamen". Maar ik zei zoëven:
Baudelaire. Ook waar hij, ironisch, ontbinding en ondergang bespiegelt, is
zijn uitdrukkingsvorm adequaat aan de fatale grootheid van zijn gegeven : ja
zijn ontstellende grandeur, zijn „frisson nouveau" zelf, ligt niet in de laatste
plaats in de haast onvoorstelbare soberheid, gekuistheid van taal, van adjectief keuze vooral, waarmee hij de beoogde expressieve beeldingskracht bereikt.
Uiterste ingetogenheid, iets van de klassieke Franse „m.esure" beheersen zijn
meest schokkende fantasmagorieën, en deze krijgen er levenswaarachtigheid
door".
(12) De Smaele schrijft uiteraard ook (blz. 1 35, 1 37, 183, 184) over Van
Eycks generatiegenoot Geerten Gossaert i.v.m. Baudelaire. Vgl. hierover
C. A. Zaalberg in dl. IV van de studia litteraria Rheno-Traiectina onder redaktie
van H. Sparnaay en W. A. P. Smit, Miscellanea Litteraria..., Groningen 1959,
blz. 177 en, ter aanvulling : Bert Roels, Gossaert, Baudelai're, Swinburne, De
nieuwe taalgids 1964, blz. 365 e.v. (over Van de Woestijne en Slauerhoff
i.v.m. ondermeer Baudelaire : H. Kapteyns, Autonome dichters..., Nijmegen
1 949).

(13) J. G. Bomhoff, „I lock my door upon myself" / Het eerste gedicht van
Van Eyck, De nieuwe taalgids 1964, blz. 2 I I e.v. Bijwijze van bespreking van
P. N. van Eycks Verzameld Werk heb ik een aantal bezwaren en aanvullingen
bij Bomhoffs artikel -geformuleerd in Elzeviers Weekblad van 24 oktober
1964.

36 -van de Brusselse symbolist Fernand Khnopff geïnspireerde vers I lock
my door upon myself, geenszins kan worden beschouwd als „het eerste
gedicht van Van Eyck" ( 14 ) En evenmin opent het de definitieve uitgave van diens debuutbundel De getooide doolhof, gelijk Bomhoff
schrijft. De hier bedoelde tekst staat in werkelijkheid in de definitieve
editie van De getooide doolhof pas op de tweede plaats. Van Eyck
liet er bij wijze van inleiding een ander, kursief gedrukt gedicht aan
voorafgaan, dat nog nooit tevoren was gebundeld. Maar de dichter had
het wel zeer lang tevoren geschreven ! Het ontstond ongeveer een
half jaar vóór I lock my door upon myself om precies te zijn op
28 november 1906 — en werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift De XX e Eeuw, van september 19o8. Bij deze publikatie droeg
het gedicht het latijnse opschrift In pratis acerbis, en het was vergezeld
(15)•
van een ander vers, dat Van Eyck Naar den Avond had genoemd
Ik meen in de poëziekroniek van Elseviers Week blad d.d. 24 okt.
1964 te hebben aangetoond, dat In pratis acerbis werd geïnspireerd
door het gedicht Mijn bleeke denken uit P. C. Boutens' bundel
Verzen (1898). Voor het gedicht Naar den avond zou men eveneens naar Boutens kunnen verwijzen, en wel naar diens gelijknamige gedicht uit de bundel Praeludiën (1902). Aangezien daarenboven het door Bomhoff besproken I lock my door upon myself herinneringen oproept aan het bekende Ik sloot de blinkevenstren mijner
ziel, schijnt het begin van P. N. van Eycks dichterschap wel enigszins
te worden overschaduwd door de roem van P. C. Boutens ( 16 )•
Maar daarmee zijn we er nog niet. Voorbijgaand aan de ene Latijnse
(14) D e nieuwe taalgids 1964, blz. 214. Dat de mededelingen van Bomhoff
onvolledig en daardoor onjuist zijn, blijkt uit gegevens die men vinden kan
in het tweede deel van P. N. van Eycks Verzameld Werk, Amsterdam 1958.
Op bladzijde 5 19 begint daar een door Drs. H. A. Wage samengestelde verzenbibliografie van P. N. van Eyck, en daarop figureert I lock my door upon
myself pas als dertiende titel. Ten onrechte schrijft Bomhoff dat Van Eyck
met dit gedicht debuteerde in De Beweging van september 1907 : hij had
toen al (sedert juli 1906) in vier andere tijdschriften poëzie gepubliceerd.
(15) Van Eyck, V.W., dl. II, blz. 412, 493, 494.
(16)
Vgl. mijn in noot 13 genoemde kroniek in Elseviers Weekblad. Boutens'
gedicht Naar den avond staat in P. C. Boutens, Verzamelde Werken, dl. I,
Haarlem - 's-Gravenhage 1943, blz. io5. Voor de belangstelling van deze
dichter voor de schilderkunst : zie Karel de Clerck, Uit het leven van P. C.
Boutens, Amsterdam 1964, blz. 85 e.v. Over de gelijkenis van 1 lock my door
upon myself en Boutens' Ik sloot de blinkevenstren : zie het hier al genoemde
artikel van Bomhoff..
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titel en aan het feit dat de hier genoemde gedichten de aleksandrijnse
reeds eigenaardigheden die aan Baudelaire zouversvorm vertonen
wil ik erop wijzen dat het gedicht Naar
den kunnen herinneren !
den avond volgens Van Eyck zelf werd geschreven naar het model
van een tekst uit Les fleurs du mal x? )• En inderdaad bewijst vergelijking met deze Franse tekst, dat de Nederlander zich tot in biezonderheden heeft gebaseerd op de bouw van Baudelaires Harmonie du
Soir ( 8 )
Van Eycks Naar den avond ontstond wel rond 1907. Zeer waareveneens in
schijnlijk in dezelfde periode schreef hij een gedicht
aleksandrijnen
dat de titel Charles Baudelaire heeft. Het werd door
Albert Verwey opgenomen in De Beweging van juli 19o8 en door
de dichter zelf in de eerste druk van zijn bundel De getooide Doolhof,
waarmee hij, op eigen financieel risico, debuteerde in 1909 x9 ). De
tekst is de volgende :
(

(

Wee mij, ik heb de droeve deernis saamgegaard,
Die om Uw al te smartelijk zingen in mij schreit,
En liefdevol geschikt, in tere toon geschaard,
Heb ik mijn grauwe bloemen aan uw leed gewijd.
Nu is mijn grijs vertrek van rouw om u vervuld,
Van zware, zoete geur, waarin uw smart herleeft,
Gij dooft mijn loom gepeins, uw belle grootheid hult
Mijn armoe in de schijn, die gij haar gul-rijk geeft.
En heel mijn schamel wezen is in u verbleekt,
Gij hebt mijn hart verbrand, mijn schrompelend lied is stom.
Ik hoor uw stem alleen, en hoe uw droefheid leekt
Door 't schrikkend zwijgen van de stilte rond ons om.
Gij zijt mijn rijkdom, gij mijn heer, want ik ben niet
Dan wat uw hart mij wenst, uw blode slaaf alleen,
En 'k wil niets horen dan uw welig-zingend lied,
Geen leed meer dan uw heet-doorpijnd geween (20 )•

(17) Van Eyck, V.W., dl. II, blz. 493, 494•
(18) Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, édition critique par J. Crépet et
G. Blin, Paris 1942, blz. 50.
(18) Van Eyck, V.W., dl. II, blz. 493. Zie ook de door H. A. Wage samen
-gestldvrznbioafpl.519
( 20

) Van Eyck, V.W., dl. I, blz. 24.
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Hier is een jonge dichter . aan het woord van wie het ons niet ver
dat hij kort tevoren werd geïnspireerd door een schilderstuk-wondert,
dat terecht de titel I lock my door upon myself draagt. In zijn door
Van Eyck bestudeerde monografie over Fernand Khnopff, schrijft
L. Dumont-Wilden over de tijd dat de aristokratische schepper van
dat schilderij nog (gedwongen door zijn vader !) student in de rechten
was te Brussel : „Tout seul, se gardant méme de ses amis, vivant parmi
ses livres et ses rêves, se décorant l'&me de tous les songes antiques et
légendaires de Flaubert et de Leconte de Lisle, s'exaltant le coeur
parmi les nostalgies baudelairiennes, it édifie, dans ces années d'apprentissage psychologique, „Sa Beauté ", et connait que son destin n'est
pas d'approfondir les subtilités des lois, mais de préciser un rêve d'art".
Het in z 891 vervaardigde doek I lock my door upon myself, noemt
Dumont-Wilden : „un symbole de 1'isolement volontaire" (21)•
Herlezen wij nogeens Van Eycks gedicht Charles Baudelaire. In de
weemoedige eenzaamheid waarin hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken, fungeert voor hem de dichter van Les fleurs du mal als
gangmaker en symbool voor zijn eigen dekadent-artistiek verzadigde
weemoed. Aan het leed worden bloemen gewijd ; de smart herleeft in
zware, zoete geur ; het gepeinzen is loom ; en het dichterlijk zingen
dat „smartelijk" genoemd wordt, is desondanks tevens het „welig zin
waarbuiten de jonge auteur niets horen wil. Wanneer later-gendli"
de oud geworden Van Eyck zich in zijn grote epische gedicht Medousa
(1947) het jeugdvers I lock my door upon myself herinnert, spreekt
hij van „een ziel die droomde in 't kluis der eenzaamheid" ; en hij
bekent dan dat het masker van de Godheid Hypnos (of Medousa) op
het schilderij van Khnopff, hem intrigeerde en ontroerde vanwege
de „bittere trek van pijn", de zielstrek van gekweldheid om onstilbaar
leed. Dat mytologisch masker scheen voor hem met andere woorden
een gelijksoortige symboolwaarde te - hebben als de dichter van Les
.
fleurs du mal... (22 a
Hoezeer de figuur van Baudelaire voor de jonge Van Eyck een
„verheven", als het ware getranscendenteerd leed symboliseerde, blijkt
ook uit zijn essayistisch-kritische geschriften. In de lente van 19o8
)

L Dumont-Wilden, Fernand Khnopff, Bruxelles. 1 907, blz. 18,61 (ik
kursiveer). Dat Van Eyck deze monografie heeft gekend, blijkt uit zijn V.W.,
dl. II, blz. 412.
(22 4)
Van Eyck, V.W., dl. II, blz. 257, 370, 371. Vgl. voor het Hypnos- en
Medousasymbool bij Van Eyck, mijn poëziekroniek in Elseviers Weekblad van
24-X-1964.
(21)

.

-- 39 -schreef hij een studie over Albert Samain, die in november van dat
jaar in De Gids verscheen. Sprekend over „die pijnlijke zinnelijkheid,
die smartelijke ideaalzucht-in-genot" welke Samain volgens hem gemeen had met Baudelaire, plaatst Van Eyck dan een voetnoot waarin
hij heftig stelling neemt tegen de gangbare opinie over Baudelaire.
Dat gaat zo : „Om blijk te geven, hoezeer hij het met de algemeen
verbreide, maar daarom niet minder onjuiste, beleedigende, stupide
en walgelijke opvatting van Baudelaire eens is, meent ook Boucquet
zich te moeten vermeien in langzamerhand van banaliteit tam wordende uitdrukkingen, als : insincèreté, satanisme, perversité outrée,
manie éroto-mystique, dévergondage morbide, amoralisme, enz.".
Waarbij ik even opmerk dat reeds Byvanck in 1889 beter wist en dat
Van Eyck de hiervoor gekursiveerde „epitheta ornantia" in de uitgave
van zijn Verzameld Werk achterwege heeft gelaten ( 22 ) !
De naam Baudelaire keert geregeld in Van Eycks oudste kritisch
werk terug. Hij konstateert invloed van Baudelaire op Boutens in
19o8 ; hij noemt zijn werk in verband met Karel van de Woestijne
en Alfred Bruce Douglas in 1909 ; en hij vestigt citerenderwijs de
aandacht op Baudelaires metafysisch heimwee, als hij in i g i o over
George Rodenbach schrijft (23) Ik wijs voor het jaar 1914 op een
terloopse verdediging van Baudelaire als de invloedrijkste dichter der
laatste halve eeuw, en op een van grote eerbied en bewondering getuigende karakterisering van Baudelaire als dichter der eenzame en bittere, maar tevens bovenaards gerichte smart (24)•
Op velerlei manieren heeft P. N. van Eyck van zijn bewondering
voor Baudelaire getuigd, of zijn diepgaande kennis van diens werk
in het openbaar tegenover de gangbare misvattingen gesteld. Typerend
voor zijn „omgang" met Baudelaire is een mededeling van E. d'Oliveira
in -zijn bekende gesprekkenbundel De jongere generatie (I 9 I 3) . Toen
d'Oliveira de zesentwintigjarige dichter kwam interviewen, werd hij
getroffen door de ietwat verbleekte fotografieën van Baudelaire en
Stephan George, die „niet plechtig, als gravures", maar slechts in
banale lijstjes als „van verre familieleden" op de schoorsteenmantel
stond-en... (25 )• Het was trouwens juist in het jaar 19 z 3 dat Van Eyck
(22) De Gids 19o8, dl. IV, blz. 206 ; vgl. Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 46.
(23) Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 45, 46, 69, 103, 104, II2, 126, 141, 188.
241 ) Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 5 00- 5 02 ; 531, 532 (i.v.m. Wagner);
De Beweging 1914, blz. 107 (vgl. het citaat bij De Smaele, blz. 136).
(25)
E. d'Oliveira, De jongere generatie, Amsterdam 1913, blz. 223.
(

— 40 -een bibliofiele uitgave bezorgde van Les fleurs du mal ( Z$ )• Twee jaar
later, tijdens zijn verblijf in Italië, ontstond het prozastuk Het gedicht,
waarin hij (overigens zonder titel of auteur te noemen) een lyrische
evokatie geeft van Baudelaires La cloche felee ( 27 )• In diezelfde periode,
van juni tot september i 915, werkte Van Eyck te Siena aan de grote
Baudelaire-studie waarvan pas goed veertig jaar later een fragment
in het jubileumnummer van Maatstaf zou verschijnen ( 28 )•
Het feit dat de Nederlandse dichter dit laatste boek (want zo'n
omvang heeft zijn studie !) nimmer persklaar heeft gemaakt, wil
overigens geenszins zeggen dat hij na het jaar z 915 zijn licht betreffende Baudelaire onder de korenmaat is gaan houden. De inzichten
waartoe de systematische studie van Baudelaires geschriften hem had
gevoerd, zijn bijvoorbeeld aanwijsbaar in enkele essays over Albert
Verwey uit 1924, 1932 en 1935, alsmede in zijn beschouwing over
Leven en dood in de poëzie, van 1938. Wij zullen ze daarenboven
herkennen in het kriterium dat Van Eycks reakties op de eerste poëzie
van Martinus Nijhoff heeft bepaald (29)•

III
De tweeëntwintigjarige Nijhoff debuteerde in i 9 z 6 met de bundel
De wandelaar. In het titelgedicht stelt hij zichzelf voor als een
buiten de gewone wereld levende artist, die van „uit een hoogen toren"
het alledaagse leven waarneemt als verre toeschouwer. „Een groote
stilte scheidt mij van de dingen", schrijft Nijhoff elders, en hij herinnert ons daardoor aan „'t schrikkend zwijgen van de stilte rond ons
om", waarvan sprake is in het al geciteerde gedicht Charles Baudelaire,
dat voorkomt in de zeven jaar tevoren verschenen debuutbundel van

(26) Vermeld op de kaarten der afzonderlijk verschenen werken van P. N.
van Ey(c)k, die zijn uitgegeven door het Ltk. Museum en Documentatie
-centrum
te 's-Gravenhage.
(27) Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 548 ; de datering is vermeld op blz. 704.
(28) Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 606-699 ; voor de datering en het handschrift zie blz. 709, 710.
(29) Van Eyck, V.W., dl. IV, blz. 270, dl. V, blz. 623, dl. VI, blz. 268, 401.
Op Baudelaire als subjektivistisch dichter wijst Van Eyck in V.W., dl. V,
blz. 171, 20I, 288.
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P. N. van Eyck. In het openingsgedicht van Nijhoffs bundel staat
deze strofe :

Een dichter uit den tijd van Baudelaire,
- Daags tusschen boeken, 's nachts in een café Vloek ik mijn liefde en dans als Salome.
De wereld heeft haar weelde en haar misère.
Toen P. N. van Eyck
inmiddels zelf 29 geworden
over het
debuut van Nijhoff schreef, nam hij de eerste regel van deze strofe als
uitgangspunt. Hij sprak over „de huiverende verdieping" in de dekadente atmosfeer van gepoederde comtesses en bittere Pierrots. Ten
aanzien van Nijhoff merkte hij daarbij op, dat de jonge dichter enigs
laboreerde aan een „corrupt" litterair behagen in zijn overigens-zins
autentieke levensangst. Ten aanzien van Baudelaire zag hij zich ver
te stellen, dat er nog steeds jonge mensen waren die zich-plichtvas
spiegelden in de droesem van diens sterfelijk leven, zonder blijkbaar
te beseffen dat zijn onsterfelijk dichterschap daar ver boven uit stijgt.
„Wij ", zegt van Eyck, „zijn tot een monumentaler begrip van die
dichter gekomen" s°
Welk dat monumentaler begrip was, formuleerde Van Eyck 9 jaar
later, naar aanleiding van Nijhoffs tweede, in z 924 gepubliceerde
verzenverzam:ling, die verscheen onder de inmiddels beroemd geworden titel „Vormen ". P. N. van Eyck had principiële bezwaren
tegen die titel. Volgens hem blijkt er een estetisch ideaal uit dat de
scheiding van leven en kunst impliceert, en geeft Nijhoff ermee te
kennen : „zich, als dichter, tot het gewone leven in . een afwijzende
houding gezien te willen hebben ". De gedichten die het meest overeen
hetgeen de titel suggereert, zijn die waarin : „als verlangen-koment
naar uiterste verijling en verstilling van het leven, een doodsdroom
zich uitzingt". Van Eyck meent dat Nijhoff, in de hunkering om zich
los te maken van het leven en van de wereld, naar een poëzie streeft
die het leven elimineren wil ( 31 ). Hij citeert in dit verband de
bekende regels :
(

) .

(30) Van Eyck, V.W., dl. IV, blz. 4 6 , 47.
(31) Van Eyck, V.W., dl. IV, blz. 37 0 , 3 8 4, 385•
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Stuivende sneeuw, o lied ! - ik adem hijgend
Een ijskoud licht in, en mijn woorden, stijgend,
Zingen zich los van hun beteekenissen.
(Tweeërlei dood)
De woorden, die krachtens hun aard het leven verzinnebeelden
(be-tekenen), wil Nijhoff „verijlen" tot abstrakte zang van de loutere
ziel... welke zang natuurlijk niet in menselijke taal te schrijven is,
gelijk Van Eyck terecht opmerkt. Er kan slechts een linguïstische, dus
menselijke, tastbare, zinnelijke verbeelding van zo'n zang geschreven
worden.
Van Eyck wijst deze estetiek van Nijhoff kategorisch af. Tegenover
de „ontsterving" der natuur, stelt hij als funktie van de poëzie de
„vergeestelijking" der natuur. Het is de taak van de kunst en de enige,
onmisbare funktie van de poëzie : „natuur en mensen tot God te
louteren en in God te vergeestelijken". Juist zijn eeuwigheidsverlangen
legt de artist een verantwoordelijkheid en een taak op ten aanzien
van de wereld en het aardse leven : hij moet deze tot onvergankelijke
geestelijkheid herscheppen (32).
Deze estetiek berust inderdaad op „een monumentaler begrip" van
Charles Baudelaire. P. N. van Eyck zegt dat zelf uitdrukkelijk in het
volgende syntaktisch monster : „Wie zo denken, weten zich in hun
grondbeginsel afstammelingen van Baudelaire, voor wie de poëzie in deze bijzondere vorm dat de kunst, in welke hij het kunstmatige bij
uitnemendheid en daarom van het natuurlijke, en als natuurlijke zondige het volstrekte tegendeel zag, bij hem de vergeestelijking door
ontzbndiging van het natuurlijke nastreefde het voor onze wereld
in zich zelf soevereine en voleindigde middel tot vergeestelijking van
het menselijk leven is" (33)•
Terwijl het „grondbeginsel" als zodanig ook P. N. van Eycks eigen
dichterlijk doel aanduidt, moet de tussen gedachtenstreepjes vermelde
„bijzondere vorm" als een eksklusieve typering van Baudelaire moorden beschouwd. Het gaat daarbij om de speciale gedachte dat de
natuur in zich zondig is, en eerst moet worden „ontzondigd", alvorens
zij kan worden vergeestelijkt volgens de (algemeen romantische, en
óók Baudelairiaanse) estetiek die P. N. van Eyck tegenover de „V or-

(32) Van Eyck, V.W., dl. IV, blz. 37 0 , 3H 2 , 3 8 4, 3 8 5, 393 - 395.
(33) Van Eyck, V.W., dl. IV, biz. 382.

43 -men" van. Nijhoff stelt. Die- speciale - gedachte heeft Van Eyck uit
aangetoond in zijn onuitgegeven studie over Baudelaire. Jr-voerig
is één grondeigenschap, die Baudelaires ganse beoordeling van zich
en de mensheid bepaald heeft : zijn onwrikbaar geloof aan de erfzonde. Het is overal aanwezig", aldus schrijft Van Eyck. En : „De
gezonde, dit is niet door het geweten tot zonde verwrongen zinnelijk
bestond niet voor Baudelaire" ( 34 ). Het natuurlijke was voor hem-heid
zondig... van nature. Vandaar dat ook alle aardse verschijningsvormen
als zodanig besmet zijn met zonde. Maar de kunstenaar heeft die
vormen juist innig lief ! Hij mag ze niet verwerpen. Integendeel. Hij
moet hun de zondige onafhankelijkheid ontnemen en ze door „ontzondiging" reduceren (of liever : verheffen)
f en) tot middel ter vergeesteli jking en voertuig naar God. Het poëtisch ideaal van Baudelaire is
(evenals voor hem dat van onze alom verguisde Willem Bilderdijk!)
het gedicht dat „de ziel (kan) doen opstorten naar 't verloren paradijs... naar de oneindigheid." Ook van Eyck streeft naar dit ideaal.
Maar hij verlaat Baudelaire waar deze
in plaats van de natuur
zelf te vergeestelijken
haar vervangt door kunstmatigheid :
„Artificialiteit, omdat zij in zich sluit : rectificatie van natuurlijkheid,
die voor Baudelaire het van nature zondige was, artificialiteit aldus,
niet als doel, maar als middel. Middel in dat ononderbroken streven
der menselijke ziel tot stijgen, tot vergeestelijking". Zoals gezegd, wil
Van. Eyck uiteindelijk hetzelfde, maar op een andere manier : namelijk met behoud van de natuur. In een onuitgegeven beschouwing uit
1932 leest men daarover : „Poëzie is voor mij noch spontane, natuurlijke uiting, noch krachtens haar beginsel aan de natuur onverzoenlijk
vijandige, -op doding der natuur gerichte kunstmatigheid. Midden
tussen die twee... staat voor mij de dichter, die de „natuur" door kunst
vergeestelijkt en vergeestelijkend vervult..." (35)•
IV
P. N. van Eyck publiceerde zijn tot een uitvoerige studie uitgegroeide
kritiek op Nijhoffs Vormen in De Gids van januari 1925, maar zond
(34) Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 62o en 632: zie ook de tussenliggende
bladzijden !
(35) Het eerste citaat is uit Van Eyck, V.W., dl. III, blz. 647, het tweede uit
V.W., dl. V, blz. 623 ; zie voor het voorafgaande de blz. 634-637 en 6 45 -647•
De gekursiveerde zinsneden tussen haakjes, duiden op overeenkomsten tussen
Baudelaires „Art romantique" en de estetiek van Bilderdijk, die ik elders
op komparatistische grondslag zal behandelen als diens : „Ideaaltheorie".

tevoren reeds een proef naar de dichter zelf. Nijhoff ontving die daags
voor Kerstmis en begon (na twee slapeloze nachten !) een antwoord
op te stellen dat tenslotte werd voltooid op 28 december (36)• Hij verklaarde daarin dat hij het stuk van zijn vriend Van Eyck vooralsnog
slechts kon zien als een „terdoodveroordeling, een bankroet-verklaring". Nijhoff meent dat een „gewijzigd levensinzicht" niets aan zijn
poëzie zou kunnen veranderen. Want het direkt uitspreken van zijn
persoonlijke ontroeringen en levensinzichten, gaat volgens hem lange
tijd aan de geboorte van het eigenlijke gedicht vooraf : dat is hooguit
de „parings-daad" in het dichterlijke scheppingsproces. Pas veel later
nemen deze onmiddellijk op papier gebrachte uitingen gestalte aan,
en worden ze tot zelfstandige „lichamen ", tot „Vormen"-in-poëzie.
En dit laatste geschiedt door tussenkomst van een autonoom vermogen,
dat de dichter zelf nu eenmaal niet onder kontrole heeft, aldus meent
Nijhoff.
Reeds op oudejaarsavond schreef P. N. van Eyck zijn antwoord op
deze brief van Nijhoff. Daarin stelt hij uitdrukkelijk dat het leven
van de kunstenaar in dienst van de kunst behoort te staan, en dat voor
hem iedere levenswenk derhalve de formulering van een eis van kunst
is. Hij betoogt bij herhaling dat het door Nijhoff als zelfstandige
kracht beschouwde dichterlijk vorm-vermogen, niets anders is als diens
wezenlijke en diepste, bloedeigen persoonlijkheid. Daarom staat
Nijhoff er ook geenszins zo „weerloos of machteloos" tegenover, als
hij zelf in zijn brief doet voorkomen. Hij kan met andere woorden zijn
eigen vormkracht kontroleren en beheersen, en het is volgens Van
Eyck ook zijn plicht dat te doen. Nijhoff moet met name de vormgevende „dichter" in hem (dus zijn eigen persoonlijkheid !) een
levensinzicht ontzeggen, dat in strijd is met de diepste vervulling der
kunst. En als zo'n verwerpelijk levensinzicht beschouwt Van Eyck de
door hem in Vormen gesignaleerde verloochening van de aarde, en
van de aardse verantwoordelijkheid.
Dat Nijhoff de kritiek van P. N. van Eyck ter harte heeft genomen,
schijnt niet alleen te worden bewezen door zijn in 1934 verschenen
bundel Nieuwe gedichten. Al in De Gids van september 1926 publiceerde hij een prozastuk, getiteld De pen op papier, waarin een wending

36 ) Van Eycks kritiek op de bundel van Nijhoff en hun naar aanleiding
daarvan gevoerde korrespondentie, werd door W. Gs. Hellinga uitgegeven in
het tijdschrift Maatstaf, V, (1957), blz. 514 e.v.
(
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wordt verbeeld van het buitenaardse naar de wereld en haar werkelijkheid. In dat prozastuk komt ook een karakteristiek voor van Baudelaire. In tegenstelling tot Verlaine, rekent Nijhoff hem tot de soort
dichters die : „de secretarissen (zijn) van hun eigen een beetje met hun
wil maar buiten hun schuld getourmenteerd leven". Hij prijst Baudelaire om „zijn ongeëvenaard heldere en eenvoudige expressie van de
zwarte wijsheid, waar hij zelf dupe van was zonder er iets tegen te
kunnen uitrichten" ( 37 )•
Overmatig helder is zo'n oordeel niet. Maar dat zijn Nijhoffs verschillende uitspraken over Baudelaire eigenlijk nooit ( 38 )• In hetzelfde
jaar 1926 prijst hij de Franse dichter, samen met Beethoven en Dostojewski, als een dier „kerels" die het gepresteerd hebben iets nieuws
en persoonlijks aan hun eigen tijd toe te voegen. Want zonder de
psychologische gestalte die zij in hun werk gaven, zou hun tijd „een
gevoelsbewustheid armer geweest zijn", aldus Nijhoff (" 9 ). Van
Baudelaires „religieuze" betekenis kan de Nederlandse dichter zich
ondermeer rekenschap hebben gegeven, aan de hand van de toelichtingen in een door hem anno 1925 besproken Anthologie de la nouvelle
poésie franfaise 40 ). Na zijn verspreide loftuigingen doet het vreemd
aan, Nijhoff in 1927
de laatste keer dat hij min of meer uitdrukkelijk over Baudelaire heeft geschreven
te horen bekennen dat hij
eigenlijk nooit in diens werk heeft kunnen doordringen ! Hij schrijft
(

( 37 ) Martinus Nijhoff, Verzameld Werk, dl. II, Den Haag-Amsterdam 1961,
blz. 1065.
(38)
Nijhoff stelt Baudelaire in 1924 tegenover Mallarmé, Keats en Rimbaud,
als de laatste dichter die in zijn werk een gedachte-overzicht van „het leven
dezer wereld" trachtte te geven. In 1925 noemt Nijhoff hem echter samen
met deze drie dichters, en dan als vertegenwoordiger van de „esprit moderne",
die wordt gekenmerkt door de behoefte een geestelijke houding aan te nemen,
een „mystiek surplus" in het gedicht te scheppen (Verzameld Werk, dl. II,
blz. 193 en 297, 298 ; vgl. verder over Baudelaire blz. 23, 290, 490, 785, en de
in de volgende noten genoemde plaatsen. De Smaele, blz. 48, vermeldt in een
voetnoot dat M. Nijhoff in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 14 -IV en
21-XI-1921 een artikel aan Baudelaire heeft gewijd. Toen de archivaris van
dit dagblad op mijn verzoek de betreffende nummers liet nazoeken, bleek daar
echter geen artikel van Nijhoff in voor te komen. De door De Smaele genoemde
publikaties ontbreken trouwens ook in de Verantwoording aan het slot van
Nijhoffs Verzameld Werk, dl. II, blz. 1203 e.v.
(39) Verzameld Werk, dl. II, blz. 403.
(40) Verzameld Werk, dl. II, blz. 295, 297.
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eerst dat hij als soldaat reeds Verlaine placht te lezen, en dat hij
Goethe en Baudelaire pas is gaan bewonderen na zijn militaire-diensttijd. Sprekend in strategische termen, vervolgt hij dan evenwel : „Na
een langdurige belegering ken ik Baudelaire slechts als een stelsel van
afweer, een fortificatie, en wat Goethe betreft, hi j heeft zo weinig
van een mens en zoveel van een menselijke houding, als een standbeeld slechts vertonen kan. Verlaine echter, al heb ik hem, zoals de
(41)•
meeste mijner tijdgenoten nooit gezien, ken ik in levende lijve"
Deze „bekentenis" publiceerde Nijhoff ruim twee jaar nadat hij Van
Eycks kritische essay over zijn eigen bundel Vormen had leren kennen.
Ze doet ons vermoeden dat Nijhoff, ondanks de opmerkingen van zijn
vriend, er niet in geslaagd is tot een veel „monumentaler begrip" van
Baudelaire te komen dan er blijkt uit zijn debuutbundel De Wande
Maar deze „duidelijk herkenbare Baudelairiaansche gestalte" (de-lar.
karakteristiek is van De Smaele) heeft zich ook nog op andere wijze
met de dichter van Les fleurs du mal bezig gehouden. In zijn literaire
nalatenschap vond men drie nog nooit gepubliceerde vertalingen uit
Baudelaires beroemde verzenboek : Nijhoff bleek zich te hebben gewaagd aan de twee gedichten die de titel Femmes damnéer dragen en
(42)•
bovendien aan het gedicht Lesbos"
Die laatste titel herinnert er ons aan dat Baudelaire in z 846 de
uitgave heeft laten aankondigen van een (nooit verschenen) dicht
Les Lesbiennes zou heten. In de door Crépet en Blin be--bundeli
zorgde kritische editie van Les fleurs du mal wordt met talrijke
bewijsplaatsen aangetoond, dat Baudelaires (artistieke) tijdgenoten een
„zwak" hadden voor lesbische vrouwen : „les lesbiennes furent fort à
la mode dans le second tiers du XIXe siècle... ( 43 ) . Toegegeven nu dat
Baudelaires in 1846 aangekondigde titel doodgewoon als blikvanger
kan hebben gediend, mag men zich nochtans afvragen welke teksten
de dichter naar alle waarschijnlijkheid in deze ongepubliceerd gebleven
bundel zou hebben willen opnemen. Het lijkt dan zo goed als uit
dat daartoe niet de drie gedichten zouden hebben behoord-geslotn,
die door Martinus Nijhoff zijn vertaald, en waarvan er bij nader
inzicht twee blijken te behoren tot het zestal verzen welks publikatie
(41) Verzameld Werk, dl. II, blz. 5 38.
blz. 598,
(42) Martinus Nijhoff, Verzamelde Vertalingen 2 , Den Haag 1964,
599. Over een dier vertalingen schreef ik reeds in El reviers Weekblad van
I2-I2 -1964.
( 43 ) Les fleurs du mal, éd. critique par J. Crépet et G. Blin, Paris 1942,
blz. 72.

`-- 47 -kort na het verschijnen van Les fleurs du mal bij gerechtelijk vonnis
werd verboden ( 44 )•
Dat Nijhoff juist déze drie verzen vertaalde, moet toch wel op een
zekere voorkeur wijzen. Misschien heeft die voorkeur iets te maken
met Nijhoffs zwak voor boudoirachtig dekadente motieven „uit den
tijd van Baudelaire", welke ons treft in zijn eerste bundels. Misschien
echter hangt ze eveneens samen met spanningen in die bundels, waarvoor Nijhoff, volgens zijn kritikus P. N. van Eyck, een verkeerde want van Baudelaires grondbeginsel afwijkende ! -- oplossing heeft
trachten te vinden.
De slotstrofen van het tweede gedicht met de titel Femmes damnées
luiden als volgt:
0 vierges, o démons, o monstres, o martyres,
De la réalité grands esprits contempteurs,
Chercheuses d'in f ini, dévotes et satyres,
Tantót pleines de cris, tantot pleines de pleurs,
Vous que dans votre enfer
er mon í me a poursuivies,
Pauvres sceurs, je vous aime autant que je vous plains,
Pour vos mornes douleurs, vos soifss inassouvies,
Et les urnes d'amour dons vos grands coeurs sont pleins !
In de vertaling van Martinus Nijhoff :
0 maagden, o bezeet'nen, monsters, mart'laressen,
Geesten, die grootelijks de werk'lijkheid veracht
Op zoek naar 't eeuwige, satyrs en priesteressen,
Nu vol van juichen, dan weer zwaar van tranenvracht,
Gij arme zusters, die 'k tot in uw hel bleef volgen,
Mijn liefde is even diep als mijn beklagen is,
Om uw stil leed, brandende dorst en de bedolven
Urnen van liefde, waar uw groot hart vol van is.
Uit dit slot blijkt meer dan alleen maar medegevoel met de abnormalen en beklagenswaardigen, en ook meer dan besef van broederlijke
lotsverbondenheid in het zondaar-zijn. De „onlesbare dorst" van deze
( 44 ) Marcel A. Ruff, L'esprit du mal et l'esthétique baudela rienne, Paris
1955, blz. 228 e.v. spreekt van „un titre pétard". Zie verder Les fleurs du mal
(éd. Crépet-Blin), blz. 271 en de vergelijkende tabel op blz. 244.
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gedoemde vrouwen is het verlangen naar het te boven gaan van de
menselijke begrensdheid in het oneindige. Dit maakt Baudelaires
„arme zusters" tot romantische „martelaressen" van en tegenover de
aardse alledaagsheid, en tot „maagden" ten aanzien der gewone zonden
van het vlees. Hier zien wij het eigenaardige motief waarover Marcel
Ruff spreekt, wanneer hij in zijn studie J'Esprit du mal et l'esthétique baudelairienne (z 95 5) konstateert : „la poursuite du mal est une
manifestation d'angélisme, de 1'aspiration à 1'infini..." 45 )•
Zoals reeds uiteengezet, schreef - P. N. van Eyck in zijn Vormen
studie van december 1924 over de voor Baudelaire zelf uit zijn dichterlij k beginsel voortvloeiende noodzaak het aardse te „ontzondigen",
teneinde dit tot voertuig naar het goddelijke te kunnen maken. En
Nijhoff onderging zijn kritiek als een faillissement en een doodvonnis.
Het lijkt me niet uitgesloten, dat hij zich nadien als vertaler is gaan
verdiepen in enkele gedichten van Baudelaire, die het door Van Eyck
bedoelde aspekt biezonder sterk schenen te vertegenwoordigen. De
uitgever van Ni j haf fs Verzameld Werk meent deze vertalingen op
grond van stijl, handschrift en papier, „globaal geschat", te kunnen
dateren „op ongeveer 1925". Met andere woorden : vrij spoedig na
die kerstvakantie, waarin Van Eycks kritiek aan de buitenwerelds gerichte dichter van Vormen een paar slapeloze nachten heeft bezorgd...
(

NASCHRIFT
Ongeveer gelijktijdig met de drukproeven van de voorafgaande
tekst, ontvang ik het zojuist verschenen zevende en laatste deel van
P. N. van Eycks Verzameld Werk. Dit boek blijkt uitgebreide registers
op de volledige uitgave te bevatten, en stelt aldus de lezer in staat de
hiervoor behandelde uitspraken van P. N. Van Eyck over Baudelaire te
kontroleren en te kompleteren. Belangrijker is echter dat in dit
zevende deel enkele in z 942 geschreven uitvoerige partikuliere brieven
aan D. A. M. Binnendijk zijn opgenomen, die Van Eyck zelf beschouwde als : „een allereerste voorbereiding (tot) een boekje over
mijn verhouding tot Verwey". Het is Van Eyck in dat „boekje" te
doen om de bestrijding van de „legende" volgens welke hij als dichter
een discipel van Albert Verwey zou zijn. Van Eyck betoogt dat zijn
Spinozistische levensopvatting weliswaar overeenstemming vertoont
(

45

) Ruff, blz. 308.
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met die van Verwey, maar dat zij door hemzelf op eigen krachten en
met zijn eigen persoonlijkheid werd veroverd. Pas op latere leeftijd
voelde Van Eyck zich in dezen met Albert Verwey verbonden : doch
in gelijkwaardige „gemeenschap". Dus niet door de band die de
gevende meester met een dankbaar ontvangende leerling verbindt.
De dichter die Van Eyck in dit stuk wèl uitdrukkelijk als zijn leermeester erkent, blijkt Charles Baudelaire te zijn. En hij doet dit met
een credo in hetzelfde „grondbeginsel" en onder verwijzing naar
dezelfde kritiek op M. Nijhoff, die hiervoor werden besproken. Ik
meen dan ook naar deze tans voor het eerst gepubliceerde tekst van
P. N. van Eyck te kunnen verwijzen, als naar een bevestiging en
interpretatie door de auteur zelf, van hetgeen ik over zijn verhouding
tot Charles Baudelaire te berde heb gebracht. Volledigheidshalve kan
nog worden vermeld dat Van Eyck in dit verband eveneens over zijn
door mij genoemde jeugdgedichten spreekt, en daarbij ondermeer
meedeelt dat hem later in een aantal jeugdverzen : „de Boutensiaanse
invloed onverdragelijk geworden was"...

HET

BEGRIP „REYNAERDYE"
door
P. DE KEYSER,
Lid van de Academie.

Het woord „Reynaerdye" komt in Vanden Vos Reynaerde voor,
nl. in vs. 2038 van hs. A en in vs. 202 I van hs. F (parallel-uitgave
van Hellinga) :
hs. A
2036 Leuic Si sullent noch becoepen
Hare ouerdaet ende hare scampye
Mine ghebreke reynaerdye
hs. F
2019 Leuic Si sullen noch becopen
Har ouerdaet ende har scampien
Mine gebreke reynaerdien
Deze ontboezeming van Reinaert na zijn veroordeling tot de galg
gaat aan zijn biecht vooraf, waarin hij gewag maakt van „Ermerics
schat", die de hebzucht van koning Nobel zal opwekken. De „ouerdaet"
en de „scampye" slaan op de „misdaad" en de „beschimping", die hij
zich moest laten welgevallen vanwege Isengrim, Bruun en Tybeert,
zijn slachtoffers en vijanden. De betekenis van „reynaerdie" op deze
plaats is zonder twijfel „vossenstreken". Zonderling genoeg komt
„reynaerdie" in deze passus niet voor in Reinaert II. Daar komt in de
plaats :
hs. B
2032 Reynaert die hem van mysschien (slecht vergaan)
Seer ontsach en beducht hem dick
Hoe hi by enigen stick
2035 Mocht wander door verdingen (vrij doen spreken)
Ende die geen die Bair so springen
Ende sijn stand sagen so gern
Verscalken mocht ende driuen tschern
Ende den coninc myt verraet
2040 Te hulpe crege tot sijnre baet
Hier op was al sijn studeren
Hy sprat tot hem seluen ic moet sweren

En helpen my loosheit off ic kan
Want die noot die gaet my an
In de prozavertaling van 14.70 luidt deze passus, gesteund op de
berijming van Reinsert II, als volgt:
P í470
Reynaert die hadde groten anxt of hem misschien mochte
Ende beduchte hem dicke. hoe hi hem wander Boot verdinghen
mochte ende die drie die sijns doots sue ghierich waren. hoe
dat hi die verrcalcken mochte ende tot scande brenghen. Ende
148o hoe hi den coninck mit loghentalen tot sijnre baten crighen
mochte. Dit wast al dat hi studeerde dat hi sinen noot mit
(29 r) loerheyden // verdriuen mocht
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In de latijnse vertaling van Baldwinus de Jonghe, de Reynardus
Vulpes (tussen 1267 en 1274) is er slechts spraak van Reinaerts
Gonst : „ars mea".
J. Verdam heeft dan ook zeer terecht de betekenis van „reinaerdie"
(reinardie, reinerdie) omschreven als vossenlist, list, sluwheid (loosheit) en ten slotte zeer algemeen : gemene streken. Hij geeft van
„reinaerdie" een i o-tal voorbeelden, die echter het begrip vossenlist
ver te buiten gaan.
Het staat vast dat „reynaerdie" uit het Frans stamt : „ renardie". In
het „Franzosisches Etymologisches Worterbuch" (Liefer. no 5 2, I 955)
poneert W. von Wartburg dat renardie ressorteert onder het begrip
„täuschen" (bedriegen. In het oud- als in het mfr. is de uitdrukking:
savoir de renard bekend, d.i. être maître dans l'art de tromper. In die
betekenis bestrijkt het woord renardie twee eeuwen, de z 3e en de
14e eeuw. Daarna, meer bepaald in de z 6' eeuw duikt in de plaats
van renardie renarderie en renardise op. Frédéric Godefroy in zijn
„Dictionnaire de l'ancienne Langue f rancaise du IXe au XVe siècle"
geeft als oudste voorbeeld van renardie in de betekenis van ruse de
renard, mensonge, tromperie een vs. uit de Miserere van de Renclus
de Moiliens (c. XV, 7) van het einde van de 12e eeuw : a home plain
1e
de renardie. In de dietse vertalingen van Gielis van Molhem, deel
van de Rinclus (vermoedelijk uit de eerste helft van de i 3e eeuw)
komt reynaerdie niet voor. Nochtans merkt J. Verdam op dat reinaerde
in de Rinclus (vermoedelijk in de tweede helft, toegeschreven aan
Heinric, verondersteld wordt Hein van Aken) in betekenis zou overeenkomen met reinaerdie. Reinaerde zou, volgens Verdam hetzelfde

-- 53 --betekenen, d.i. listen en lagen, gemene streken. Dit valt echter te
bewi j f elen daar reynaerdie in de tweede helft van de i 3e eeuw een
betekenis ontwikkelt die overeenstemt met her frans renardie o.a. bij
Rutebeuf. De betekenis bedrog, vleierij (de karaktereigenschap van de
„scalken", die volgens Jacob van Maerlant
„...de heren connen dwaen (eig. handennvas sen, vleien)
Ende plucken van den stove" (pluimstrijken)
heeft zich verruimd tot onbetrouwbaarheid, tot huichelarij, tot gierigheid en hebzucht. De beroemde clausulen van de Eerste Martijn ver
begrip der reinaerdie (scalcheit) zonder het woord te-wordenht
noemen :
„Sint scalke droegen overeen,
Dat neen was ja, ende ja was neen,
En hem dat wi j sheit dochte,
Ende edelheit daer omme green* , (glimlachte)
Wat daer wasdom * ute sceen (profijt)
Wanen dat comen mochte,
So es edel herte worden steen;
Want haer ontfaermet dinc engeen
Dan daer men gels ute cnochte (losmaken)
God geve hem den langen ween,
Die te cnauwene gaf dit been
Den edelen gedochte,
Want hire moert* an wrochte (doodzonde)
Wat sal segel ende was,
Ende brieven, die gewagen das
Van dat lantsheren geven ?
Hets als niet, hets een gedwas * ; (losse praat)
Alse lief hat mi een wilt sas
Oft een Vriese bescreven.
Trouwe es broescer dan een glas;
Die hier te voren so sterc was,
Sae es tebroken bleven.
Ic wane noyt dies lantshere genas,
Die scalke te sinen rade las,
Hine moeste int ende sneven,
Ende sulc es slands verdreven.

54 —
In „Van den Lande van .Oversee", een kruisvaartsgedicht in den
aard van de „Complaintes d'Outremer" van Rutebeuf, waar „renardie"
toevallig niet wordt vermeld, wordt integendeel bij Maerlant (*)
,,reinardiën" op een lijn geplaatst met „symonien , zoals blijkt uit de
volgende clausule :
„Alse vallen prelatiën
In kerken ende in canosiën
Daerwaert spoedet metter vaart.
Deen gaet smeken*, dander vriën ` ; ( *flemen) (` ` vleien)
Daer siet men der symoniën
Sere togen haren aert.
Wie si j n Si, die daer tvette af ryën * ? (afscheppen)
Die therte hebben met reinardiën
Van binnen bewist* ende wel bewaert (voorzien)
Men hevet wat doen van clergiën :
Met loesheiden, met scalkerniën
Machmen comen in Gods wi j ngaert :
Dus blivet fruut al onbewaert ! "
Uit de volgende clausulen blijkt maar al te duidelijk dat „reynaerdie"
„scalcheit" met gierigheid en hebzucht in één begrip verenigt :
„Daer men Gods leden mede soude voeden
Ende queken in haere aermoeden,
(*
Dat hebben al geblaet * die giere * * geplukt) (` * gierigaards)
Het moet evenmin verwonderen dat de navolger van de grote Jacob,
„die van mertene vant", vermoedelijk de Brabander Hein van Aken,
in 1299, „Reynardie" in die ruimere betekenis van algemene hebzucht
en macht van het geld opvat, zoals het in Frankrijk in de tweede helft
van de i 3e eeuw gegispt werd in Renart le Bestourné van Rutebeuf,
le Couronnement de Renart van de onbekende klerk van het huis van
Dampierre, Renart Le Nouvel van de Rijselse dichter Jacquemart
Gielée.

(*) In de veronderstelling dat „Van den Lande van Oversee" en „Der
kercken Claghe" aan Maerlant mogen worden toegeschreven, wat betwistbaar is.

SS —
XLI
Jacob, wetti wat mi doet
Beide pine ende toren moet ?
Logenen verdragen !
Om dat mi doen die heren goet
765 Al en eest niet mester spoet
Verswigic vele sagen.
Ic ben des seker ende vroet :
Si eren nv der vlen broed
Die valken teerne plagen.
770 Die goede liggen onder voet;
R e ynardie heeft al den spoet
Ende es van groten magen.
In de 14e eeuw, de eeuw van de onmetelijk lange Renart le Contref eit door een klerk van Troyes, van le Roman de Fauvel, de roman van
Vale of Vele in het diets, door Gervais du Bus, van de Roman de la
Rose en van Reinaerts historie (Reinaert II) is „Reynaerdie" het modewoord, dat bestorven ligt op de lippen van onze sprokesprekers, zoals
de Hollander Willem van Hildegaersberch.
Bij Willem van Hildegaersberch heet het : „Die mitten heren
connen hoven en wat van Reynaerdiën weten, die syn daer wel te
punte gheseten". Bij Willem van Reinaerts historie is dat „Reinaerts
const" of „in Reinaerts orde commen" en „treden in Reinaerts pat".
Zoals bij Maerlant in „Der Kercken Claghe" uitgevaren wordt tegen
diegenen, die „Valen mennen ", d.i. het Paard Vale (Fauvain) in het
gevlij komen, veroordeelt Willem van Hildegaersberch al diegenen die
„mennen Reynerts pe d." Waar in de Oudvlaemsche gedichten, verzameld door Snellaert, en meestal te dagtekenen uit de XIVE eeuw,
boutweg gezegd wordt : „Die heilighe kerke es persemier, voorcoop
ende symonie, thoot der heren (es) Reinaerdie", daar is Reinaerdye
niet meer de aanvankelijke list of sluwheid van de „fellen met den
roden baerde", maar de incarnatie of de belichaming van het kwade
in de gestalte van de huichelarij, gekoppeld aan de hebzucht. Reynaert
is daar niet de enige gestalte van in de symbolisch-allegorische en
moraliserende literatuur van de Middeleeuwen. Naast hem is er het
Paard Fauvain of Vale uit de Roman van Fauvain en vooral het personage uit de Roman de la Rose : Faux-Semblant van de voortzetter
van die beroemde allegorie Jean de Meung.
-

--- S 6 --Het begrip „Reynaerdie" in zijn tijdsverbonden verschijning heeft
nog een voorgeschiedenis en een nageschiedenis, waarin het van
karakter verandert.
Voor de Engelse fabulist Eudes de Cheriton, die de vos en de wolf
in zijn latijnse fabels en apologen laat optreden, zijn het vertegenwoordigers van het boze beginsel, van de Duivel. Sommige monniken
- hij kon het weten, want hij behoorde tot de geestelijkheid van
zijn tijd noemt hij „vuleer per fraudulentiam" en in zijn parabel
C L : de Renaldo et Insingrime inflato (het is de geschiedenis van
Reinaert, die Isengrim door een nauwe opening in de voorraadkelder
van een landbouwer brengt, waarna Isengrim, na zich overdadig ver
te hebben, er niet meer uitkan en door de boer wordt afge--zadig
troefd) zijn verhaal aanvangt : Diabolus quasi Renaldus duxit feneratorem Ysingrinum (cujus tale) proprium nomen est, ad locum
multarum carnium." In de ethisch-didactische literatuur van de i 2
eeuw en Eudes de Cheriton, tijdgenoot van de archetypus van de
Roman de Renart - hij verbleef trouwens in Frankrijk in het eerste
kwart van de i 3e eeuw -- behoort daar nog toe, is Reinaert het zinnebeeld van de duivel.
Tijdens de hervorming van de 16e eeuw treedt Reinaert in de protestantse pamfletten-literatuur naar voren als het zinnebeeld van de
Paus. Aldus in het boek van de Engelsman John Bale, gedrukt te
Zürich in i 542 en getiteld : „Yet a course at the Romysche Foxe,
a dysclosynge or openynge of the manner of synne." Is dit de onrecht
aanleiding tot het plaatsen van Reinaert de Vos op de Index-strek
der geprohibeerde boeken ? Het is immers de tijd van een protestantse
naast een katholieke versie van Reinke Fuchs.
Hierbij dook het woord „Reynaerdie" in het Nederlands onder,
eveneens in Frankrijk, waar, zoals we bij de aanvang gezien hebben,
nieuwe afleidingen zoals renarderie en renardise ontstaan. We zullen
tot de 19e eeuw moeten wachten om „reynaerdie" en „renardie" als
archaïsmen opnieuw te zien te voorschijn komen, althans in de geleerde
verhandelingen over de Roman de Renart en Vanden Vos Reynaerde.
Aldus heeft Renardie een bijbetekenis ontwikkeld, die literair-historisch
gesteund is op de symbolisch-allegorische Renard-gedichten en romans
van de i 3e en volgende eeuwen. Ulrich Leo in zijn „Studien zu
Rutebeuf" (1922) heeft deze overgang als volgt omschreven.: „Der
Fuchs (in de Renard-romans) war (so) zu seinem eigenen Schatten bilde geworden, der alte Gorpil zu Renart and dieser hatte sich wohl
ader ubel zur wesenlosen Renardie vergeistigen mussen, in einer Zeit,
„

57 -wo alles sich vergeistigte. Aus dem naturlichen Fuchs wird eine unnatiirliche, aber sehr sinnlich angeschaute „Fuchshaf tigkeit", dafür
vuurde das lebende Geschöpf geopfert. Dieses Umwandlungsprozes des
Renart zur Renardie begann schon in den letzten Branchen and endet
"r uns bei Rutebeufs Bestourné."
Habent sua fata... nomina!

BIJ TWEE UITLEG-KRUISEN IN DE VIERDE MARTIJN
door
B. H. D. HERMESDORF

In de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde verscheen een studie over Het
landschap van de vierde Martijn van de hand van Asselbergs 1 ). De
auteur was zo vriendelijk een overdruk toe te zenden. Geboeid en met
veel instemming heb ik de verhandeling gelezen. Nu blijven er
Asselbergs zelf weet hier blijkens zijn betoog alles van
in een
gedicht van een omvang als het onderhavige altijd vragen ter beantwoording over. Bij hetgeen hier volgt is van de gedachte uitgegaan
dat belichting uit een andere gezichtshoek wel eens tot verheldering
kan leiden, althans bepaalde en wellicht nuttige suggesties aan de
hand kan doen.
Twee zaken in deze Martijn trokken mijn aandacht.
Allereerst de „seeusche vloet" (vs 773-774), volgens de auteur een
„crux interpretum" (blz. 2 56). Verdam wist met deze „seeusche" vloed
geen raad. Hegman, de bezorger van een nieuwe tekstuitgave in de
Zwolse Drukken en Herdrukken (nr. 31 [1958)), zoekt uitkomst in
de wateren van Zeeland.
Er is nog een andere verklaring denkbaar.
Ter inleiding grijp ik terug naar de jaren die ik in Leuven mocht
doorbrengen (193 I--1938). Onder de hoogleraren der Alma Mater,
die geregeld in een der stedelijke eetgelegenheden gezamenlijk tafelden, nam wijlen Th. Lefort een in meer dan een opzicht opmerkelijke
plaats in. Hij was graecus en koptoloog, maar bovendien een scherp
waarnemer van mensen en dingen, vooral ook van de natuur. De
dagen van de week, waarop ik in de hoofdstad van het oude Brabant
vertoefde, tafelde ik als niet-residerend collega mee. Lefort was ook
een begaafd verteller. Het hart van deze sympathieke priester en vriend
ging vooral uit naar de ruige Ardennen. In Petit Fays, nauwelijks een
vlek vlak bij Bouillon, stond de bescheiden „cabane" van de kanunnik.
Van daar uit genoot hij ten volle van zijn vakanties in de vrije natuur.
Alles in de bosrijke omgeving had zijn belangstelling. Maar ook in
(

(

1

) Verslagen en Mededelingen 1964,
249-277•

Leuven zelf ontging Lefort eigenlijk niets. Zo sprak hij me eens over
het merkwaardige verschijnsel dat de „marée", het getij van de zee,
de wisseling van eb en vloed in de Dyle, dus in de stad Leuven zelf
aanwijsbaar was. Hij woonde destijds in de Vaartstraat, niet zover van
de Dyle-rivier. Tijdens mijn wekelijkse reis naar Leuven zag ik Lefort's
mededeling voor wat de Dyle betreft telkens bevestigd in Mechelen.
Van de trein uit kan men de rivier zien. Welnu voor het blote oog
tekende zich duidelijk een donkere strook grond af op de beide
oevers. In haar smerige en slijkerige kleur gaf ze goed waarneembaar
het verschil in waterstand aan tussen eb en vloed. Tot zover mijn persoonlijke herinnering.
Een zonderlinge aanloop tot de verklaring van een woord in een
dertiende eeuws gedicht. Maar toch indien de invloed van het zeegetij
tot in Leuven — dus a fortiori tot in Mechelen zichtbaar is, dan
ligt hier een andere verklaring van de „seeusche vloet" voor het grijpen.
Al weet Verdam dan geen raad met die vloed, naar alle waarschijnlijkheid heeft hij toch gelijk indien hij het woord „seeusch" verklaart als
gold het de vloed van de zee. Het getij van de zee zal in de dagen
van het schrijven van de vierde Martijn net zo goed ver landinwaarts
waarneembaar geweest zijn als thans. Is het dan nog wel nodig een
oplossing te gaan zoeken in de wateren van Zeeland ?
Er komt nog iets bij. Maar hier zou een geoloog of iemand van de
waterstaatsdienst het bevrijdend woord kunnen spreken. In het grenslandschap ligt volgens Asselbergs modder en slijk (blz. 262). Duivels
vernederen rampzaligen in het slijk (vs z 86) en in de drek (vs 8 i 68 1 7) . Als leek verwacht men op de oevers van een rivier, waarop eb
en vloed niet de minste invloed hebben, eerder zand dan slijk en drek.
Bij de dagelijks terugkerende wisselingen van eb en vloed daarentegen zullen slijk en drek zich gemakkelijker en duurzamer aan de
waterkanten vasthechten. Juist doordat het water dan langzamer (en
rustiger dan aan de zeekust) stijgt en valt krijgt allerlei vuil de kans
met de wallen kontakt te maken en te houden.
Deze verklaring van de „seeusche vloer" zou nog een aanwijzing
kunnen vormen voor de plaats waar de onbekende dichter zijn werk
schreef. Behalve aan Leuven en Mechelen zou men kunnen denken
aan plaatsen langs de Schelde of langs andere rivieren in het Zuiden.
Aan de vraag of het landschap ingeval de gedane suggestie juist is
nog een „imaginair" landschap blijft (blz. 254), waag ik me niet.
Een ander „crux" vormt het woord „veele" (vs 577 en 584).
Verdam zag er een personifikatie van de weelde in. Aandacht schenkt

Asselbergs aan de interpretatie van de Keyser : de Gentse hoogleraar
ziet in „veele" de naam van een paard (vaal van kleur), het rijdier van
het verpersoonlijkte bedrog (blz. 272 vlg.).
Eerlijk moet ik bekennen dat de paard-uitleg me tijdens het lezen
van de studie niet bevredigde. Dat paard, vale genaamd, sprak me
niet aan. Verder lezend kwam spontaan de gedachte op dat met „veele"
bedoeld zouden zijn de „multi", de poorters, de stedelingen. Het
vormde dan ook een prettige verrassing te zien dat Asselbergs tot
dezelfde veronderstelling komt (blz. 274). En toch!
Bij nadere overweging van de tekst (vs 57 1-5 89) rezen er weer
andere bedenkingen waar ik aanstonds op terug kom. Ze noopten tot
een terugvallen op de verklaring van de Keyser, maar dan zonder het
paard. Voor dit laatste weet ik in het gedicht geen passende stal te
vinden. „Veele" meen ik inderdaad te mogen verstaan in de betekenis
van vale, vaal van kleur. Gemakshalve moge de tekst hier volgen:
Merten, wilen so waest goet:
Dat men nu bi wille doet
Dedemen al bi loye.
Dies benic seker ende vroet :
575 Doe was trouwe ende oetmoet
Daer ic noch bi vervroye.
Nu comt veele ende hare broet
Met eenre herder groter stoet,
Ondanc hebse stroye.
580 Men wrijft saechte haren voet,
Men bringt hare iegen mester spoet
Van coerne ende van hoye
Die ons maken deze vloet
Ende veeben doen selc gemoet
585 Benemen die tornoye
Ende vererren gode si j n bloet
Ende striken inde helsche gloet.
Ic segt u wel, ghi moge,
Ghi moet in sduuels coye.
Er mogen in de vierde Martijn nog zoveel moeilijk te begrijpen of
zelfs maar te benaderen gedeelten voorkomen, uit het gedicht als geheel
blijkt toch wel overduidelijk dat er een fel antagonisme tussen de
adel en de opkomende steden bestaat, waarbij de dichter de zijde houdt

van de adel. In de stedelijke bevolking ziet hij een ernstig gevaar. De
poorters zijn voor hem nieuwlichters. Ook Asselbergs spreekt van een
revolutionaire gezindheid van de „multi" (blz. 274). Dat men in de
steden zo maar „bi wille" keuren uitvaardigt waar men zich vroeger
aan de wet (loye) gebonden wist, acht de dichter verderfelijk. Dat
zelf de macht in handen nemen door het poortersvolk ziet hij als een
kwaad, waarvan men zich dient te distanciëren. Dat kwaad krijgt
gestalte in een vrouw, de „veele ende hare broet", waarbij de dichter
naar zijn kleurenpalet grijpt : de vale vrouw met haar aanhang, haar
meelopers. Hij kiest deze kleur opzettelijk. Juist het vaal is in de
kleurengamma bepaald niet aantrekkelijk. Vaal stoot af : men denke
slechts aan de vale dood.
De taal moge weer eens bij het recht te hoofde gaan. Mocht dit ter
lering trekken bepaalde verzen of versgedeelten • iets doorzichtiger
maken, dan heeft het zin het recht te raadplegen.
Welnu onder de stedelijke bevolking vormden horigen geen uit
naar de stad mag men voor de middeleeuwer zien-zonderig.Dtk
als een verleiding. Stadlucht maakt vrij ! Heel wat stadrechten kennen deze spreuk. Binnen de poort besefte men blijkbaar de fascinerende
werking van deze orakeltaal. Tal van horigen hadden er hun persoonlijke vrijheid aan te danken. Maar hun jongste verleden dat van de
horigheid hadden ze nog niet vergeten, evenmin de spelregels van
de horigheid. Nog levendig herinnerden ze zich wat cijnzen, vaak
betaald in natura, eertijds voor hen betekenden. Hierop zou kunnen
slaan dat men binnen de poort ten behoeve van de vale, van de nieuwe
tijdgeest in de stad met spoed hoeveelheden „van coerne ende van
hoye" aandraagt (vs 582). En dan is er dat „saechte" wrijven van de
voet der vale. Vormt het een reminiscentie aan de hand- en spandiensten jegens de heer, waarvan ze als gewezen horigen door ongehinderd verblijf gedurende jaar en dag binnen de beslotenheid van de
poort bevrijd waren ? Het is niet met zekerheid te zeggen omdat de
dichter in dit opzicht weinig spraakzaam is. Maar hier ligt toch een
mogelijkheid van verklaring. Dat vegen van de voeten zou ook een
rest kunnen zijn van een eerbetuiging van de horige aan de heer, in
het gedicht een eerbetuiging van de vrij geworden horige aan de vale,
die de plaats innam van de vroegere heer ( 1 )•
( 1 ) Op dat wrijven (schoonvegen) van de voeten (schoenen) wees ik indertijd de heer H. W. J. Dohmen, die een jeugdherinnering vastlegde in Veldeke,
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57-58.

6 3 --Ik kom tot de bedenkingen tegen de „multi"-interpretatie.
In vs 577 staat „veele" duidelijk in het enkelvoud. In vs 584 daarentegen keert het woord even duidelijk terug in het meervoud. Bedoeld
zullen hier zijn de „multi" waar Asselbergs aan denkt, de poorters,
in de visie van de dichter de trawanten van de vale. Het zijn de stede
als leden van de urbane kollektiviteit in kleur als de valen aan--linge,
geduid, die zich weten te roeren zodra er aan hun rechten en voorrechten getornd dreigt te worden. In vs 584 zijn het de „veelen" die
„benemen die tornoye" (vs 585).
Is het gedicht inderdaad in het najaar van 1299 geschreven, dan
lijkt het toch wel erg twijfelachtig dat toen, en nog wel door de poorters zelf, de toernooien in de gebruikelijke zin van het woord afgeschaft
zouden zijn. Het waren immers tevens kijkspelen voor de massa. Raakten toernooien in de betekenis van ridderspelen niet veel later in
onbruik en bijgevolg in het vergeetboek ? De dichter staat bij „die
tornoye" en bij het „benemen" ervan naar mijn overtuiging iets anders
voor de geest, namelijk de gerechtelijke tweekamp, het op den duur
tot godsgericht geworden duel, dus het bewijsmiddel in processen. Uit
een oogpunt van taalgebruik moge het woord „tornoy" nauwelijks
gelukkig heten, toch vertonen toernooi en tweekamp tegenover de
buitenwereld weer enige gelijkenis : bij beiden immers wordt er gevochten, maar bij het toernooi vormt de riddereer de inzet, bij de
tweekamp het gelijk of ongelijk hebben in een aanhangige procedure.
Maar hoe zit het nu met dat „benemen" van „die tornoye" door
de „veelen", door de stedelingen ? Schier ontelbaar zijn de stedelijke
handvesten waarin de bepaling voorkomt dat het verboden is een
poorter (soms ook een ingezetene of zelfs een passant-koopman) tot
een tweekamp uit te dagen. Ik denk voor het noorden aan de stedelijke
rechten van Zutfen (i i 90 ?) , Middelburg (i 217) , Haarlem (i 245),
Dordrecht (z 2 5 2) , nog eens Middelburg (i 2 54) en Schiedam (z 27 5) .
Ook het zuiden waakt angstvallig over dit privilege. Ik noem 's Hertogenbosch (r 3 30). De brabants-hollandse stedefiliatie met Leuven
als moederstad en den Bosch als dochter en Haarlem als verdere verbinding is in deze samenhang wel opmerkelijk.
In het handvest van Sittard (I 243) leest men 2
(

(

2

) Publications 1 876, i 2 0- 2 3.

)
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De supervenientibus quoque civibus nemini
licebit aliquem civium nostrorum ad singulare
certamen monomachie sive duelli proclamare
nisi per annum et diem scilicet in hac urbe
concivis commanserit.
De keuren van Desseldonck en Sleidinghe (1 248) bepalen 3
Nemini liceat infra scabinagium proclamare
alterum ad duellum, nisi de voluntate utriusque partis.
(

) :

Het is duidelijk : op dat verbod van tweekamp gingen de steden
prat. Het vormde een winstpunt in de strijd om stedelijke zelfstandigheid. De dichter, conservatief als hij is, schijnt het verbod te betreuren.
Hij ziet de tweekamp blijkbaar als een godsgericht en gelooft in de
werkelijke interventie van God. Door het duel af te schaffen, door
verbeten aan het kampverbod vast te houden grijpt de poorter volgens
de dichter in iets in wat God aangaat. Misschien moet men in deze richting de betekenis van dat moeilijke „vererren" (vs 586) zoeken : God
op een dwaalspoor brengen, God te kort doen in het „bloet" bij de
tweekamp zal immers normaliter bloed vloeien dat Hem toekomt.
Ook hier ligt weer een mogelijke aanwijzing voor de plaats waar
de Martijn geschreven werd : in een stad of in de nabijheid van een
stad in wier handvest het kampverbod was opgenomen.
Nog een opmerking tot besluit. Neemt men „veele" in de betekenis
van de vale kleur dan kontrasteert des te scherper dat „ghi moge" in
vs. 588. Het zou dan een sarkastisch bedoelde beklemtoning kunnen
zijn tegenover de afzichtelijke kleur van de „veele" (de personifikatie
van de vale vrouw) of van de „veelen" (de poorters, de gewezen
horigen) .
Het voorafgaande bevat slechts enkele bescheiden suggesties met
betrekking tot vraagtekens die in de vierde Martijn bleven staan. De
lektuur van de studie ik herhaal het was een onverdeeld genoegen. Elke poging de achtergronden van een dichter, die omstreeks
1300 voor een ideaal vocht, te benaderen mag verantwoord heten.

3 ) Bull. d. 1. comm. royale d. Anc. Lois et Ordonn. de Belgique, vol.
(1929), 100-110.
(
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DE MIDDELNEDERLANDSE RECEPTEN IN
W. DE VREESES UITGAVE

Bestemming en Botanisch Glossarium
door
W. BRAEKMAN

De uitgave van Middelnederlandse geneeskundige recepten, zegeningen en bezweringsformulieren die op het einde van de vorige eeuw
door W. De Vreese werd gepland, is zoals bekend onvoltooid gebleven. Van dit werk verscheen immers alleen de eerste aflevering 1 ),
waarin de tekst afgedrukt werd van de recepten die - op enkele
kleinere groepen na die overgenomen werden uit een handschrift in
de Parijse Bibliothèque Nationale en uit een Hs. dat zich toen in
Noordnederlands privaatbezit bevond -, voor het grootste gedeelte
ontleend zijn aan het bekende zg. Gentse handschrift, nl. Hs. 697
(olim Serrure 14) van de Gentse Universiteitsbibliotheek.
Een beschrijving van de gebruikte handschriften, verklarende nota's
en een glossarium werden door de uitgever wel in het vooruitzicht gesteld voor een van de geplande volgende afleveringen, doch dit project
werd nooit verwezenlijkt.
Toen ik de inmiddels verschenen uitgave van de magische teksten
uit dit Gentse handschrift voorbereidde C), werd mij door Prof. em.
P. De Keyser gevraagd daarbij ook een glossarium te voegen op de
reeds door W. De Vreese uitgegeven recepten. Hijzelf had immers
in de twintiger jaren het plan opgevat het werk van zijn leermeester
te voltooien en was begonnen een uitgebreid kaartensysteem aan
te leggen met het oog op dit glossarium. Dit materiaal stelde hij
bereidwillig te mijner beschikking waarvoor ik hem ten zeerste dank.
Geleidelijk werd het echter duidelijk dat, gezien de omvang en de vele
problemen aan een dergelijk glossarium verbonden, het beter was deze
lijst afzonderlijk uit te geven en er tevens een overzicht aan toe te
voegen van de doeleinden waartoe de recepten bestemd zijn.
(

(1) Middelnederlandsche Rece*ten & Tractaten, Zegeningen en Toonerf ormules (K.V.A. Gent, 1894), ie Aflevering : Recepten.
Middelnederlandse Zegeningen, Bezweringsformulieren en Toverplanten", VMKVA 1 9 6 3), 275-386.
(2)

„

(

66 --Het hier volgende overzicht van de bestemming van de recepten en
het glossarium zijn bedoeld als een werkinstrument dat, naar ik hoop,
nuttige diensten zal bewijzen aan al wie met volksgeneeskundige recepten in aanraking komt. Tot nog toe werd de onderzoeker immers in
dergelijk geval, wegens deze leemten in De Vreeses uitgave, steeds
verplicht de ganse inhoud van de enige uitgegeven grote verzameling
Mnl. recepten bladzijde na bladzijde door te nemen op zoek naar het
eventuele voorkomen van een gezochte inlichting (recept, plant,
ziekte, ...) . Deze bijdrage zal dan ook aan de gebruiker van De
Vreeses werk veel nutteloos tijdverlies besparen. Bovendien wordt hem
in het glossarium ook meestal de identificatie van moeilijke plantnamen gegeven, terwijl het overzicht van de bestemming der recepten
ook aan de geschiedenis van de geneeskunde goede diensten kan bewijzen.
Bij het samenstellen van het glossarium lag de bedoeling voor,
alleen volledigheid te beogen voor wat de plantnamen aangaat, zoals
dit trouwens in de ondertitel van deze bijdrage, „botanisch glossarium",
duidelijk aangegeven wordt. Dit wil echter niet zeggen dat andere
woorden systematisch buiten beschouwing werden gelaten. Het begrip
„botanisch" werd niet alleen zo ruim mogelijk opgevat vandaar
de opneming van allerlei termen die met planten slechts onrechtstreeks
verband houden doch ook werden allerlei woorden opgenomen die
om de ene of de andere reden daartoe in aanmerking schenen te
moeten komen. Zo werd in principe een woord opgenomen onafgezien van zijn verband met het vegetatieve -, wanneer bleek dat
het in het Mnl. Wdb. niet voorkwam.
Al wie zich ooit gewaagd heeft op het gladde terrein van de a priori
steeds problematische identificatie van de plantnamen die in Mnl.
recepten genoemd worden, zal wel niet verwonderd zijn te lezen dat
deze identificatie mij niet steeds gelukt is. Immers, vooraleer door
Linnaeus en zijn tijdgenoten een wetenschappelijk systeem van indeling
en benoeming van de planten werd opgebouwd, heerste in de plantnamen een chaotische verwarring. Eenzelfde plant werd (en wordt
nog !) in verschillende streken dikwijls met een andere naam aan
aan de andere kant werd eenzelfde naam ook voor verschil -gedui;
planten gebruikt. Als men verder bedenkt dat sommige recepten,-lend
zij het veelal onrechtstreeks, uit Griekse en Latijnse auteurs werden
overgenomen, vraagt men zich te recht af of de Zuideuropese plant
door deze auteurs voor een kwaal aanbevolen, wel dezelfde is als die
welke de Mnl. compilator bedoelt. Wanneer een beschrijving van de
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plant gegeven wordt hoe summier ook bestaat er nog een zekere
kans op identificatie. In de meeste gevallen is dit echter niet het geval.
Gelukkig bestond er ook op het gebied van de geneeskundige recepten en de erin genoemde planten een sterke, eeuwenlang voortlevende
traditie. Een goed geneesmiddel werd zo maar niet over boord gegooid,
het werd van generatie tot generatie doorgegeven en de naam ervan
leeft dikwijls tot op onze dagen voort, hetzij in de Latijnse naam, hetzi j
in de volksnaam of in het een of het ander dialect. In deze gehechtheid
aan de traditie vindt men bij een identificatie gewoonlijk een sterke
steun.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het samenstellen van een Mnl.
plantenglossarium niet steeds eenvoudig. Ik heb dan ook gemeend de
hulp van een specialist te moeten inroepen. Dr. Apotheker L. J. Vandewiele, die zich door verscheidene bijdragen op het gebied van de
Mnl. vakliteratuur verdienstelijk gemaakt heeft, heb ik niet alleen
bereid gevonden met grote welwillendheid mijn vele vragen te beantwoorden, doch tevens het glossarium in zijn geheel van kanttekeningen
te voorzien. Ik ben hem dan ook ten zeerste verplicht voor deze hulp,
zonder welke deze bijdrage niet zou geworden zijn wat ze is.
I. OVERZICHT VAN DE BESTEMMING DER RECEPTEN

Bij dit overzicht werd ernaar gestreefd de bruikbaarheid zoveel
mogelijk te bevorderen. Daartoe werd in de plaats van een enkele lijst
op te stellen, het voorhanden materiaal gesplitst in drie delen : in
een eerste lijst werden de ziekten en ongemakken samengebracht die
in een bepaald deel van het lichaam kunnen gelokaliseerd worden
(lijst i). Bij andere kwalen echter is een dergelijke lokalisatie slechts
bezwaarlijk mogelijk, zodat het verkieslijker leek een afzonderlijke,
alfabetisch geordende lijst van ziekten op te stellen, die voor een klein
gedeelte de eerste in een ander verband herhaalt, doch veelal de eerste
aanvult (lijst 2).
De Vreeses verzameling bevat echter, naast de geneeskundige recepten, ook veel ander materiaal : huishoudelijke recepten om dranken,
specerijen, gerechten en dgl. te bereiden ; apothekerspreparaten als
siropen, plaasters, oliën, ... en ten slotte verscheidene andere nuttige
middelen die we onder de term „allerlei" samengebracht hebben. Al
deze gegevens werden in een derde lijst alfabetisch geschikt (lijst 3).
De getallen in de hiernavolgende lijsten ook in het botanisch
verwijzen naar de nummers in De Vreeses uitgave.
glossarium

- 68 --I. Ziekten en ongemakken die duidelijk in een bepaald lichaamsdeel
kunnen gelokaliseerd worden:
AANGEZICHT

Tegen sproeten 20, 40, 41 5 ; puisten 76, 41 5 ; „plecken ende
smetten" 30, 39, 40, 415 ; de roos 392 ; tegen „quade ghedane" 259,
380 ; om „goer bloetvarwe" te hebben 414•
ADERS

Om ze te „ontswellen als si ghelaeten sijn" 206 ; te stelpen (na het
laten) 43, 207 ; voorschriften voor het aderlaten 262, 393.
ARM

Tegen „vercoude" armen 249, 2 5 2, 2 5 3 ; tegen „weelde" in de
armen 2 3 2 , 357 ; als „den pestel" pijn doet 255, 260, 275, 276, 348,
357 ; tegen „wellinghe ende cnaghinghe" 254.
Zie ook verkoudheid.
BEEN (DEREN)

Middel tegen kwade gaten 45, 65, 190, 203, 3 08 ; tegen „mormael"
(een gezwel) 409, 41 I, 416 ; tegen „vercoude benen" 249 ; ,, beencnoepen" samen te voegen 199 ; gebroken benen 305, 4 1 5; lamheid
in de benen 98, 99 ; tegen „kellinghe ende cnaghinghe" 254 ; een
water „ten seeren beenen" 73.
BLAAS

Tegen „quade blaese" 66 ; tegen „zeerhede" van de blaas 346;
„blaze ghequetst" en „groet evel" p. 115.
BORST

Een goede remedie voor de borst 124, 416, 485 ; ten „gheswelle"
van de borst 481 ; tegen pijn in de borst 66, 478, 482, 48 3 •, te purgeren 480, 483, 486 ; zacht te maken 585 ; tegen mastitis 74, 359,
416, 478, 487 ; tegen „tvledersijn" 439 ; „tlanchevel" 5 34 ; tegen
hoest 126, 280, 482, 484, p. I i 6.
Zie ook hart.
GESLACHTSDELEN (mannelijke)

Tegen gezwollen en pijnlijke „vede" of „roede" 23, 90, 293, 405,
410, 4 I I, 416 (zie ook pp. I 14-I I 6) ; tegen gezwollen of gekwetste
teelballen 395 ; tegen kanker 33 I ; om veel „naturen" te hebben i 8o ;
om „wel te wesene" met vrouwen 15 o.
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HAAR

Om dik haar te krijgen 2 z 8, 2 z q ; om haar „af te doene" 2 z 6,
; om mooi haar te krijgen 26 ; om „gecrunkelt" haar te krijgen 5 ;
om haar „buut te doen vallen" 378 ; om „ghelu haer" te krijgen 7 I.
2I7

HAND

Tegen „seer handen" 15 4 ; om wratten op de handen te verwijderen
3 0 5, 3 1 4HART

Om „dlijm van der herten te doen schedene" 62, 63 ; tegen „steecte"
van het hart 149 ; „ die voer haer herte verstopt si j n" 176 ; tegen
„harteevel" 496 ; tegen een „bant" omtrent het hart 125 ; tegen hartpijn 124, 482, 496 ; om het hart te „conforteren" 30.
Zie ook borst.
HERSENEN

Tegen „quade" hersenen 590 ; om de hersenen te versterken 30,
344 ; te „purgierne" 479 ; die de „hersenen verkeert hef ft" 520;
tegen „te broken of gefrochert hersenbecken" 183 ; tegen gebrek aan
„memorien" 263 ; voor hen die „si j n ontkent van sinne" 521.
HOOFD

Tegen hoofdpijn i66, zog , 286, 328, 411, 412, 418, 419, 420,
4 2 3, 4 2 4, 4 2 5, 4 26 , 43 0 , 43 1 , 43 2 , 433, 434, 435, 43 6 , 437 ; tegen
„scorveden hoefde" 192, 296 ; tegen gekwetste schedel 46, 267 ; tegen
„inghevallen" hoofd 427, 428 ; tegen „swellinghen van den hovede"
4 2 9, 5 I 5, 5 I 6 , 5 17, 5 I8 ; tegen „verruut" 42 z ; om het hoofd te
ontstoppen 324 ; te „purgierne" 514 ; een plaaster voor hoofdwonden 47.
HUID

Tegen sproeten „aasden live" 40 ; tegen „rudicheit" 410 ; puisten
339 ; „ scorfthede" en dgl. 175, 195, 297, 4I0 ; tegen „brand" 198 ;
tegen „zeere in gheheelder huut" 48, 64 ; als de huid „niet ontkeret
en es" i 90 ; om „scoen huut" te maken 216, 2 z 7 ; om de huid te
„klaeren" 5 68 ; om huid te doen groeien „daert bevleghen es" 461 ;
tegen Jarserse" i 95 tegen pokken i 95 , 3 9 z, 505 tegen de „couke"
(verharding in of aan de oppervlakte van het lichaam) 93, 327.
Zie ook aangezicht.
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KEEL

Sproeten aan de keel 40 ; wanneer het „ronct in de kele" 287;
om „wanne af te doene" (kropgezwel) 96 ; tegen „swarede" in de
„storte" (strot) 572.
LEDEMATEN

Zalf tegen „lede die vercout sin" 48, 64, 2 50, 2 54 ; tegen pijn in
de „lede" 65, 190, 4 z 5 ; tegen beven 34 ; tegen „pakersschen" leden
195 ; tegen 't „vier" in de ledematen 22, 24, 65, 190.
LENDENEN

Tegen pijn in de lendenen 102, 103, 104, 105 ; tegen „quade
lendenen" 66 ; „groet vernoy in die lendinen" p. i 16 ; tegen steken
in de „siden" 162.
LEVER

Tegen verhitte lever 5 z . i o6, om de lever te ontstoppen 5 5, 57, 66,
te genezen 34 6 , 3 6 42 39 6 , 411, 416, 477, 54 1 , 54 2 , 543 ; als
de gal de lever „overvloyt" 9 i.
182 ;

LONGEN

Tegen ziekte van de longen 364, 41 I, 484•
MAAG

Conforteert de maag 57, 2 99, 344, 416, 487 ; zuivert de maag 126,
306, 326, 363 ; appetijt 62, 63 ; geneest de maag 5 1 , 3335 412 ;
tegen zure oprispingen, „sode" 5 5 5, 5 5 6 ; om „turcioen" te verdrijven
55 ; tegen maagpijn 34 6 , 497, 544 ; * tegen wormen in de maag 306;
tegen maaggezwel 38, i 46 ; tegen overladen maag 4 z 2.
Zie ook krampen en spijsvertering.
MILT

Tegen stoornissen in de milt 55, 57, 66, io6, 141, 182, 364, 41
535, 53 6 , 537, 53 8 .

I,

MOND

Tegen alle „evele" 509 ; tegen „seeren" mond 241 ; tegen kanker
in de mond 236, 2 40, 394, 509 ; tegen „zwerten" kanker 237 ; witte
kanker 239 ; „ roeden" kanker 238 ; een mondpurgatie 86 ; tegen
„stinkende adem" 488, 489 ; tegen „quaede lucht" 92.
NEUS

Om bloed uit de neus te stelpen 178. Zie ook bloed.

-- 71 -NIEREN

Tegen „oppilacien" van de nieren 4 i I, 4 i 6.
OOG

Om ogen te koelen, te zuiveren en te genezen 412 ; om ze te
genezen 52, 143, 268, 270, 271, 2 74, 300, 301, 411, 580, 586;
om ze klaar te maken I, 30, 52, 137, 2 73, 3 11 , 3 1 7, 368, 412, 416,
575, 5 7 8 ; ogenwater 246 ; tegen een parel op het oog i88, 338;
tegen het wit op het oog i, 269, 272, 416 ; „dat brune" op het oog
269, 416 ; „dat roede" op het oog 416 ; tegen „dropeoeghen" 302,
313 ; tegen „erbrant" (een oogziekte) 416.
OOR

Tegen de oorworm 41 ; „ die lijn horen lopen" 349 ; tegen doofheid 70, 315, 316 ; tegen „die quaelic hoert" 349.
Zie ook worm.
TANDEN

Om tanden te trekken 6 ; tegen tandpijn 7, 233, 281, 347, 366, 367,
547, 5 86 ; om tanden wit te maken 330.
URINEWEGEN

Wanneer men zijn „orine" niet „ghehouden en mach" 2 13 ; om
urine te maken io, 6o, 124, 161, 209, 346 37 1 , 37 2 , 373, 374, 375,
411, 416, 566 ; tegen de „coude pisse" i oo, 1015 370 ; tegen steen
in de blaas 124, 130, 132, 1 33, 1 34, 1 57, 1 79, 37 1 , 5 8 3 ; interpretatie
van de urine pp. 114-I i6.
Zie ook blaas.
VINGER

Tegen de Jike" (fijt) 470. ; tegen „nagelswere" 504.
VOET

Tegen pijnlijke voeten 265, 5 81 ; om warme voeten te hebben
tegen eksterogen 97, 15 i, I 8 5-

22 ;

ZENUWEN

Om zenuwen te „vergaderen" I99 ; tegen „vercrompen" zenuwen
3 5, 57 3; tegen zieke zenuwen 3 o.
Zie ook been en wonden.
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II.

Alfabetisch geordende lijst van ziekten en ongemakken:

BEROERTE

Zalf tegen „popelsie" 29.
BLOED EN BLOEDING

Om bloed te stelpen 9, 43, 8o, 178, 283, 41 I ; tegen „tbloet" 548,
549, 5 50, 5 5 I; tegen bloed lozen 305 , 37 6 , 41 I, 5 67 ; tegen bloed
spuwen 502 ; om „verwallende bloet" te „vercoelen" 12 5 ; tegen
„bloetwal" 196 ; gebruik van hazebloed 584.

Om te doen ophouden 498, 499, 500, 50 I, 5 0 3, 545 ; om te
bevorderen 28 5, 3 20 , 3 21 , 3 22 , 5 0 3, 5 6 5.
Zie ook spijsvertering.
BREUKEN

Middelen tegen breuken 8, 6 I , 15 6 ; zalf om op een „te broken let"
te leggen 401.
DIARREE

Tegen 't „menisoen" 2, 19, 107, 2 15, p. I i6 ; tegen 't rood
„menisoen" 7 5, 1 3 5, 3 90, 41 6 ; tegen de „roede lichame" 184 ; tegen
de kolieken 12 5, 4 1 4, 497, p• I 15 ; een siroop tegen hetzelfde 5 3
55 ; om te doen purgeren 140.
Zie ook humeuren, loslijvigheid en verkoudheid.
DROPE

Tegen „droge" (d.i. schurft of waterzucht) 33, 191, 307, 399 ;
tegen „drope die huutgesleghen sin" (schurft) 309 ; tegen „droge van
rudicheit" 414 ; tegen „drope ende qualen" 5 5 3, 5 54.
Zie ook huid en waterzucht.
FISTEL

Tegen de fistel (buisvormige verbinding tussen een ontstoken plaats
en de huid) 411, 416.
FLERECIJN

Tegen het flerecijn 65, 88, 168, 190, 43 8 , 5 1 9, 5 22 , 5 2 3, 579.
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Tegen de geelzucht 28, 51, 82, 125, I41, 163, 182, 2 59, 3 6 5, 379,
4 1 4, 445•
GEZWELLEN

Een middel tegen „boetse" onder de oksels 278 ; tegen klieren 59,
67, 81, 411 ; om gezwellen te genezen 44, 5 8 , 79, 1 45, 164, 169,
1 74, 2 77, 2 79, 33 1 , 33 2 , 39 8 , 410 ; tegen „bladeren" 462, 524;
tegen „cheter" of „seter" (een gezwel ?) 4 I I , 4 15 , 4 16.
Zie ook zweren.
GHESCUT (vreemd voorwerp in het lichaam)

Om het uit het lichaam te verwijderen 68, 294.
GRAVEEL

Tegen het graveel 94,
Zie ook nieren.

124, 131,

157, 3 5 8 > 590.

HUMEUREN (kwade)

Tegen „quade immuren" die in de mens groeien van „quaden borne"
en van „onganser spisen" 167 ; om ze te verdrijven 5 7, 15 6, 369 ;
om ze te scheiden en te verteren 14 4 ; om melancholie te purgeren
5 6o ; om cholera te purgeren 139.
JICHT, PODAGRA

Tegen „yechticheit" 31 ; een zalf tegen 't „plasijn" 329 ; tegen
„aertike", „arketike" of „artentike" 329, 4 I 6, 573.
KANKER

Tegen kanker 33 I, 4 I I, 4 I 6; tegen kanker en wolf samen 3 1 2;
tegen kankergaten 3 31 ; tegen waterkanker 2 3 5 ; tegen kankerachtige
gezwellen (wolf) 335.
Zie ook geslachtsdelen en mond.
KOORTS

Tegen „daghel icse" koorts 12 6, 41 6, 4 5 I, 452 ; tegen koude koorts
499 ; tegen hete koorts 4 12, 458, 459, 5 72 ; tegen „rede van anderen
daghe" 4I6 ; tegen derde-dag-koorts 54, 57, 8 3, 45 0 , 45 2 , 557, 581 ;
tegen vierde-dag-koorts, „quarteine" 5 7, 305 , 4 I 6 , 45 3, 454, 455,
45 6 , 457, pp- I15 -I16 ; tegen „alrande" koorts 126, 202, 4 1 4, 44 8 ,
4 60 , 570•
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KRAMPEN

Tegen „quinancie" of „costnysien", d.i. kramp in maag en ingewanden 47 1 , 47 2 , 473, 506, 507, 508 ; tegen „crampe" 21 4, 3 0 5,
345 ; tegen „knauwinghe inden lechame" 468.
Zie ook maag.
LOSLIJVIGHEID

Te bevorderen 3, 4, 3 2 , 54, 55, 57, 6 9, 86, 126, 136, 144, 163,
208, 310, 318, 319, 323, 326, 369, 416, 546, 5 5 9 572 ; te doen
ophouden 289, 29o, 291, 292, 581.
Zie ook diarree en humeuren.
MAZELEN

Tegen de mazelen 414.
PEST

Om „pulvis pestilencialis" te maken 2 3 I ; om pillen „apestelensia"
te maken 230 ; tegen de pest 244, 257, 2 58, 591, 592; om zich te
beveiligen voor besmetting 593 ; een middel „goed in de sterfte" 244.

Zie gezwellen.
REUME

Tegen reume (zinking) 47 8 , 479, 5 8 7.
SLAPELOOSHEID, SLAPEN en DROMEN

Om te doen slapen 54, 124, 282, 3 44, 5 10 , 576, 577, p. I 16 ; een
slaapdrank 242 ; tegen „onruste van slapene" 15 2 ; om iemand in
zijn slaap te doen vertellen „dat hi wakende hevet ghesien" 494 ; om
te doen „doelen ende slapen" 51 I ; om te doen „doelen ende werden
al dul" 5 13 ; om te doen ontwaken 5 10, 576 ; opdat iemand „droemt
dat hi wille" 563.
SPEEN

Tegen het speen 27, 148, 153, 261, 288, 298, 33 6 , 337, 416, 526,
5 2 7, 5 28 , 5 2 9, 53 0 , 53 1 , 53 2 , 569, 571.
SPRAAKSTOORNISSEN

Tegen „stommede" en „verloren spraeke" 490, 491, 492 ; om de
spraak te benemen 552 ; om te doen spreken 170 ; tegen raaskalen
493.
STOORNISSEN VAN DE SPIJSVERTERING

Tegen flauwte en niet kunnen eten 360, 3 6 I , 495 ; tegen „tsicken"

(de hik of oprispingen) 284 ; om de spijsvertering te bevorderen 124,
142 ; om „winden" te verdrijven 5 5, 146, 464 ; tegen een „bant" in
het lichaam 92.
Zie ook maag.
VALLENDE ZIEKTE

Tegen de vallende ziekte 3 0 5, 44I, 44 2 , 5 82 .
VERBRANDHEID

Wanneer het ,,lijf. . . bescout es" 46 i ; „ die es verbernet" 4
447.

II,

446,

VERKOUDHEID

Water tegen de verkoudheid 234, 3 06 , 410, 413 ; tegen „droeghe"
hoest 341 ; tegen „coude" hoest 342 ; om „fluemen" te „purgieren"
49, 50, 57, 140, 144, 147, 562.
VROUWENZIEKTEN EN VERWANTE ZAKEN

Menstruatie om maandstonden te krijgen 109, I 10, I 19, 5 66;
wanneer de m. niet „vulcommen comt" I o8 ; tegen onregelmatige m.
I o8 ; tegen witte m. I I I ; tegen pijnlijke m. i o8.
Moeder om de moeder te zuiveren I i 5, 34 0 , 34 6 ; te openen 5 5
I 18, 208 ; te regelen 5 7 ; tegen pijn in de „matrice" p. I 16.
Ziekte tegen de „vul (1) evrauwe", een catarrale aandoening van de
uterus 2 59, 380 ; tegen „dwitte van vrauwen" 12 0, I 2 I, 12 2, 32 3;
tegen een ziekte „omtrent haer wi j f felecheit" 397.
Zwangerschap : om ze te „bekennen" 465, 466, 467, pp. I 15 -I i6;
om te voorspellen of een jongen of een meisje zal geboren worden
467 ; kenmerken van goede of slechte dracht 440 ; om het baren te
bevorderen I 14, I i6, 533 ; om geen kind te krijgen 564, 5 74 ; om
een dode vrucht „quite te veesen" 113, 114, 117, 119, 345, 3 6 9, 469;
opdat een vrouw veel melk -zou hebben 344.
:

:

.

WATERZUCHT

Tegen waterzucht 87, 95 ; tegen „ydropike" 165 ; tegen „witten
vaatere" 155, 306, 325.
Zie ook droge.
WONDEN

Om wonden te genezen 138, 139, 183, 199, 210, 2II, 2 43, 3 0 5,
35 0 ,35 1 ,35 2 ,353,354, 355, 400, 410, 411, 412, 415, 416, 589 (?) ;
wondenplaaster 47, 84 ; wondendrank 177, 193 ; wondenzalf 36, 37,

--- 76 -Zoo, 205, 264, 334, 377, 4 0 3, 439, 5 88 ; wondenpoeder '204 ; om
„doot vleesch" uit de wonde te doen komen 304 ; om bloed van
wonden te stelpen 43, 8o ; om „zeer dat ghij te neghenen weghe
bringhen en coent" te genezen 197 ; om een hondsbeet te genezen
159, 16o, 4 1 7, 5 2 5, 54 0 .
Zie ook ghescut.
WORM

Tegen de oorworm 41 ; om de wormen te doden 162 ; om te doden
„den pierworme" 57 ; om van „wormen" te genezen 470, 475, 476;
om de worm die „heet qualster", uit te drijven 474 ; tegen beten van
serpenten en andere „wormen" z 5 8 ; tegen ongedierte 5 39.
ZWAARLIJVIGHEID

Om slank te worden i7 I, 172, 463.
ZWEREN

Om „harde zweeren te doen sittene" 77 ; tegen „drawonkeloeghen"
303 ; een plaaster om op zweren te leggen 84 ; om „sweren te slaene"
78 ; om zweren te „heelen" 13 8, 19 I , 205 ; om „apostemen" te
genezen 410, 4I I ; een middel goed bij het begin van de „zweringhe"
343 ; tegen „claporen" 84, 4 I I ; tegen wolf 335.
Zie ook gezwellen.
ZWETEN

Om te doen zweten 85.
III. Allerlei, vooral apotheker preparaten en huishoudelijke recepten:
ALLERLEI

Om koperwit te maken 17 ; een middel dat „scoent ende gheneest
alle dine aestelic" 29 5 ; tekenen van de dood of van langdurige ziekte
pp. I I 5-I 16 ; om verlichting in de ziekte te brengen 4 16 ; om jong
te blijven 30 ; om sterkte te hebben, „up eenen dach meer dan up een
ander" z 12 ; de vier complexiën I 12 ; om te „wetene van wat complexie dat een mensche es" 89 ; de tekenen van de dierenriem 262 ;
om het leven te verlengen 2 34, 4 13 ; een middel, te gebruiken wanneer
een kind „niet ne mach zughen van screiene" 443, 444.
AZIJN

Om azijn te maken 387.

BRUSSELSE KOEKJES

Om „cleine couskin naer de maniere van bruesele" te maken 229.
DRANKEN

Om bier te maken 385 ; om bier „dat crane es" beter te maken 384;
om „goeden drank te maken" 386 ; om niet dronken te worden 305,
412 ; om mede te maken 127, 381, 382, 383, 389 ; om rode wijn te
maken van witte 388 ; om wijn van alsem te maken 57 ; om drank
van „liekerke" te maken 189 ; een kruidenaftreksel „ter menigher
siecheit" 364.
GERECHTEN EN SPECERIJEN

Om peperpoeder te maken 245 ; een vervangmiddel voor peper
247 ; om „fine morseleis" te maken 224 ; om jormente potaege" te
maken 220 ; een poeder om „compoestsausen" te maken 22 I ; om
„compoest" te maken 225, 22 6, 227, 22 8; om „groene ghinghebere"
te maken 173.
INKT

Om groene verf „om te scriuene" te maken z 6 ; om inkt te maken
18 i ; om inkt te maken „daermen mede scriuen mach up wullin laken
zwerte beelden" 25.
INSEKTEN

Om Juse" te verdriven z 5 ; om vlooien te verdrijven 14 ; om
vliegen te doen sterven i 3. Zie ook worm.
MOERE

Om moere (zwarte stof ?) te maken 5 z 2.
OLIEN

Olie (of zalf) die „verhit ende heelt" 248 ; „Olium basmana" 123 ;
olie van „kinderstronten" of van jongelingenbloed 295 ; olie van
rosmarijn 30 ; olie van smeerwortels 1 95.
PLAASTERS

Om het plaaster van henricus te maken 42 ; om „treitdouken" te
maken 407 ; om „drooch treite" te maken 406.
SIROPEN

Om siroop te „claersene" 54 ; om „cyroop de calamento" te maken
5 5 ; om een „co-ut cyrop" te maken 5 3 ; om siroop van alsem te
maken 5 6.
SUIKER

Om suiker te „claerif ierne" 223 ; om blauwe of rode suiker te
maken 222.
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VERF

Om „senopere" (groene verf) te maken 72 ; om leder groen te
verwen 2 z ; om lijnwaad, garen of leder rood te verwen 187.
WAS

Om zwart was te maken i I.
WATERS

Om te maken saliewater 234, 41 3 ; betoniewater 412 ; water van
„consolide majoris" 4 z 5 ; scapiosawater 4 i o ; water van „termentille"
of „cremorse" 416.
ZALVEN

Om „balsema factum" te maken 2 5 6 ; een zalf (en olie) die men
heet „popelioen" (populierzalf) z 2, 65, 190, 1 94, 4 0 4, 4 08 ; rode
zalf 169 ; zalf van „die coninc van aragoene" 18 3 ; om Sarrasij nzalf
te maken 402.
ZEEP

Om zeep te maken i 28, z 29, z 86.
**
II. BOTANISCH GLOSSARIUM :

Gezien het belang dat de hiernavolgende lijst ook op lexicologisch
gebied heeft, heb ik het nuttig geoordeeld de aandacht op bepaalde
woorden te vestigen door ze van een asterisk te voorzien. De bedoeling
van deze asterisk is de aandacht van de gebruiker te vragen voor het feit
dat de aldus gemerkte woorden : i) ofwel in het Middelnederlands
Woordenboek niet opgenomen werden ; 2) ofwel er wel in voorkomen
maar niet in de betekenis die ze in het glossarium hebben ; 3) ofwel er
niet in deze spelling terug te vinden zijn. In deze laatste twee gevallen
werd er echter voor gezorgd steeds te verwijzen naar het woord of de
spellingsvariant waaronder het woord wel in het Mnl. Wdb. voorkomt.
Bij ontleende woorden waarvan de vreemde afkomst nog duidelijk
uit de bewaarde vreemde uitgang blijkt, werd het veelal ontbreken in
het Mnl. Wdb. niet door een asterisk aangeduid. In de regel werden
substantieven in het glossarium opgenomen in de nominatief enkelvoud.
Hierna volgt dan ten slotte nog de volledige bibliografische referentie van werken waarnaar in het glossarium slechts verwezen wordt
door opgave van auteursnaam en bladzijde.
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G. Brodin, Agnus Castus. A Middle English Herbal (Essays and Studies on
English Language and Literature VI, Upsala, i95o).
W. F. Daems, „Bijdrage tot de Geschiedenis van Eufrasia", Sc. Hist. IV
(1962), 53-62.
K. De Flou en Edw. Gaillard, Beschrijving van Middelnederlandrehe en
andere Handschriften die in Engeland bewaard worden (Gent, 1897),
30 Verslag.
R. Dodoens, Herbarius oft Cruydt-Boeck (Antwerpen, 1644).
F. Heinrich, Ein Mittelenglisches Medizinbuch (Halle, 1896).
J. Jacobs, „Over de Herkomst van het „Oudwestvlaamsch" Herbarium te
Konigsberg", VMKVA (1930), 189 -209.
C. Kiliaen, Etymologicum T eutonicae Linguae... (Traiecti Batavorum,
1 777).

C. Kuhn, Claudii Galeni Opera Omnia (Leipzig, 1826- 33)N. Lémery, Woordenboek of Algemeene Verhandeling der Enkele Droogerijen (Rotterdam, 1 743).
M. S. Ogden, The „Liber de Diversis Medicinis" (E.E.T.S., n° 207, London,
1938).

R. Peeters, „Vijftiendeeuwse Geneeskundige Recepten ", Taxandria XXXIII
(1961), 161 -172.
-- H. Schöffler, Beitrage zur Mittelenglischen Medizinliteratur (Halle a.S.,
1 9 1 9).
Chr. Stapelkamp, „Lexicologische Notities", Leuvense Bijdragen XLIII
('953), 26-38 en 102 -119.
Is. Teirlinck, Flora Magica (Antwerpen, 1930).
W. S. Van den Berg, Eene Middelnederlandsche Vertaling van het Antidotarium Nicolai (Leiden, 1917).
L. Vandenbussche, Onze Volkstaal voor Kruiden en Artsenijen (Menen,
1 955).

L. J. Vandewiele, „De eerste Publikatie in het Nederlands over Alkohol",
Pharm. Ts. voor België XLI (1964), 65 -80.
Id., « „Waerpout" uit „den Plaestere van Jerusalem" », Pharm. Ts. voor
België XL (1963) 37-42.
• E. C. Van Leersum, De „Cyrurgie" van Meester Jan Yperman (Leiden, s.d.).
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A
Abrotanum : citroenkruid, averuit (Artemisia abrotanum L.), 5 2o, S 2I . Zie
ook avero(e)ne en avroenesap.
Acetosa : veldzuring (Rumex acetosa L.) 279. Zie ook surkele en Zurkele.
Ackennente : akkermunt, veldmunt (Mentha arvensis L.), wilde munt (M.
silvestris L.) of een andere muntsoort, S 3 2 > S S o. Zie ook li(e)kerke, mente
en munte.
Adec : wilde vlier (Sambucus ebulus L.) 98, s 5 2. Zie ook adic(ke).
*Adereppe : lees : a[n]dereppe, d.i. andere eppe, dit in tegenstelling met de
gewone eppe. Dus : wilde eppe, waterranonkel (Batrachium aquatile Dum.)
5 6 5.
Adiantos : venushaar, vrouwenhaar (Adiantum capillus veneris L.), 141. Zie
ook capillus veneris, cinbalaria, citindon, scotemcilla en umbilicus.
Adic(ke) adi(c)x : Zie adec, 31, 306, 332, 3 72. Zie ook J. Jacobs, p. 192 :
in de middeleeuwen werd volgens hem deze naam alleen in West-Vlaanderen
gebruikt.
*Aerpoys (wit —) : harpuis, een mengsel van zwavel en hars, 3 29. Zie
ook arpoeis. Zie Mnl. Wdb. s.v. arpoys.
blade 427.
•Ag(g)remonie : leverkruid (Agrimonia eupatoria L.) 204, 5 88 ;
Zie ook ag(g)rimon(i)e en moniebladen.
*Ag(g)rimon(i)e : Zie ag(g)remonie, 47, 218, 439, S 18.
*Agorione : het woord en ook de kontekst zijn onduidelijk. Misschien is het
agrion bedoeld dat R. Dodoens verklaart als „verckensvenckel oft Peucedanum", 463.
*Agri(j)p(pe) : de naam van een zalf. Een recept ter bereiding ervan komt o.a.
voor bij Galenus (Kuhns uitgave, XIII, I030). Zie ook M. S. Ogden,
p. lol. Volgens E. C. Van Leersum is het „Unguentum Agrippa regis"
een „swarte salve", genoemd naar Agrippa, de koning der Joden die er
de uitvinder van zou zijn, 2 S I, 5 70.
Agrimonia magna : wordt in de tekst als synoniem gebruikt van ar zlla,
salvaria en salumbria; zie aldaar. In het recept wordt dit kruid beschreven
als „het hevet de bladre in cruus ghewassen ende den stael roet", 13 8.
*Alewe : wellicht aloë (Aloe"_ferox Mil.), 230. Zie ook aloe en cicotrini.
Allu(e)n *aloen : aluin, 86, 394, 490. Zie ook alun(e) en aluun.
Almarroch : wordt in de tekst verklaard als : „dats mede" : meekrap ?, S 07.
Zie ook boscbmede, me(e)de en meet.
Aloe : aloë (Aloe**_ferox Mil.), 126, 23 I, 478, 5 89 ; lignum aloes, 188. Zie ook
alewe en cicotrini.
*Alscorie : de tekst heeft „nem polioen, alscorie"; lees : „polioen alscorie" ?
Bedoeld is wellicht een soort polioen, doch de betekenis van het woord
is duister, 436. Zie ook ascorie en ascrie.
Alsen(e) : alsem (Artemisia absinthium L.) of (A. pontica L.), S 6, 5 7, 70,
8o, 149, 152, 168, 193, 201, 275, 306, 327, 34 0 , 34 6 , 433, 47 0 , 47 6 , 485,
260. Zie ook arthemesia, ermoyse, hartemesie en vermoede.
S 3 3, 5 5 I ; groene
Alun(e) : aluin, 304, 388, – scanium, 494. Zie ook allu(e)n en aluun.
van glaese : aluin in kristalvorm, 236. Zie G. Brodin,
Aluun : aluin, 187;
p. 176, „alymglas". Zie ook allu(e)n, alun(e).
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Axnacillam : lees : ama[n]tillam. Het woord is een synoniem voor valeriaan
(Valeriana officinalis L.) of (V. phu L.), 494. Zie ook valeria(e)ne en valerian.
Amandelmelc : emulsie van fijngestampte amandelnoten, 22o.
Amaristam : In G. Brodin, p. 165, komt het woord amarusca voor met de
betekenis : Anthemis cotula L. (of A. arvensis L. ?) en (A. tinctoria) d.i.
paddebloem of een soort kamille. In de lijdt van Vlaamse kruidennamen
uit Ms. Sloane, 345, komt amarusta voor met de Mnl. verklaring : bonds
K. de Flou en Edw. Gaillard, p. 222).* 458.
-ribe(z
*Axnborgher bier : bier afkomstig uit Hamburg, 259.
*Amelescouche : Lat. amylum, d.i. zetmeel-, ameelbloemkoeken, 478.
*Axnplomnpenwater : water bereid uit witte waterlelie (Nymphs alba L.)
of (N. lutea L.), 368. Zie Mnl. Wdb. s.v. aplompe.
Andria : N. Lémery, p. 36 vermeldt andira, live angeleyn : een boom waarvan
het verpulverde hout tegen de wormen aangewend werd ?, 5 I8.
Anere : wellicht een schrijffout voor anete, d.i. dille (Anethum &raveolens L.),
44 1 • Zie ook anetum en dille.
Anetum : Latijnse naam voor dille. Zie hierboven en ook dille, 116.
Anijs *anise anys : anijs, windzaad (Pimpinelia anisum L.), 94, 225, 22 7, 484.
Apie *appie : eppe, juffrouwmerk (Apium graveolens L.), 37, 3 8, 90, 5 34, 5 7 6 .
Zie ook eppe, maerke en joffroumaerc.
Appel : vrucht van de appelboom (Pirus malus L.), 326; ronde appelen die
wassen up ekenblaederen : galappel, 7 .
Arznoniachi : zie armoniacum, 3 34.
Armoniacum : een gomhars, bereid uit de stengels van (Doren ammoniacum
Don.) ; volgens R. Dodoens, p. 5 20 is het de apothekersnaam voor Ammoniacum, i i o, 114, 2 I 7. Zie ook armoniachi.
Arcella : bosbes (Vaccinium myrtillus L.). Cfr. Fr. airelle. In het recept wordt
het woord als synoniem gebruikt voor agrimonia magna, Balvaria en salumbria.
Zie aldaar, 13 8.
*Arpoeis : zie aerpoys, 404.
Ars(t) : hars (resin), 309, 402, 407, 409. Zie ook bars(t) en hersi.
Arthemesia : zie alsen(e), S 18. Zie ook ermoyse, hartemesie en vermoede.
Arwete : erwt (Pisurn sativum L.), 5 5 6. Zie ook erwete.
Asa fetida : duivelsdrek (Ferula asa. fietida L.). Wordt ook soms opium quirinacium genoemd (W. S. Van den Berg, pp. 202-203), II5.
*Ascorie (polioen van —) : Uit de kontekst lijkt ascorie de plaats van herkomst aan te duiden. Het woord heb ik niet kunnen terugvinden, 442.
Zie ook alscorie en ascrie.
Ascrie (percamente van —) : lees *alscrie (cfr. De Vreeses nota bij dit
woord en vgl. alscorie). Zie hierboven, 519.
*Aselnote : vrucht van de hazelaar, 5 64. Zie ook haselblae(de)re.
Asinsmeere : vet van de haas (leilus), 402. Zie Mnl. Wdb. s.v. hasijn.
*Asscade : waarschijnlijk nasscade : zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.),
547. Zie ook nachscade.
*Astrissie : misschien is bedoeld artrissie (van Arthritica, d.i. Iva arthetica)
akkerzenegroen (Teucrium chamaepitys L.), 5 88.
*Asuer : lazuursteen (Lapis laruli), 237. Zie Mnl. Wdb. s.v. asuur.
Aterment(e) atrement : Lat. atramentum, eigenlijk een zwarte vloeistof,
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vooral inkt. Het aterment werd in de geneeskunde gebruikt als een plaatselijk adstringens doch vooral bij heelkundige bewerkingen. Ook gezwellen
werden ermee ingewreven. Het werd veelal samen met honig gebruikt,
2 5, 2 7, 336, 5 ii, 512, 548.
Avero(e)ne : citroenkruid, averuit (Artemisia abrotanum L.), ioo, 263, 493•
Zie ook abrotanum en avroenesap.
*Avroenesap : sap van citroenkruid of averuit. Zie hierboven en ook abrotanum, 42I. Zie Mn!. Wdb. s.v. averone.
B
*Ba(e)rghi(j)n(e) : van een speenvarken afkomstig, 27, 446. Zie ook barghensmeer en hieronder. Zie Mnl. Wdb. s.v. bargj/n.
*Ba(e)rgins(s)maut : vet van een „barg" d.i. een speenvarken, 403, 408.
Zie ook barghensmeer.
*Baie (olien [van] —) : olie gemaakt van bessen, meestal laurierbessen
(Laurin nobilis L.), 589. Zie ook bake/are en baye en J. Jacobs, pp. 192 -193.
Zie Mnl. Wdb. s.v. baye.
Bakelare : laurierbes (Laurifructus of baccae lauri genoemd in het Latijn),
40. Zie ook hierboven en bay.
*Bakenspec : varkensspek, 3 5 9. Zie Mnl. Wdb. s.v. bakijn.
Balsema factum : een kunstmatige balsem, waarvan in oude farmacopeeën
vele formules beschreven worden onder de naam Balsamum artificiale of

B. facticium, 25 4,

256.

*Bare : huislook, donderbaard (Sempervivum tectorum L.), 48 2. Zie ook donder
-baer()
en huusloeke.
*Barghensmeer barghins (s )mere : vet van een speenvarken, 44, 398,
3 99, 40 I . Zie ook berghensmeer, berghinensmoute, smeere, smout en speke.
*Barnote : bernagiekruid (Borrago officinalis L.). Van Ravelingen geeft in
zijn Buvoeghsel op R. Dodoens, als Duitse term voor dit kruid barnatr op
(p. 979), 419. Zie ook bornage.
Basxnana (olium —) : In no 12 3 wordt de sanienstelling van deze olie meegedeeld. De basis is opium. De naam basmana heb ik nergens anders aan
doch daar er een otium apii bekend is, is b. wellicht een synoniem,-getrofn,
I23, I24, I25, I26.

Bastaert (win —) : een soort zoete wijn, 360.
*Beeldesaet : zaad van bilsenkruid, slaapkruid (Hyoscyamus niger L.), 511.
Zie ook hieronder en jusquiami. Zie Mnl. Wdb. s.v. beeldensaet.
*Belle : bilsenkruid, slaapkruid, 216, 242. Zie ook hierboven, iusquiami en
J. Jacobs, p. 193. Zie Mnl. Wdb. s.v. bilse.
*Belrichssaet belrixssaet : bolderik, hondsdravik (Agrostemma githago L.),
39> 40. Cfr. Chr. Stapelkamp, pp. 28 -29 en p. 102. Zie ook bolle en nigella.
Zie Mnl. Wdb. s.v. belric en belleric.
Benedictum : nagelkruid, benediktenkruid (Geum urbanum L.), ook wel
gariofilata genoemd, 3 ; olie , 105., 2 5 2 : in dit laatste nummer wordt deze
olie verklaard als „olie ghemaect van gloiende tichelen ende van olie van
oliven".
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*Berghensmer : vet van een speenvarken, 275. Zie ook ba(e)rgins(s)maut,
barghensmeer en hieronder. Zie Mnl. Wdb. s.v. berggin.
*Berghinensmoute : Zie berghensmer, 468.
*Berkeboeme : gewone berk (Betula alba L.), 14. Zie Mnl. Wdb. s.v. ber-

kenboem.
Bete (roede —) : rode beetwortel (Beta vulgaris L.), 43 i.
Betonie : betonie, koortskruid (Be/on/ca oficinalis L.), z 3, 47, 18 3, zo i, 204,
3 00 , 355, 37 1 , 408, 412, 433, 434, 435, 4 68 , 47 8 , 495, 518*Bevenellesaet : zaad van pimpernel, steenbreek (Pimpinelia magna L.), of
(P. saxifraga L.l, 94. Zie ook pinpenelle en saxfrage. Zie Mn!. Wdb. s.v.

bevenelle.
Beverscul : bevergeil, het produkt uit de perianale klieren van de bever,
als geneesmiddel gebruikt. Deze klieren werden zeer lang voor de teelballen aangezien, z 5 7, z 5 8. Zie ook beversjjn en castorie.
Beversijn : zie hierboven, 29.
Bivoet(e) : gemene bijvoet, alsem (Artemisia vulgaris L.), 34, I o8, 109, I I 7;
- roet of wit, 210; groene -, 212 ; roeden -, 306; 3 4 0 , 356. Zie J. Jacobs,
p- 1 93•
Bla(e)deloese : Sint-Janskruid (volgens het Mnl. Wdb.). Dit is waarschijnlijk
onjuist : Van Ravelingen (R. Dodoens, p. 184), deelt mee dat het woord b.
gebruikt wordt voor verscheidene kruiden, o.a. een soort huislook (Barbara
Jovis minor) ook muurpeper (Sedum acre L.) geheten. Wellicht is dit kruid
hier bedoeld, 15 3, 3 20.
*Bloye : bloem, bloesem, zo.
Boene (zwerte —) : wellicht is bedoeld de paardeboon (Vicia faba var.
equina L.), 207. Zie ook R. Dodoens, pp. 829-830 en bone.
Bolis : bolus armenicus, een aardsoort die men o.a. in Armenië vindt en die
vroeger als stypticum gebruikt werd (W. S. Van den Berg, p. zo6),
169.

Bolle : Het Mn!. Wdb. geeft als verklaring „wilde - haver ?" ; volgens anderen
is het de klimboon (Phaseolus vulgaris L.). De kontekst echter geeft nigella
op als synoniem : dus bolderik (Agiostemma githago L.), 146. Zie ook bel
-richsaet
en nigella.
Bone : klimboon (Phaseolus vulgaris L.), 166, 2 93, 395. Zie ook boene.
*Bonnie : Uit de kontekst blijkt dat een waterplant bedoeld is ; het woord
heb ik niet kunnen vinden. Misschien is het een schrijffout voor connie,
d.i. waterscheerling ?, 309.
*Bornage : bernagiekruid (Borago oficinalis L.), 3 I o. Zie Mnl. Wdb. s.v.
bernage. Zie ook barnote.
*Boschmede : uit het verband blijkt een drank bedoeld te zijn, wellicht
honigdrank, bereid uit wilde bijenhonig ?, 3 89. Zie ook almarroch, me(e)de
en meet.
Bremme : brem (Sarothammus scoparius L.), 3 69. Zie ook broeme en bromme.
Bresil : zie breseliout, 388. Zie ook brisi(e)l(ie).
*Breseliout : fernambukhout, breziliehout (Caesalpinia echinata L.), z6. Zie
Mn!. Wdb. s.v. bresil. Zie ook bresil en brisi(e)l(ie).
Brincus : - Volgens de kontekst is het woord een synoniem van cuscuta, dodere,
grincus, podagra lini en rasta Iini (zie aldaar), 140. Bedoeld is een kruid dat
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in het vlas groeit : vlaswarkruid (Cuscuta epilinum L.). Zie Chr. Stapelkamp,
pp. 36-38.

Brionie : heggerank, wilde wingerd (Bryonia alba L.), 305 , 306, S 65.
Brisi(e)1(ie) : Zie bresiliout en bresil, i 87.
Broeme : brem, 20 S . Zie ook bremme en bromme.
*Bromme : brem. Zie hierboven, 88. Zie ook J. Jacobs, p. 194. Zie Mnl.
Wdb. s.v. brom.
*Brunette : wellicht hetzelfde als burneta (met metathesis van de r) d.i. (Sanguisorba officinalis L.), S i 8. Zie G. Brodin, p. 171.
Brunnelle : brumelkruid, paardebeet (Brune//a vulgaris L.), 243.
Bugg(he)le : zenegroen, kruipnetel (Ajuga reptans L.); volgens R. Dodoens,
p. 195 is bugula of buggle te vereenzelvigen met (Consolida major) ; F. W.
Daems, p. 67, haalt een tekst aan waaruit moet blijken dat bug&le hetzelfde
is als brunnelle, i 89, S 88. Zie ook hieronder.
Bughum : Lees : buglum (?), dat volgens R. Dodoens, p. 195, een naam is
die in Frankrijk gebruikt werd voor zenegroen (zie hierboven). J. Jacobs,
p. 193 : „loge, pulegium album. Wellicht overgenomen uit Lat. bughum".
Uit de kontekst blijkt een plant bedoeld, S i 8.
Buglossa : ossetong (Anchusa officinalis L.), 139. Zie ook lingua bovis en

ossentonghe.
*Buucsop : een bijprodukt van het bierbrouwen, zoals uit de kontekst blijkt
,,... soops dat men maect teens bruwers ende heet buucsop...", i 8 i .
C
*Caelmijn : kalamijnsteen (Zinci carbonas), S 09. Zie ook calmjjn.
Caerde : kaarddistel, kaarde (Stratiotes abides L.), s ii.
Calamento (cyroop de —) : siroop gemaakt van een plant van de familie
Calamintha; verscheidene soorten werden erin onderscheiden, S S .
Calmij n : Zie caelmijn, 304; wit —, 313.
Camille (olie van —) : kamille (Matricaria chamomilla L.), 255, enlof (Anthemis nobilis L.). Zie ook comomille, kamamille en kamille.
Campernoele (witten —) : eetbare paddestoel, kampernoelje (Agaricus
campestris Fr.), 206. Zie ook compernole.
*Candijt : rietsuiker (Arundo sacchararia), 45 7. Zie Mn!. Wdb. s.v. candi.
Cane(e)le : binnenste schors van de kaneelboom (Cinnamomum ceylanicum Br.),
115, 224, 229, 533. Zie ook k.anele.
*Cannellepoeder : verpulverde pijpkaneel, 13 y.
Capillus veneris : venushaar, krulvaren (Adiantum capillus veneris L.), 141.
Zie ook adiantos, cinbalaria, citindon, scotemcilla, umbilicus (de laatste 4 worden
in het recept als synoniemen van c.v. opgegeven).
'Carewi : karwij, veldkomijn (Carum carvi D. C.), z2, 227. Zie G. Brodin,
p. 175 : carawey.
*Cartapud kruisbladwolfsmelk, springkruid (Euphorbia lath L.). Cfr.
Fr. catapuce, 86. Zie ook kateputie en sporie, en E. C. Van Leersum, p. 2 5 S .
Cassia fistula : de laxatieve pulp die voortkomt van pijpkassie, kokerkassie

(Cassia fistula L.), 5 72.

85 -*Castainge : tamme kastanje (Castanea vesca G.), 5 o6, of de wilde k. (Aesculus
hippocastanum L.). Zie Mnl. Wdb. s.v. castaenge.
*Castorie : bevergeil, I I s , 234, 43 I . Lat. castoreum. Zie ook beversoul en

beversjjn.

Catarena : Misschien kattekruid (Nepeta cataria L.). N. Lémery, p. 162
vermeldt catananee, een plant waarvan de bladeren op hertshoorn gelijken,
met blauwe bloemen, S 23.
*Cattinensmere : vet van een vrouwelijke kat, 434. Zie Mnl. Wdb. s.v. cattine.
*Celedoni : stinkende gouwe (Chelidonium majus L.), 397. Zie ook celidonie
en scelwort.
*Celidonie : Zie hierboven, 82, 201, 428, 43 3> 445. Zie ook scelwort.
Centauream : (groot) duizendguldenkruid (Centaurea major L.), 49 . Zie
ook goudbloeme, goutbloeme en guldencruut.
*Centorie : Ofwel de gele centorie (Centaurea major L.), de kleinere soort
(C. minor L.) of de blauwe korenbloem (C. cyanus L.), 480. Zie ook seniorie
en hierboven. Zie Mnl. Wdb. s.v. centaurea.
Cicotrini : bedoeld is aloe succotrina, de beste soort aloë, genoemd naar de
plaats van herkomst, het eiland Soccotra, 231. Zie ook alewe en aloe.
Cinbalaria : de naam zou kunnen doen denken aan muurleeuwebek (Linaria
cymbalaria Mill.), dat ook wel met de Latijnse naam Cymbalaria muralis aangeduid wordt, doch in de tekst wordt het woord op gezag van Galenus
en Dioscorides als synoniem gebruikt voor vrouwenhaar. Zie ook adiantos,
capillus veneris, etc. W. S. Van den Berg, p. 261, haalt een tekst aan waarin
cinubalaria als synoniem voorkomt van scatuncelli en umbilicus veneris, 141.
*Cinickle : heelkruid, breukkruid (Sanicula europea L.). Volgens Vandenbussche, no 98 is het gemene leeuweklauw (Alchemilla vulgaris L.), die in
dialect wel „grote senikel" genoemd wordt, S 88. Zie ook senickelle, seniele
en sinickele. Zie Mn!. Wdb. s.v. seniele.
*Citindon : Europees venushaar, krulvaren, 141. Zie ook adiantos, capillus

veneris, etc.
*Clarie : dopheide (Erica tetralix L.) ? Cfr. Fr. clarin, 486.
Clesse : kleefkruid, kliskruid (Galium aparina L.), i 30. Zie ook J. Jacobs,
p• 195*Cockoesloec : wellicht een schrijffout voor cockocsloec, witte klaverzuring,
koekoekslook (Oxalis acetosella L.), 307. Zie ook koccoxloec en J. Jacobs,
p. 198.
*Coecte (sap van —) : gevlekte scheerling, dolle kervel (Conium maculatum
L.), 174. Zie Mn!. Wdb. s.v. coocte.
*Coelblat (rode —, roet —) : blad van rode kool (Brassica oleracea subsp.
capitata L.), 177, 193. Zie Mn!. Wdb. s.v. coolblat.
*Coele (rode —) : kool (de groente), 67, 177. Zie Mnl. Wdb. s.v. cool.
*Coelstoc(k) : scheut, spruit van de kool, 14, 59, 81. Zie J. Jacobs, p. 195
en Mnl. Wdb. s.v. coolstoc.
*Colaander : koriander, koliander (Coriandrum sativum L.), 2z s. Zie ook
coriandre en Mn!. Wdb. s.v. coriander.
*Colofonie : spiegelhars, colofonie genoemd omdat men eertijds deze harssoort bereidde te Colophon, een stad in Ionië. Wordt ook wel Grieks
pek genoemd, 217. Zie ook pec en pex en N. Lémery, p. 204.
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Comijn : komijn (Carum carvi L.), 5 8, 1o8, 349, S 34, S S i .. Zie ook comin(e)
en J. Jacobs, p. 195.
Comin(e) : zie hierboven, 268, 406, 407, 434, 47 2 *Comine(i)de : wijn gemengd met een aftreksel uit komijn in water, 472.
Zie ook comjjn en comin(e).
*Comomille : zie camille, 514. Zie Mnl. Wdb. s.v. camomille. Zie ook kamamille
en kamille.
*Compernole : paddestoel, kampernoelje, 8. Zie ook campernoele.
*Compoest : een soort kruidenwijn waarvan de samenstelling in het recept
opgegeven wordt, 225, 22 7. In het Mnl. Wdb. vindt men onder compost
alleen „ingemaakte vruchten, confituren, confituurtaart".
*Compoestpoedre : een mengsel van vier kruiden, bereid zoals in het recept
aangegeven wordt, 227. Zie Mnl. Wdb. s.v. compost.
*Confelie de greine : melisse (Melissa officinalis L.). Kiliaen : „confilie de
greyn" : melissophyllon, meliphyllon, melitaena, apiastrum, citrago, i 5 6.
*Confringe : Uit het verband blijkt een plant bedoeld te zijn. Het woord
heb ik nergens anders aangetroffen, 307.
Conijnscruut : wilde latuw (Lactuca scariola L.), i 89. Zie ook letuuve.
*Consaude consaudre : madeliefje (Bellis perennis L.), 43 5, S 88. Zie Mnl.
Wdb. s.v. consoude. Zie ook consolide, consoude, cossaude, cossoude, kersaudencruut,
metelieve en metelievebloeme.
*Conselve : konserf, Lat. conditum (van condire, kruiden, aangenaam van
smaak maken), 9 I.
Consolide maj oris (aqua
: Zie hieronder, 415 .
Consoude : „groeter", „middelre" en „cleenre", 3 i o ; groete —, 415. De
grote consoude is (Synphytum officinale L.) ; consolida media is (Chrysanthenum
leucanthenum L.); consolida minor is (Bellisperennis L.). Zie ook bij consaude.
*Consoudebloeme : poeder van een van de hierboven genoemde consolidasoorten of bloemen ervan ? S 27.
*Coperroet : koperroest, vitriool, i 77, 18 i, 3 99. Zie Mnl. Wdb. s.v. coperroot.
*Coppeghespin : spinrag, 3j3. Zie Mnl. Wdb. s.v. coppegespin.
*Coriandre : koriander (Coriandrum sativum L.), i 63, 227. Zie ook coliander
en Mnl. Wdb. s.v. coriander.
*Corrificijf : een term gebruikt als aanduiding van een mengsel van vitriool
en zwavel, 399.
Cossaude : Zie consoude, 408.
Cossoude : Zie hierboven, 23.
Coste : kostus, kostwortel (Costus arabicus L.). Het Mnl. Wdb. geeft als verklaring : wilde mariolei of majoraan (Origanum majorana L.), I z i, i zz. Ook
de smalle weegbree (Plantago lanceolata L.) wordt wel eens costa geheten.
G. Brodin, p. i 77, identificeert de plant met (Chrysanthenum balsamita L.).
*Coukelkine : koekjes, 45. Zie Mnl. Wdb. s.v. coeke.
*Coux (dicke ) : Blijkbaar wordt niet een gebak bedoeld maar wel een
(minerale ?) stof. De betekenis is onduidelijk, 227.
*Cremorse : Lees tremorse : blauwe knoop, duivelsbeet (Scabiosa succisa L.),
41 6. Zie ook crimel, di(e)velsbete en duvelsbete.
Crevetse : kreeft, i 5 7. Cfr. Fr. crevette.
*Criflesaxele arde : de betekenis van het woord is duister; in het recept
P--)
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wordt c.a. gebruikt als hoofdbestanddeel voor een pleister; wellicht een
soort aarde (arde), 42 5 .
*Crixnel : duivelsbeet (Succisa pratensis Mónch), 5 5 2. Zie ook cremorse, etc.
*Critte : krijt, 16. Zie Mnl. Wdb. s.v. crete en criten.
Croci orten : crocus [h]orten[sis] d.i. saffraan (Crocus sativa L.), 231. Zie
ook orten en soff(e)raen.
Crudeken crudekijn : „crudeken dat in mueren wast, ende draecht cleene
bladre ende roede stele", 74; „cleen crudekijn dat wast op mueren", 174.
*Crusebotre : de eerste grasboter, gemaakt in de kruisdagen, i 90. Zie Mnl.

Wdb. s.v. cruceboter.
*Cuker : suiker, 222, 223, 224. Zie ook suker, suycker en Zuker. Zie Mnl.
Wdb. s.v. suker.
Cuscuta : vlaswarkruid of wrangenkruid (Cuscuta epilinum L.), 140. Zie N.
Lémery, p. 23 5 . Wordt in het recept als synoniem genoemd van brincus,

dodere, grincus, podagra lini, rasca lini. Zie aldaar.
Custos ortorum priapus : Volgens de kontekst is dit een synoniem voor
gira so/is, manis eva, pa/ma cristi, pentadactuli. Zie aldaar, 14 5 0
Dadelsteen : pit van de dadel, de vrucht van de dadelpalmboom (Phanix
dactylifera L.). Wordt ook wel osse dactillorum genoemd, 548.
Diapendium : waarschijnlijk is diapenidium bedoeld, een bereiding op basis
van penidiae, d.i. suiker, gekookt in gerstewater, geklaard en afgeschuimd,
gekristalliseerd en in staafjesvorm in de handel gebracht, 457.
Diaute : Lees diante : een likkepot met de bloemen van rosmarijn als hoofd
Ook wel dianthos genoemd, z S 5 •
-ingredët.
*Diauteit : naam van een zalf. Zie R. Peeters, p. 167, waar een recept voorkomt om „Salve te makene die men heet dyauteit", 48, 402.
*Di(e)velsbete : blauwe knoop, duivelsbeet (Succisa pratensis Mónch), 410,
S 5 2. Zie ook Chr. Stapelkamp, pp. I 17 -I 19. Zie ook cremorse, crimel en
duvelsbete.
Dille : dille (.Anethum graveolens L.), 3 8, I I 7, i 89, 344. Zie J. Jacobs, p. 196.
Zie ook anere en anetum.
*Dilsaet : zaad van dille. Zie hierboven, S 90.
Diosius : misschien corrupt voor dionisius ? Dyonisia komt voor als synoniem
van gcorea, d.i. cichorei (Chicorium intybus L.), 495.
Docke : benaming van verscheidene hoefbladsoorten, o.a. groot hoefblad
(Petasites Tourn.); klein hoefblad (Tussi4go Ta-fara L.), e.a. Ook andere
planten, o.a. waterlelie, kliskruid en wilde zuring worden wel docke genoemd (Zie E. C. Van Leersum, p. 243 en Mnl. Wdb.), roeder —,
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*Dodere : vlaswarkruid (Cuscuta epilinum L.) ,140 ; volgens het recept is het
een synoniem voor brincus, cuscuta, gincus, etc. Zie aldaar. Zie ook Chr.
Stapelkamp, pp. 36-3 8.
*Doerne (witten - .) : witte meidoorn, haagdoorn (Crataegus oxycantha L.),
443. Ze ook haghedoerne. Zie Mnl. Wdb. s.v. dorn.

88
*Dolke : een plant met slaapverwekkende eigenschappen; misschien dolik

(Losium temulentum L.), 5 i i .
Donderbaer(e) donderbaert : huislook, donderbaard (Sempervivum tectorum L.), I2, 78, 216. Zie ook bare en hieronder.
*Donderbar (d )e : Zie hierboven, 45, 4 0 5•
*Donderblad : Zie hierboven, 5 36. Zie Mnl. Wdb. s.v. donderblat.
*Donrebaert : Zie hierboven, 475. Zie Mnl. Wdb. s.v. donderbaer(t).
*Doren (swerten --) : sleedoorn (Prunus spinoza L.), 398. Zie ook slee.
Zie Mn!. Wdb. s.v. dorn.
*Dorghinge : populierzalf, bereid uit bladeren van de populier, olie en azijn,
zonder gebruik van boter. Door Van Maerlant, Der Nat. Bloeme, X, 725 e.v.,
dor
en doerghinghe genoemd, 408. Zie Mnl. Wdb. s.v. doreginge waar het
(ten onrechte) als een „bepaalde plant" verklaard wordt. Zie ook du(e)rghinghe.
*Dorghinghe : Zie hierboven, 193. Zie ook du(e)rghinghe.
•Dragante (gomme —) : natuurlijk hars van de boksdoorn, dragant (Lycium
barbarum Koch.). Soms wordt ook een vlinderbloemige aldus genoemd
(Astragalus verus L.) of (A. creticus L.) of (A. parnassii L.), 18 6. Zie Mnl.
Wdb. s.v. dragant.
•Drage : in het recept wordt het woord in verband gebracht met mandragen,
d.i. alruin (Mandragora officinarum L.). Het is welbekend dat er een mannetjesen een wijfjesalruin bestaat : drage duidt in het recept wellicht het laatst
aan, dit in tegenstelling met man-drage(n) dat dan het mannetje-genomd
zou aanduiden, 5 76. Zie ook mandrage en G. Brodin, p. 182. Het Mnl.
Wdb. vermeldt drage als een wisselvorm van drach en verklaart het (aarzelend) als : vrucht.
*Drake : bloedzuring, drakenbloed (Rumex sanguineus L.), 5 88. Komt in het
Mn!. Wdb. niet in deze betekenis voor.
Drakenbloet : sanguis draconis, een hars geleverd door de plant (Daemonorops

Draco L.), 169.
*Drasene : hondsdraf, aardveil (Glechoma hederacea L.), 5 47. Zie J. Jacobs,
p. 196 en Chr. Stapelkamp, pp. I I o -III . Zie ook hondrave en rondeel. Zie
Mn!. Wdb. s.v. dravie.
*Driacle : theriak, een tegengift van een ingewikkelde samenstelling waaraan
wonderlijke eigenschappen werden toegeschreven, 23 3. Zie ook triacle en
triakele. Zie Mn!. Wdb. s.v. driakel.
*Du(e)rghinghe : Zie dorghinge, 42, 46. Zie ook dorghinghe.
*Duust : duist, akkervossestaart (Alopecurus agrestis L.), 304. Het woord
komt in het Mnl. Wdb. in deze betekenis niet voor (zie s.v. donsƒ).
*Duvelsbete (groet —) : Zie di(e)velsbete, 416. Zie ook cremorse, crimel.
*Duvenquaet : duivemest, 238. Zie Mn!. Wdb. s.v. duvequaet.
Dyacastorium : een likkepot (electuarium) bereid op basis van castorium, d.i.
bevergeil, 254. Zie E. C. Van Leersum, p. 242.
*Dyalte : een zalf, genoemd naar het actieve bestanddeel ervan : witte maluwe,
heemst (Althaea officinalis L.). Wordt ook wel ganzevet, kattevet, en dgl.
genoemd (Zie Vandenbussche, no 130). In het Latijn ook geheten : Unguentum flavum, 2 5 I . Zie ook huemst (e) en humstwort.
Dyptana : citroenkruid, diptamus (Dictamnus albus L.), ion. Zie ook wittewort.
Zie Mnl. Wdb. s.v. diptane.
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*Ebel : wilde vlier (Sambucus ebulus L.), 14. Zie ook ebulus.
Ebulus : Zie hierboven, 14. G. Brodin, p. 18 S verklaart e. minor als valeriaan.
Zie ook J. Jacobs, p. 192.
*Edernetel : brandnetel (Urtica dioica L.), i68. Zie ook hedernetele, heedernetele,
heeren(n)etele en netele. Zie Mnl. Wdb. s.v. hedernetel.
*Eekin(e)lo(e)vere : bladeren van de eik (Quercus robur L.), 2o3, 308. Zie
ook ekenelovre.
*Eertveltlovere : klimopbladeren (Hedera helix L.), 202, 203. Chr. Stapelkamp,
p. 117 verklaart het woord als hondsdraf (Glechoma hederacea L.), zonder
dit echter afdoende te bewijzen. Zie ook ertivelt, ertvelt(lovere), bedre, hertvelde, haft en ofte. Zie Mnl. Wdb. s.v. ertvelt.
*Eghelentiere : hondsroos (Rosa canina L.), 47. Zie ook huepelbraeme en
roeseboem. Zie Mnl. Wdb. s.v. eglentier.
*Ekenelovre : Zie eekin(e)lo(e)vere, 203.
Elbori oppoponac : harsachtige gom (Pastinaea opoponax), bereid uit (Opoponax chironium (L.) Koch.), I I 3. Zie ook Vandenbussche, n° i 875 en opo-

ponachi.
*Elemny (gomme —) : elemihars, harsolie verkregen door insnijdingen in
de stam van (Canarium luZonicum Gray), 223. Zie ook Vandenbussche,
no 987.
Elleborus : kerstroos, zwart nieskruid (Helleborus niger L.) of witte nieswortel
(Veratrum album L.), 5 6o. Zie ook scamponie.
Elna campana : alant (Inula helenium L.), i 5 6.
Else : grauwe els (Alnus incana D. C.), i 97. Zie ook heelsboeme, helsenscurse en
J. Jacobs, p. 196.
Endivie (aqua —) : water van andijvie (Chicorium andiva L.), 3 79.
*Enduvewater : zie hierboven, 259. Zie Mnl. Wdb. s.v. endivie.
Epatica : steenlevermos (Marchantia polymorpha L.). In het recept wordt e.
gebruikt als synoniem van erbe de puuts en leverworte. Zie aldaar, 142.
Eppe : eppe (Apium graveolens L.), 200, 306, 309, 403. Zie ook apie, maerke
en joffroumaerc.
*Eppesaet : zaad van eppe. Zie hierboven, i 23.
Erbe de puuts : In het recept wordt deze naam gebruikt als synoniem van
epatica en leverworte. Zie aldaar. Het woord heb ik nergens anders aangetroffen, 142.
*Ermoyse : absintalsem, alsem (Artemisia absinthium L.). Cfr. Fr. armoise, 438.
Zie ook alsen(e), arthemesia, hartemesie en ?vermoede.
*Eyre ghedoept in den heert : woord en kontekst is duister. Is met erre een
plantnaam bedoeld ?, S 34•
Ertbesiecruut : kruid van de aardbei (Fragaria vesca L.), S i 8. Zie ook heertbesiecruut. Zie Mnl. Wdb. s.v. erdbere.
*Ertivelt : Zie eertveltlovere, 429.
Ertvelt(lovere) : Zie eertveltlovere, 308, 374.
Erwete (grote —) : tuinerwt (Pisurn sativum L.), 2 5 7. Zie ook arwete.
Essche : steenes, woudes (Fraxinus excelsior L.) of (F. ornus L.), 484; blade,
5 54 ; – saet, 5 34. Zie ook hesschenboeme.
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*Esule : een soort wolfsmelk : ofwel heksenmelk (Euphorbia esula L.), die in
oude farrrmacopeeën E. minor genoemd wordt, ofwel moeraswolfsmelk
(Euphorbia palustris L.), veelal als E. maior aangeduid, 562. Zie ook N.
Lémery, p. 272.
Eufragia : ogentroost (Euphrasia officinalis L.), 143. Zie ook W. F. Daems,
53 e.v.
Evene : haver (Avena saliva L.), 3 z8, 477, S 34 ; witte - , S 85.
*Evenemeele : havermeel, 45. Zie ook hierboven.
*Evenenstroe : haverstro, 71. Zie ook hierboven.
F
*Fessiaet : de betekenis van dit woord is duister. Een plantnaam ?, I I s .
*Fighe : vijg (Ficus carica L.), 342. Zie ook vighe. Zie Mnl. Wdb. s.v. fige.
*Fimo terre : duivekervel, aardrook (Fumaria officinalis L.). Fr. : fumeterre,
518-

Fiole : viooltje, een van de vele soorten van het geslacht Viola, S 4. Zie ook
violette.
*Flammine : speenkruid (Ranunculus flammula L.) ?, of bosrank (Clematis
flammula L. ?, 488. Zie Schöffler, p. 47.
*Fulgurole : bezinksel van gebruikte olie. Het is mogelijk dat het woord
verband houdt met fulgino, d.i. oleum fuliginis, olie van schoorsteenroet,
die in de geneeskunde gebruikt werd, 472.
G
•Gaerwe : gerwe, duizendblad (Achillaea millefolium L.), 291 . Zie ook ghaerwe,
gherer^e en millefolium. Zie ook J. Jacobs, p. 197. Zie Mnl. Wdb. s.v. gaerwe-

camere.
*Gaghelzade : gagel, mirtedoorn (Myrica gale L.), 3 84. Zie ook ghaghel.
Zie Mnl. Wdb. s.v. gagelsaet.
Galbanum : gomhars, bekomen uit twee bepaalde soorten Ferula, vooral
(F. galbaniflua en F. rubricaulus Boiss.), 3 34, 406.
Galebrium : misschien corrupt voor galetricum d.i. bonte salie (Salvia horminum L.), 442.
Galentine : vis of vlees in gelei, 186.
Galigaen : de specerij galigaan, d.i. de welriekende wortelstok van (Alpina
officinarum Hance), 95. Zie ook J. Jacobs, p. 197, galigaenspoeder en ghaligaen.
•Galigaenspoeder : poeder van galigaan. Zie hierboven, 224. Zie Mnl.

Wdb. s.v. galigaen.
Galle : galnoot, galappel, de uitwassen aan jonge loten en op de bladeren
van Ouercus-soorten, veroorzaakt door de steek van de galwesp, 181.
Zie ook gallenote.

•Gallenote : zie hierboven, 236. Zie Mnl. Wdb. s.v. ga/note.
*Ganciane : gele gentiaan (Gentiana lutea L.), 2 S 9.
Gans haer drech : ganzemest, 28.
*Gaudbloeme : goudsbloem (Calendula arvensis L.) ; of goudgele bloem,

kleine zonnebloem ? Ook cichorei (Chicorium _ intybus L.) werd in de
middeleeuwen met deze naam aangeduid, 263. Zie ook goutbloeme en guldencruut. Zie Mnl. Wdb. s.v. goutbloem.
*Genivri (olie —) : olie van jeneverbessenhout (Juniperus communis L.), 254.
Zie ook jenivere. Zie Mnl. Wdb. s.v. genever.
Genste : brem, genst (Sarothamnus scdparius Koch), 130. Zie ook gheinstassche,
-bloeme, en -saet.
Gerste : gerst (Hordeum vulgare L.), 275, 364. Zie ook gherste en samenstellingen,
gherstijn en ghestijn, en ook ordere.
•Ghaerwe : Zie gaerwe, 27. Zie ook gherewe en millefolium. Zie Mnl. Wdb.
s.v. gerruwe.
*Ghaghel : gagel, Brabantse. mirt (Myrica gale L.), 3 8 5 . Zie Mn!. Wdb.
s.v. gagel.
*Ghaladie : wellicht hetzelfde als gla(e)die; zie aldaar, 34.
*Ghaligaen : Zie galigaen, 365. Zie Mn!. Wdb. s.v. galigaen.
*Gheinstassche : as van brem. Zie genste, 9 5 . Zie Mnl. Wdb. s.v. genst.
*Gheinstbloeme : bloemen van brem. Zie hierboven, 71.
*Gheinstsaet : zaad van brem. Zie hierboven, 94.
*Gherewe gher(r)uwe : Zie gaerwe en ghaerwe, 417, 43 9, 499, 5 00. Zie Mnl.
Wdb. s.v. gerruwe.
*Gherste : Zie gerste, 45, 3 12, 3 8o, 3 8 5 . Zie Mnl. Wdb. s.v. gerst.
*Gherstenbroet : brood gebakken van gerstemeel, 3 5 . Zie ook gerste en gherste.
Zie Mnl. Wdb. s.v. gerstenbroot.
*Gherstenstroe : stro van gerst. Zie hierboven, 73. Zie Mnl. Wdb. s.v.

gerstenstro.
*Gherstijn : van gerst. Zie hierboven, 429, 5 15 . Zie Mn!. Wdb. s.v. gerstgin.
*Gherwe : Zie gaerwe, 6o, 18 9, 299, 3 36, 3 5 5 , 3 72 • Zie Mnl. Wdb. s.v. gerwe.
Zie ook ghaerwe, gherewe en millefolium.
*Ghestij n : van gerst. Zie gherstjjn, 5 5 I . Zie Mnl. Wdb. s.v. gerstgin.
*Ghinghebeere : gember (Zingiber officinalis L.), 189, 240, 5 3 3 ; witten ,
39, 92, 363. Zie hieronder. . Zie Mnl. Wdb. s.v. gingebare.
*Ghinghebeeregreine : zaad van gember. Zie hierboven, 3 89.
*Ghinghebeerpoeder : poeder van gember. Zie hierboven, 1 35.
*Ghingheber(e) : Zie ghinghebeere e.v., 95, I77, 221, 227, 229, 457; groene —,
173. Zie ook J. Jacobs, p. 197.
*Ghingheberspoeder : Zie ghinghebeerpoeder, 224, 226.
Gira solis : volgens het recept is het een synoniem van custos ortorum Priapus,
manis eva, Palma cristi, pentadactuli. Zie aldaar, 145.
Gitten : git is een andere naam voor gagates, lapis gagatis of gagaat : een bitumeus
gesteente waarvan een olie gemaakt werd, olie van gagette genoemd, 219.
Zie L. J. Vandewiele, p. 7 .
*Gla(e)die : misschien een abbreviatie voor gladiolus (Gladiolus communis L.),
66, 118, 208. Zie W. S. Van den Berg, p. 214. Zie ook ghaladie.
*Glase (sxnout van —) : glaskruid (Parietaria officinalis L.) ?, doch uit het
verband zou ook een dier kunnen bedoeld zijn. Het woord is duister, 509.
*Glorifi(e)la(e)t(e) : kruidnagel, de gedroogde, nog niet ontloken bloemen
van (Eugenia caryophyllata Thunb.), 37, 193, 200, 327, 3 40. Zie E. C. Van
Leersum, p. 250.
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Gomme : gom, hats (van een soort Acacia ?), i o8, i 81. Zie ook elemny en

gummen van arabien.
Gorte : gort, grutjes; Kiliaen : alica Zea deglubita, far factitium, I S S •
Goutbloeme : goudsbloem. Zie gaudbloeme en ook guldencruut, S 92.
*Grafenede : zoals uit de kontekst blijkt is dit de naam van een plant. Ik heb
het woord nergens anders aangetroffen, 6i. Komt in het Mnl. Wdb. niet
als plantnaam voor.
*Graine : een aangenaam riekend driehoekig zaad, voortgebracht door een
Guinese plant (Ammomum meleguetta L.) : paradijskoren, cardamom, granum
paradisi geheten, 221. Zie Is. Teirlinck, p. io6. Zie ook greine. Zie Mnl.
Wdb. s.v. grein.
*Gramil : glad pa relkruid, steenzaad (Lithospermum officinalis L.). Cfr. Fr.
gramil, i 30. Zie ook gremilsaet. Zie Mnl. Wdb. s.v. gremil.
Greine : Zie graine, 26, 95, 227; — de paradijs, 3 86. Zie Schóffler, pp. S S -5 7
en greinenpoeder.
*Greinenpoeder : Zie graine, 226. Zie Mnl. Wdb. s.v. grein.
Gremilsaet : Zie gramil, 94.
Grincus : wordt in het recept een synoniem genoemd van cu rcuta, dodere, enz.
Zie aldaar, 140. Zie ook Chr. Stapelkamp, pp. 36-38.
*Griseconte : wellicht hetzelfde als grisecom : duivekervel, aardrook (Fumaria
officinalis L.), 192, 310. Zie ook hieronder. Zie Mnl. Wdb. s.v. grisecom.
*Grisorie : Thomas Scellinck in zijn „Cyrurgie" geeft gersorie en grisorie op
met de betekenis duivekervel. Zie hierboven, 306.
Groen (spaens —) : kopergroen, in het Latijn aerugo en cuprurn subdcetium
genoemd, 239. Zie ook Spaensche groene, verdegris(s)e, verrendegrise en vert

de spaine.
Groffel(s)nagle : kruidnagel, giroffelnagel (Caryophyllur arornaticur L.),
95, 189. Zie ook naghele en nagle.
*Grofiblaren : Corrupt voor gerofliblare, bladeren van de nagelbloem (Geum
urbanum L.), 403.
*Gruse : zemelen, S z8, S S 3. Kiliaen : gruys/semelen : Furfures, farinae recrementum crassius. Zie ook gruus.
*Gruus : Zie hierboven, S 28, S 34.
*Guldencruut : duizendguldenkruid (Centaurea major L.) of goudsbloem
(Calendula arvensis L.), 243. Zie ook centauream, gaudbloeme, en goutbloeme.
Gummen van arabien : arabische gom, 187. Zie ook gomme.
H
*Haessenote :hazelnoot, 591. Zie Mnl. Wdb. s.v. haselnoot.
*Haghedoerne : meidoorn, haagdoorn (Crataegus oxycantha L.), 272. Zie
ook doerne. Zie Mnl. Wdb. s.v. hagedorn.
*Haxnelinroete : vet van de hamel, 3 34. Zie Mnl. Wdb. s.v. hamelj/n.
Hars(t) : hars, 48, 248, 297; wit --, 205 . Zie ook ars(t) en berst.
*Hartemesie : wilde alsem, bijvoet (Artemisia vulgaris L.), 45 3 • Zie ook
alsen(e), arthemesia, ermoyse en vermoede. Zie ook Chr. Stapelkamp, pp. 29-32.
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*Hasabokaris : corrupt voor asara bacara : mansoor (Asarum europaenum L.),

32I.
Hase : de haas (Lat. lepus), 134, 455, 460.
*Haselblaedere : bladeren van de hazelaar (Corylus avellana L.), 68, 294.
Zie ook aselnote en haessenote. Zie Mnl. Wdb. s.v. baselblat.
*Haselpuut : uit het verband blijkt dat een dier bedoeld is : de hazelworm
(Anguis fragilis) ? Het hoofdwoord (-puut) doet aan een soort kikvors denken; misschien haagpuid, in West-Vlaanderen gebruikt voor boomkikvors ?, 6.
*Hauwere (pillen —) : pillen die ingenomen moeten worden om „wel te
hoerne" en ook een laxatief effect hebben. Misschien zijn bedoeld de
„auree pillen" die bij W. S. Van den Berg vermeld worden, 3 24.
Hedernetele : brandnetel (Urtica dioica L.), 3 54. Zie ook edernetel en hieronder.
*Hedre : „een gomme die men heet bedre" : hars van klimop (Hedera helix
L.), 223.
*Heedernetele : Zie bedernetele, i 96. Zie ook edernetel en he(e)dernetele. Zie
Mnl. Wdb. s.v. hedernetel.
*Heelsboezne : waarschijnlijk elsboom, zwarte els (Aulnus glutinosa L.), 23 5 •
Zie ook else en helsenscurse.
*Heere(n)netele : zie hedernetele, 23 2, 25 5 . Zie ook edernetel en he(e)dernetele.
Zie Mnl. Wdb. s.v. hedernetel.
*Heertbesiecruut : Zie ertbesiecruut, 5o8. Zie Mn!. Wdb. s.v. erdbere.
*Hegher (smout van den ) : vet van de reiger, 5 79. Zie Mnl. Wdb. s.v. beiger.
*Heleghe : Ik denk dat De Vreese zich vergist wanneer hij meent dat na
beleghe een plantnaam door de scribent werd overgeslagen : bruynheylighe
of heylige is een soort munt (cfr. R. Dodoens, p. 131), 309.
*Helsenscurse : schors van de els (Aulnus glutinosa L.), 366. Zie ook else.
Henricus (plaester van —) : de formule voor deze pleister, zoals ze opgegeven wordt in dit recept, heb ik nergens anders aangetroffen, 42.
*Herba robert(e) : robertskruid (Geranium robertianum L.), 193, 3 50.
Hereini roet : lees hercini : vet van de bok. Chr. Stapelkamp, p. i i 6 stelt de
emendatie hertin voor, doch hercini lijkt mij veel aannemelijker, 5 i 5 .
*Herlantsbier : een soort bier; inlands bier ?, 384.
Herznodactili : over de Hermodactylen van de oude farmacopeeën zijn de
auteurs het niet eens. Het is in alle geval de naam voor zetmeelhoudende
knollen, die enigszins vinger- of handvormig zijn (vandaar de naam :
Hermodactylus, d.i. de vinger van Hermes). In onze streken werd onder
deze naam veelal de herfsttijloos (Colchium autumnale L.) aangeduid (cfr.
Is. Teirlinck, p. I 2 ), 144Herst : hars, 64. Zie ook ars(t) en hars(t). Kiliaen geeft : herst/harst : resina.
Hert : hert, 456. Zie ook herti(i)n(e) en hertsvel.
Herti(j)n(e) : van de hert, 444. 475. Zie ook hierboven en perarcos.
Hertshoren hertshorne : hertshoorn, 281, 5 30. Zie ook hertshovede en perarcos.
een
en dit lijkt waarschijnlijker
*Hertshovede : kop van de hert of
synoniem van hertshoorn, 429. Zie ook hierboven en perarcos. Zie Mn!.
Wdb. s.v. hertshorn.
Hertstonghe : hertstong, miltkruid (Céterach oficinarum Lam. et D. C.), 93,
542, 574, 592. G. Brodin, p. 195 geeft aan lingua cervix de betekenis Phyllitis
scolopendrium. Zie ook scalopendrium.
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Hertsvel : vel van de hert, 448. Zie ook hert en herti(i)n(e).
*Hertvelde : klimop (Hedera helix L.), 43 2. Zie ook eertveltlovere, ertvelt(lovere),
enz. Zie Mnl. Wdb. s.v. ertvelt.
*Hesschenboeme : steenes, woudes (Fraxinus excelsior L.), 14. Zie ook
essche. Zie Mnl. Wdb. s.v. esschenboom.
Heve : gist, zuurdesem, 3 8 5 .
*Hiekeghe werke : een verband van vette, ongewassen wol, cfr. Kiliaen:
iecke : sudor sordesque lans ouium adhaerentes, 5 37. Zie ook wulle metier hieken.
Hijft : klimop (Hedera helix L.), 179. Zie ook eertveltlovere, ertivelt, yfte, enz.
•Hoeneghe : honig, 421. Zie ook oneghe. Zie Mnl. Wdb. s.v. honich.
*Hondrave : hondsdraf, aardveil, onderhave (Glechoma hederacea L.), 5 92.
Zie ook drasene en rondeel. Zie Mnl Wdb. s.v. onderhave.
*Hookernote : okkernoot, walnoot (Juglandis fructus), 396. Zie ook note en
okernote. Zie Mnl. Wdb. s.v. okernoot.
Hoppe : hop (Humulus lupulus L.), 385. Zie ook oppe.
•Hoye : hooi, gedroogd gras, II. Zie Mnl. Wdb. s.v. hoot'.
*Huemst(e) : heemst, wilde malve (Althaea officinalis L.), 67, 307, 341.
Zie ook dyalte en humstwort. Zie Mnl. Wdb. s.v. hemst.
*Huepelbraeme : hondsroos (Rosa caning L.). Deze plant wordt in WestVlaanderen „heukelbraam" genoemd (Vandenbussche, no 2182). Zie ook
Chr. Stapelkamp, pp. 27-28. In het Oudengels heop-bremel; Engels :
bramble, 79.
79. Zie ook eghelentiere en roeseboem.
Hulse : hulst (Ilex aquifolium L.), 2I. Zie ook hulstwortele.
*Hulstwortele : wortel van de hulst. Zie hierboven, z 18. Zie Mnl. Wdb.
s.v. hulse.
*Humstwort : heemst, wilde malve. Zie ook dyalte en buemst(e), 90.
*Hurt : mat van gevlochten teen, 31. Zie Mnl. Wdb. s.v. horde.
*Huusloeke : huislook, donderbaard, 41. Zie bare en ook donderbaer(e) e.v.
Zie Mnl. Wdb. s.v. huuslooc.
*Huusmuer(e) : misschien vogelmuur (Stellaria media L.), 44, 90, doch
wellicht huislook (Sempervivum tectorum L.). Zie ook Chr. Stapelkamp,
pp. 114-II5. Zie ook muer en hierboven. Zie Mnl. Wdb. s.v. huusmuur.
*Hyseerne : ijzerhard ( Verbena officinalis L.), 2 I 8. Zie ook yserne, verbena en
vervaine. Zie Mnl. Wdb. s.v. iserne.
1(Y)
*Yfte : klimop (Hedera helix L.), in dialekt ook nu nog „iefte" genoemd, 242.
Zie ook eertveltlovere, ertivelt, ertvelt(lovere), bedre, hertvelde en haft.
•Insil : azijn, 399. Zie ook insin.
*Insin : Zie hierboven, 40 I .
*Yserne : ijzerhard ( Verbena officinalis L.), 267. Zie ook by reerne, verbena en
vervaine. Zie Mnl. Wdb. s.v. iserne.
*Ysope : hysop (Hyrsopur officinalis L.), 126, 168, 4 6 9, 47 8 , 4 82 , 4 8 5, 486,
487, 514• Zie Mnl. Wdb. s.v. isop.
•Yvette : wellicht hetzelfde als yfte. Zie aldaar, 5 70.
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J
*Jenivere : jeneverbes, de vrucht van de jeneverboom (Juniperus communis L.),
3 84. Zie ook genevri. Zie Mnl. Wdb. s.v. jenever.
Jherusalem (plaester van —) : een pleister, ook wel „tplaester van .9. dagen"
genoemd, van een betrekkelijk ingewikkelde samenstelling, 47. Voor
de beschrijving ervan, zie L. J. Vandewiele, pp. 3 8-39.
*Joffroumaerc : eppe, juffrouwmerk (Apium graveolens L.), 3 96. Zie ook
apie, eppe en maerke. Zie Mnl. Wdb. s.v. jofrouwe.
Jusquiami (saet van —) : wordt in het recept verklaard als : „dats beeldesaet", d.i. bilzenkruid (Hyoscyamus niger L.), 511. Zie ook beeldesaet, belle
en J. Jacobs, p. 193.

K
*Kalissie : zoethout (Glycyrrhi^a glabra L.), het sap heet in de apotheken
Glycyrrhilae succus, 364;
hout, 3 80. Zie ook ricolissie.
*Kamamille : kamille (Matricaria chamomilla L.), en/of (Anthemis nobilis L.),
2 5 5 . Zie ook camille, comomille en kamille. Zie Mnl. Wdb. s.v. camille.
*Kamille : Zie hierboven, 74, z 80.
*Kanele : bast van de kaneelboom (Cinnamomum Ceylanicum Br.), 221. Zie ook
cone(e)le en cannellepoeder. Zie Mnl. Wdb. s.v. canele.
*Kateputie : kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lath
L.), 3 r 8. Zie ook cartapud

en sporie.
*Kempe : hennep, kemp (Cannabis saliva L.), 293. Zie ook kempin.
*Kempin : Zie hierboven, i o, 264, 3 i 2. Zie Mnl. Wdb. s.v. kempj/n.
*Kersaudencruut : madeliefje (Bellis perennis L.), 277. Zie ook consaud(r)e,
consoude, cossaude, cossoude, metelieve en metelievebloeme. Zie Mnl. Wdb. s.v.

kersoude.
Kerse : zoete kers (Prunus dvium L.) of zure kers (P. cerasus L.), 3 06.
*Kersensteenen : kersestenen. Zie hierboven en ook kriekesteene, 94.
*Kervele : tuinkervel (Anthriscus cerefolium Hoffm.), z 79; roden
5 03;
523, 545. Zie ook martenekervel en J. Jacobs, p. 198. Zie Mnl. Wdb. s.v. kervel.
Keute : kuit, een biersoort, 2 5 9.
*Koccoxloec : witte klaverzuring, koekoekslook (Oxalis acetosella L.), 3 3 IKiliaen vermeldt : Kockocks bloexne/Kockocks bock : Flos cuculi, nasturtium
aquaticum minus : cardamine. Zie ook cockoesloec.
*Koux (dicke —) : de betekenis van dit woord is duister, 22 5 . Zie ook coax.
*Kriekesteene : kernen van zure kersen (Prunus cerasus L.), 94. Zie ook
kersensteenen. Zie Mnl . Wdb . s.v. criekensteen.

L
•Lantsailie : veldsalie, wilde salie (Salvia pratensis L.), 439. Zie ook sac/ge.
Lapis :
ematitis : ematietsteen, 222;
lazeni : lapis lazuli, 222. Zie ook
manus cristi, morse/en en tabulaet.
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Latuwe(n)saet : tuinsla, latuw (Lactuca capitata L.), 213, 242. Zie ook letuwe
en J. Jacobs, p. 198.
*Ledicke : wellicht hetzelfde als laticke : tuinsla (Lactuca saliva L.), 103.
Zie ook ledie. Zie Mnl. Wdb. s.v. latuke.
Ledie : wellicht te lezen ledic; bedoeld is dan waarschijnlijk „laticke" : tuinsla.
Zie hierboven, 43 S •
Lelie (witte —) : witte lelie (Lelium candidum L.), 40. Zie ook Je/je en lelt enblad.
*Lelye : Zie hierboven, 39, 209.
*Lelyenblad : blad van de lelie. Zie hierboven, 419.
*Letuwe (wilde ) : wilde sla (Lactuca scariola L.), 45 9. Zie ook conijnscruut en
latuwe(n)saet. Zie Mnl. Wdb. s.v. latuwe.
*Leverworte : leverkruid (Eupatorium cannabicum L.). G. Brodin, p. 18 5,
verklaart leuerewort als (Anemone hepatica L.) ; G. Muller, p. z 76, liverwort,
als (Marchantia polymorpba L.). Deze laatste identificatie is voor dit recept
de juiste. In de tekst wordt het woord gebruikt als een synoniem van
epatica en erbe de puuts. Zie aldaar, 142.
*Li(e)kerke : muntkruid, een van de vele soorten, i 89. Kiliaen vermeldt
lickerke : munte (Mentha). Zie ook ackermente, ment(t)e en munte.
Lijnsaet : lijnzaad, vlaszaad, 32, 471. Zie ook linsade, e.v.
Lingua bovis : ossetong (Anchusa officinalis L.), 139. Zie ook buglossa en

ossentonghe.
*Linsade : Zie lj/nsaet, 69, I22. Zie Mnl. Wdb. s.v. ljnsaet.
Linsaet : Zie hierboven, 79, 84.
*Linzaede : Zie hierboven, 248.
*Linzaetolie : olie van lijnzaad, 296. Zie hierboven.
*Lisseboens seem : honig van Lissabon. De combinatie van beide woorden
heb ik nergens anders aangetroffen, 3 8 I , 382.
Litaerge : loodglit : natuurlijk loodoxyde dat o.a. gebruikt werd bij het
bereiden van zalven. Cfr. Fr. litharge (Plumbi oxydum , fdavum), 5 88. Zie ook
litargion en litargirus.
*Litargion : Zie hierboven, 192.
Litargirus : Zie hierboven, 18. N. Lé'mery, p. 409, geeft als synoniem van
lithargyrus de woorden goud- of zilverglit, d.i. „een lood, dat met onzuiverheden van koper vervult, en door kalcinatie in de gedaente van
metaelschuini gebragt is". Deze benamingen zijn gesteund op de uitwendige kleur die geler kan zijn, naar gelang de verontreiniging met koper
hoger is.
*Loec : look, 158, 159, 16o, 161, 162, 163, 164, 165, i66, 167, 232, 359;
238. Zie ook J. Jacobs, p. 199. Zie Mnl. Wdb. s.v. looc.
roet
Lovess(ch)e : lavas, lubbestok (Levisticum officinale Koch.), 208, 306. Zie
ook lubberstekel, masedonie en J. Jacobs, p. 199.
*Lubberstekel : Zie hierboven. Zie Mnl. Wdb. s.v. lubbestekel, 40.
Luminaria : waarschijnlijk een contaminatie van Lunaria en Nummularia.
Uit de beschrijving van de plant in het recept en de vergelijking met R.
Dodoens blijkt dat laatstgenoemde plant bedoeld is : „es een dornin crudekijn", vgl. Dodoens die het de naam „egelcruydt" geeft. Het „wast bij houde
grachten" : vgl. Dodoens : „Dit cruydt wast neffens de grachten, cuylen
ende ander loopende wateren bij beenden ende vochte weyen". Verder

97
leest men in het recept : „ende draghet gheluwe bloumen" : vgl. Dodoens :
„de Bloemkens geel van verwen de Boterbloeme ghelyck"; „met cleene
bladeren" : vgl. Dodoens : „Bladeren soo breedt als een vinger". Het gaat
dus om penningkruid (Ly rimachia nummularia L.), 13 7.

*Macoppine : slaapbol, papaver (Papaver somniferum (album) L.), S 77. Zie ook
mecoppe, mecoppin en J. Jacobs, p. i 19. Zie Mnl. Wdb. s.v. macopjjn.
Ma(e)gdenwas : een wasachtige stof die aan de ingang van de bijenkorven
gevonden wordt (Cera virginea), 64, 334. Zie ook maghedin.
*Maelrovie : witte malrove (Marubium vulgare L.), 19I. Zie ook malrobie,
malrovie, marovie en morovie. Zie ook J. Jacobs, p. 199.
Maerke : eppe, juffrouwmerk (Apium graveolens L.), 80. Zie ook apie, eppe
en joffroumaerc en J. Jacobs, p. zoo.
*Maghedin (was —) : Zie ma(e)gdenwas, 48. Zie Mn!. Wdb. s.v. magedenwas.
Magna musa : Zie opiade, 4 S z.
*Maleveseie : malvezij, een zoete wijn, 360. Zie Mn!. Wdb. s.v. malveseye.
*Malrobie : Zie maelrovie, 348. Zie Mn!. Wdb. s.v. malrovie.
Malrovie : Zie maelrovie, S 71.
*Malubladere (witte —) : witte ganzevoet, naduw (Chenopodium album L.),
277. Zie Mn!. Wdb. s.v. maluweblat.
Maluwe : groot kaasjeskruid (Malva silvestris L.), of hetzelfde als hierboven?,
122, 161, 343, 477. Zie ook pappele.
Mandrage : alruin (Atropa mandragora L.), S 76. Zie ook drage.
Manfis eva : een plantnaam die in de tekst als synoniem gebruikt wordt van
custos ortorum priapus, gira soli:, palma cristi en pentadactuli. De naam heb ik
nergens anders aangetroffen, 145.
Manus cristi: verbrijzelde ematietsteen, 2z2. Zie ook lapis, morse/en en tabulaet.
*Marciaton : een zalf, genoemd naar een zekere Marcianus : cfr. W. S. Van
den Berg, p. 275 : „Unguentum marciatum heeft sinen name na enen
fisisijn die .i. hooch philosophe was ende hiet Marcianus", 2 5 i.
*Marovie : Zie maelrovie, S 14. Zie Mn!. Wdb. s.v. malrovie.
*Marroes : waarschijnlijk een plantnaam. De betekenis is duister, 482.
*Martenekervel : Wellicht is bedoeld „maartse kervel", kervel gezaaid in
de maand maart, in tegenstelling met de zomerkervel, die niet zo groot
wordt (Vgl. marten in no 3 3 3), 309. Zie ook kervele.
*Masedonie : peterselie van Macedonië. Over de identificatie van deze plant
bestaat betwisting : men denkt vooral aan grote eppe (Sison amonum L.),
steeneppe (Anthama macedonica Spray) e.a. Zie ook pedersil en persin van
alexandere, en V andenbus s che, no 3 47, 13 0.
*Mastic(ke) : welriekend hars van de mastikboom (Pistacia lentiscus L.),
217, 25 5, 3 2 9, 434, 5 8 8 ; mastix, zo S ; mastich, 3 34• Zie Mnl. Wdb. s.v. mastic.
*Matefellone : knoopkruid (Centaurea jacea L.), wordt in Lat. herbaria ook
ia ria nigra genoemd, S i6. Cfr. G. Brodin, p. 194 (Centaurea scabiosa L.) en
E. C. Van Leersum, p. z6o.
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Matere (witte —) : moederkruid, mater (Matricaria parthenium L.), 478.
Zie ook materne.
48 5 . H. Schöffler, p. 8 I, vermeldt
*Materne : Zie ma/ere, 83, S S 7; witte
„mathern" als (Anthemis cotula L.), hondskamille.
*Mecoppe mecoppin (wit —) : Zie macoppine, 242. Zie Mnl. Wdb. s.v. mecop.
Me(e)de : i) drank bereid uit honig 228 , 381, 382, 383, 3 89, 510. Zie ook
almarroch, boschmede en meet. 2) meekrap (Rubia tinctorum L.), i 87, 208,
,

327, 507.

*Meet : Zie hierboven onder 1) , 227 . Zie Mnl. Wdb. s.v. mede.
*Meisbotre *Meiscer botere : boter in de maand mei gemaakt, 400, 40 i.
Zie ook meische. Zie Mnl. Wdb. s.v. meisch.
Meische, *xneysche botre : Zie hierboven, 6 , 309.
Ment(t)e : een van de vele soorten munt, die moeilijk uit elkaar te houden
zijn. Er bestond o.a. witte munt, pepermunt, kruisemunt, poleimunt,
287, 49 8, 5 16 ; witte --, 3 27, 3 z8. Zie ook ackermente, li(e)kerke en munte.

Meradic : mierik, wilde mostaard (Cochlearia armorica L.), i 71, 173 , 333.
Zie Vandenbussche, n' 763. Volgens W. S. Vanden Berg, p. 2 S 7, is een
andere naam voor deze plant : rafanus. Men onderscheidde : i) R. domesticus
d.i. radijs, ramenas (Kappanus sativus L .) en 2) R. agrestis, d.i. mierik.
*Mergherwe : Het Hs. heeft mergherbe. Volgens de kontekst zou dit een Latijns
of een Grieks woord moeten zijn. Indien het een Mnl. woord is (wat
waarschijnlijker lijkt), kan men denken aan watergerwe (Phellandrium

aquaticum L.), 3 57.
Metre : het gestolde sap van de mirreboom (Balsamodendron myrrha L.), 230.
Zie ook mirre en myrre.
*Metelievebloeme : bloemen van madeliefjes. Zie hieronder, 5 o8.
Metelieve(ne) : madeliefje (Bel/is perennis L.), 41 S, 5 i 7. Zie ook consaud(r)e,
consoude, enz.

Millefolium : Zie gaerwe, 28 5. Zie ook ghaerwe en gherewe.
Mirre : Zie merre, i z 3, 23 I, 5 9I . Zie ook myrre..
Moerbesie : zwarte moerbei (Morus nigra L.), 3 8 8. Zie ook murbesie.
*Moniebladen : de betekenis van dit (wellicht corrupt overgeleverd) woord
is duister, tenzij we met Chr. Stapelkamp, p . 117 , de emendatie tot agremoniebladen aanvaarden, 43 2 . Zie ook ag(g)remonie.
Monstaertsaet : Zie mostaert, S 6 y.
*Moras (pulver van —) : Kiliaen : morasch : Lutum. Ook in het Mnl. Wdb.
komt het woord alleen in de betekenis slijk, moeras voor. Hier betekent
het echter wijnmoer of wijnsteen, 3 87.
Morelle : zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.), cfr. Fr. morelle, 429, 491,
5 o 5> 5 I 3, 5 I 6, S i 8,

S 5 8. Zie ook nachscade, nachtschade, enz.

*Morovie : Zie maelrovie, 486.
Morselen (rode —) : „die men heet manus cristi of roet tabulaet" : een
rood pulver van de verpulverde ematietsteen, lapis ematitis, 222. Zie ook
lapis, manus cristi en tabulaet.
*Mos(s)caten (noten —) : noot van de muskaatboom (A^^wisticafragrans L.),
22I, 224. Zie ook mus(s)cate. Zie Mnl. Wdb. s.v. muscaet.
Mostaert : mostaard, waarvan verscheidene soorten bestaan : witte (Sinapis
alba L.), zwarte (S. nigra L.), enz. 2 25 , 296. Zie ook monstaertsaet en senepe.
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Muer : muurkruid (Steltaria media L.), 143. Zie ook huusmuer(e).
Munte : Zie menie, S 5. Zie ook ackermente en li(e)kerke.
*Murbesie : Zie moerbesje, 242.
Mus (s )vaten (noten —) : Zie moscate, 177, 189, 380, 384, 389.
•Myrre : Zie merre, 494. 5 88. Zie ook mirre.
N
*Nachscade : zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.), 403. Zie ook asscade,
morelle, nachtschade, nassc(h)ade en ondernaschade. Zie Mnl. Wdb. s.v. nachtschade.
Nachtschade : Zie hierboven, I g i.
*Naghele : kruidnagel (Caryophyllus aromaticus L.), 224. Zie ook groffel (s)nagle, nafile en naglepoe(de)r. Zie Mnl. Wdb. s.v. nagel.
*Nagle : Zie hierboven, 221, 227.
*Naglepoe(de)r : poeder van kruidnagel, 226. Zie hierboven.
Nassc(h)ade : Zie nachscade, I2, 37, 198, 200, 216, 277; nasscadewater, 241.
*Nesznoede : een kruid (?) tegen de wormen. Welk kruid bedoeld is, heb ik
niet kunnen ontdekken, tenzij men aan het bekende wormkruid vermoede
zou denken (zie aldaar), 47 •
Netele : brandnetel ( Urtica dioica L.), 21 I , 249, 254, 3 0 4, 5 1 5 , 5 22 ; groete ,
470; roeden —, 49' ; minder —, 523, d.i. kleine brandnetel (Urtica uren L.).
Zie ook edernetele, hedernetele, enz.
Nigella : bolderik (Agrostemma githago L.), 146. Zie ook belricbssaet en bolle.
Nipte : kattekruid (Nepeta cataria L.), 397.
*Noetscale : noteschelp, 429. Zie Mnl. Wdb. s.v. nootschale.
Note : vrucht van de noteboom (Juglans regia L.), 181; walsche —, 591,
okkernoot. Zie ook hieronder, hookernote en okernote.
*Noteboezn : noteboom. Zie hierboven, 503, 544.
Notenbladere : bladeren van de noteboom, 127. Zie hierboven.

*Ocsiere crose : saffraanpleister, Emplastrum oxycroceum, ook wel oxykroksezalf geheten, 25 I . Zie H. Schóffler, p. 90.
*Okernote : okkernoot, 18 5 . Zie ook hookernote en note. Zie Mnl. Wdb. s.v.

okernoot.
*Oldeen (olien van --) : de betekenis van dit woord is duister. Corrupt
voor oliuen ?, 5 34•
Olive(n) (olie(n) van —) : olie geperst uit de vruchten van de olijfboom

(Olea europaea L.), 38, 48, 64, 84, 105> 129, 169, 194, 198, 2 4 8 ,

254, 2 6 ,
261, 264, 2 93, 3 0 9, 3 2 9, 334, 4 0 4, 40 5, 4 06 , 4 0 7, 4 0 9, 573•
*Ommoene : wellicht hetzelfde als omonde. Zie aldaar en ook osmonde, 3 29.
Zie Mnl. Wdb. s.v. osmonde.
*Omne : de betekenis is duister. Een soort steen ?, 473.
*Omonde : koningsvaren, Sint-Jansvaren (Osmonda regalis L.), 408. Zie ook
ommoene en osmonde en Chr. Stapelkamp, pp. 103-104. Zie Mnl. Wdb.
s.v. osmonde.
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*Onderghist : de onderste laag van de biergist, 3 85 . Zie ook hieronder.
*Ondergyst : Zie hierboven, 385.
*Ondernaschade : wellicht hetzelfde als nachscade : de onderste bladeren van
zwarte nachtschade. Zie aldaar, i 6. Zie ook asscade, morelle, nachtschade
en nassc(h)ade.
*Oneghe : honig, 8i. Zie ook hoeneghe. Zie Mn!. Wdb. s.v. honich.
*Opgenton arragon : een soort zalf, vermeld bij W. S. Van den Berg, p. 275
„aragon id est adiutorium", 2 S I .
*Ontsrebbe : smalle weegbree, hondsribbe (Plantago lanceolata L.), 408, S i 8.
Zie Mnl. Wdb. s.v. bontsribbe.
Operment : natuurlijke zwavel, Auripigmentum, operment, i 3, 216, 378.
Zie E. C. Van Leersum, p. 26 5 : „ naam van het mineraal arseensulfide".
*Opiade de magna musa : opiumhoudend preparaat, waarvan de samenstelling toegeschreven werd aan Antonius Musa, de arts van keizer Augustus,
45 2 •
Opii tebaici : opium Thebaicum, zo genoemd naar de plaats van herkomst,
Thebe. Het werd beschouwd als het beste soort opium dat bereid werd
uit zwarte papaver, 242.
Opoponachi : harsachtige gom. Zie elbori oppoponac. Zie H. Schof ler, p. 89:
deze gomsoort werd bereid uit (Oppoponax chironium (L.) Koch.), 3 34•
*Oppe : hop (Humulus lupulus L.), i 27. Zie ook hoppe. Zie Mn!. Wdb. s.v. hoppe.
*Ordere : wellicht is bedoeld ordeum, d.i. gerst (Hordeum vulgare L.), 419.
Zie ook fierste en gherste.
*Omen (sofferaen van —) : Zie croci or/en en soff(e)raen, 3 80.
Osmonde : Zie ommoene en omonde, i 5 6.
Ossentonghe : Zie buglossa en lingua bovis, 13 9.
F
Paeldinghe : paling, 311.
*Paerdshoeve : klein hoefblad (Tussilago farfara L.), 478. Zie ook paertshoeve.
*Paertshoeve : Zie hierboven, S 88.
*Paertstorte : paardemest, 104, 248, 25 3. Zie Mn!. Wdb. s.v. perdetort.
Palma cristi : twee kruiden worden met deze naam aangeduid : ricinuskruid
(Ricinus officinalis L.), dat wellicht hier bedoeld is, en een soort standelkruid
dat door R. Dodoens Orchis serapias genoemd wordt. G. Brodin, p. 197,
beschouwt p.c. als (Lamium purpureum L.). Zie ook H. Schöffler, pp. 90-92.
In de tekst wo'-dt p.c. als een synoniem beschouwd van custos ortorum
priapus, gira Solis, manic eva en pentadactuli. Zie aldaar, 1 45 •
*Papencrude : naam van verscheidene planten, o.a. paardebloem (Taraxacum
officinale Mónch), 31 o. Zie ook papencru(u)t.
Papencru(u)t : Zie hierboven, 306, 408, s S 7.
•Pappele : een plant die behoort tot de familie van de Malvaceeën; wellicht
is bedoeld groot kaasjeskruid, maluwe (Malva silvesíris L.), 79. Zie Is.
Teirlinck, passim en J. Jacobs, p. 201. Zie ook maluwe.
Pardeke (roede —) : naam van verscheidene geneeskrachtige planten,
192, 307. Zie Mn!. Wdb. s.v. pardike.

- I01

*Passe avant : blijkbaar een Frans leenwoord, dat wellicht een plantnaam is.
De betekenis is duister, 3.
Pec : pik, 409, 5 23 ; griex
: colofonie, vioolhars, 2 i 7, 3 34; zwert , 3 34.
Zie ook colofonie en pex.
Pedeine van lande : lees pedeme : inlandse pompoen, meloen of komkommer,
54 2
Pedercelle : peterselie (Petroselinum sativum Hoffm.), i 2o; pedercellesaet, 94;
pedercellewortele, i o8 ; van alexander, i 79. Zie ook pedersil, persgin,
persin, petercelle en J. Jacobs, p. 201.
Pedersil van alexandere : een soort peterselie (Athamanta macedonia Spr.).
In de Herbarijs leest men : „Petrocilium macedonium. dats persiin van
niacedonie of alexander". Zie E. C. Van Leersum, pp. 266-7. Zie ook
hierboven en masedonie, i 3 i.
Pelarum fe dedarum : wellicht corrupt Latijn. De betekenis is mij onbekend,
.

3 2 3•

Pentadactuli : vijfvingerkruid (Potentilla repen L.). Het wordt in de tekst
als een synoniem gebruikt van custos ortorum priapus, giro .roli.r, manis eva en
balma cristi. Zie aldaar, 1 45.
*Pepercorne : Zie peper(e), 362. Zie ook peperscore.
Pepercruut : peperkers, breedbladig peperkruid (Lepidium latifolium L.), 247.
Zie ook wittewort.
Peper(e) : peper, zaad van de peperboom (Piper nigrum L.), 22, 201, 227,
2 47, 457, 49 8 , 5 2o; lanc —, 329, 389, langpeper (Piper longum BL.).
*Pepernagle (lanc —) : Zie peper(e), 386.
Peperpoeder : gemalen peper. Zie peper(e), 245.
*Peperscore : Zie hierboven, 43 3. Zie ook pepercorne.
Perarcos (hertine —) : hoorn van de hert, een veelgebruikt geneesmiddel,
475. Zie ook hertshoren en hertshovede.
Persijn : peterselie. Zie pedercelle, 3 3 9> 47 8 • Zie ook pedercil, persin en petercelle.
Persin van alexandre : Zie pedersil van alexandere, 3 74. Zie ook hierboven.
Pertrise : patrijs. Cfr. Fr. perdrix, 578.
*Peta(e)u : wijn uit Poitou afkomstig, 103, 254, 2 93> 39 1 - Zie ook petauwi(Q)n.
Zie Mnl. Wdb. s.v. petauwe.
*Petauwi (j )n : Zie hierboven, 232, 2 55, 348, 357.
*Petenele van den bussche : corrupt voor petercele ? Wellicht is wilde
peterselie, d.i. grote eppe, ook wel Petroselinum agreste genoemd, bedoeld

(Smyrnium olusatrum L.), 483.
Petercelle : Zie pedercelle e.v., 390.
*Peume garnaten : granaatappel, vrucht van de granaatboom (Punica granatum L.), 236. Zie Mnl. Wdb. s.v. pumegarnate.
Pex : van pik (Pix nigra), 42. Zie ook colofonie en pee.
*Pinpenelle : pimpernel, sorbenkruid (Poterium sanguisorba L.), of steenbreek
(Pimpinella saxifraga L.), 47. Zie ook bevenellesaet, saxfrage. Zie Mn!. Wdb.
s.v. pimpernelle.
*Pionie : pioen (Paeonia officZnalis L.), 5 88.
*Plantain(e) : grote weegbree (Plantago major L.), Cfr. Fr. plantain, 439.
470 , 477, 49 1 • Zie ook plantay(e)n en weghebre(e)de.
*Plantay(e)n : Zie hierboven, 433, 450, 470•
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Podagra lini : vlaswarkruid (Cuscuta epilinum L.), In de tekst wordt p.1. als
een synoniem gebruikt van brincus, cuscuta, dodere, grincus en rasca lini. Zie
aldaar, 140. Zie ook Chr. Stapelkamp, pp. 36-38.
Poligrecum : misschien corrupt voor politricum, steenbreekvaren (Asplenium

trichomanes L.) ?,

13 o.

*Polion : naar Dierbach en Leunis zou Polion een soort Gamander zijn (Teucrium polium L.), 418. Zie ook pol(l)ioen(e).
*Pollide : misschien vlooienkruid (Plan/ago psullium L.), 548. Zie Mnl.
Wdb. s.v. poleye.
*Pol (1)ioen (e) : wellicht polei (Mentha pulegium L.), of hetzelfde als polium,
onder welke naam Dodoens vier soorten Gamander beschrijft ?, io, 170, 234,
2 45, 315, 34 2 , 357, 35 8, 4 01 -P 4 1 3, 4 18 , 4 2 4, 436, 489, 49 2 , 49 6 , 505; van
ascorien, 442. Zie ook Is. Teirlinck, p. i I o. Zie ook polion.
Pollondium : wellicht corrupt voor polipodium : eikvaren (Polypodium vulgare L.), 518. Zie ook E. C. Van Leersum, p. 268.
•Popelblad : blad van de populier (Populus nigra L.), 592. Zie ook hieronder.
Popelierbome : populier. Zie hierboven, 36.
Popelierbotte : knop van de populier, 65, 191, i94. Zie ook hierboven.
*Popeliere : Zie hierboven. Botten van —, x 2, 190, 404. Zie Mnl. Wdb.
s.v. popel.
Popelioen : populierzalf, Populi unguentum, gemaakt uit de knoppen van de
populier, 65 , 190, 401, 404.
*Popellierbotte : Zie popelierbotte, 400. Zie Mn!. Wdb. s.v. popelbotte.
Priapus : Zie custos [h]ortorum priapus, 1 45 •
*Primerole : slanke sleutelbloem (Primula veris L.). Cfr. Fr. primerolle, 479.
*Pude : in de tekst genoemd als synoniem van rigael. Wellicht een soort
kikvors, 3 31. Zie ook harelpuut en rigael. Zie Mnl. Wdb. s.v. puut.
R
•Raapkin : kleine raap, 390. Zie ook raepkin; Zie Mnl. Wdb. s.v. rape.
Radec : radijs (Raphanus sativus L.), 433. Zie J. Jacobs, p. 201.
Radeheele : hemelsleutel (Sedum telephium L.), i 77. Volgens Chr. Stapelkamp,
pp. II2 -I13, betekent het woord „plant die snel heelt".
*Raepkin : Zie raapkin, 13 9.
*Rapen van over zee : deze samenkoppeling heb ik nergens anders aangetroffen. Wellicht een soort rapen, 13 6.
*Rasca lini : vlaswarkruid (Cuscuta epilinum L.). In de tekst wordt het als
synoniem gebruikt van brincus, cuscuta, enz. Zie aldaar, 140. Zie ook Chr.
Stapelkamp, pp. 36-38.
*Realgar :. in de tekst wordt gezegd : „dit sijn .iii. crude". N. Leméry, p. 5 96,
verklaart realgal als een „rood rottekruid, of oprement"; in het Fr. is het
arsenic rouge : een mineraal zout, 5 61.
*Reba (e )rbe : rabarber (Rheum palmatum L.), 259, 3 65, 379. Zie Mnl. Wdb.
s.v. rabarber.
Rein(e)va(e)n(e) : reinvaan (Tanacetum vulgare L.), 122, 131, 505. Zie ook
tante en teute.
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Ricolissie zoethout, kalissiehout (Glljgrrhi^a glabra L.), 280. Zie ook

kalissie.
Riet : gemeen riet (Phragmites communis L.), 304,
*Rigael : een soort kikvors ?, 3 3 5 • Zie ook haselpuut en pude.
*Rijnswin : rijnwijn, 95. Zie ook wi(j)n(e). Zie Mnl. Wdb. s.v. rijnsch.
*Roese : een van de vele soorten rozen, 2o, 34, 5 3> 9 1 . Zie ook noose en rose.
Zie Mnl. Wdb. s.v. rose.
Roeseboem (wilden —) : eglantier, bondsroos (Rosa canina L.), 26o. Zie
ook eghelentiere en huepelbraeme. Zie Mnl. Wdb. s.v. roseboom.
Roes(e)water : water gedistilleerd uit rozebladeren die men heeft laten gisten,
241, 330, 3 68 . Zie ook rosewater. Zie Mnl. Wdb. s.v. rosewater.
Roesewatre : Zie hierboven, 26.
Romenie : een zoete spaanse wijn, 360.
*Rondeel : Uit de kontekst kan men afleiden dat een plant bedoeld wordt.
Volgens Chr. Stapelkamp, pp. i o8- I I o, is hier hondsdraf (Glechoma hederacea L.) bedoeld.Het woord komt als plantnaam in het Mnl. Wdb. niet
voor, 42. Zie ook drasene en hondrave.
*Roose : Zie roese e.v., 417.
Rosaet : een drank bereid uit honig en het sap van rozen, 494.
Rose : Zie roese, 254.
Roseblader : bladeren van rozen. Zie roese, 5 3. Zie ook rosenblade.
*Roselie : een soort kruidenwijn, bereid uit een mengsel van wijn en een
aftreksel van rozebladeren, 486.
Rosemarijn : echt rosmarijn, wierookkruid (Rosmarinus officinalis L.), 30.
Rosenblade : Zie roseblader, 5 76.
Rosewater : Zie roes(e)water, 40, 242.
Rut(e) : wijnruit (Rota graveolens L.), 7, 38, 117 , 178, 3 01 , 3 0 3, 347, 4 1 9,
420, 422, 43 0 , 433, 435, 454, 475, 503, 525, 538, 539, 54 0 , 544; groene ,

26o, 266. Zie ook wijnruut.
S
*Sacwin : naam van een soort slechte, drabbige, of troebele wijn, io, 25 2. Zie
Mnl. Wdb. s.v. sacwj/n.
Saelge : echte salie (Salvia officinalis L.), 99, 126, 16o, 233, 234, 263, 284,
3 2 9, 4 26 , 43 5 ; wilde —, 189, veldsalie, wilde salie (Salvia pratensis L.) ;
cleen — , 3 5 9, scharlei, muskaatsalie (Salvia sciarea L.). Zie ook lantsailie,
sa(e)lie, salge, Balvaria, salvea en salvie.
*Sa(e)lie : Zie hierboven, 5 2I, 556.
*Saffine : zevenboom, zavelboom (Juniperus Sabina L.), s o2. Zie ook save/boem,
sdvel(e) en avelboem.
*Sagimen, verft.: lees sagimen verft. : bedoeld is sagimen vitri of aymant, een
soort magneetsteen, i 8.
*Salge : Zie saelge, 413. Zie ook J. Jacobs, p. 202. Zie Mnl. Wdb. s.v. saelle.
*Salgemme : keukenzout, steenzout (natrii chloriduml, 5 8 8. Zie ook R. Peeters,
p. 170.
*Salmoniach : salmiak, ammoniakzout (Ammonii cbloridum), 330.
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Salpeter : salpeter (Kalil nitras), 3 30.
Salumnbria : Zie hieronder, x 38.
Salvaria : Zie saelge, 13 8 ; aqua , 413 . In 13 8 wordt s. als synoniem gebruikt
voor agrimonia magna, arcella en salumbria. Zie aldaar.
Salvea (aqua —) : Zie saelge, 2 3 4.
*Salvie (aqua —) : Zie saelge, 414. Zie Mnl. Wdb. s.v. saelge.
*Sande : Hetzelfde als sander en sandre ? Zie aldaar, 2o.
*Sander : sandelhout (Santalum album L.). In de oude farmacopeeën onderscheidt men Santalum flavum, S. rubrum en S. album, 22 5 . Zie Mnl. Wdb.
s.v. sandale.
*Sandre : Zie hierboven, 227, 228.
*Sarasine : „salve als maken die sarasine" : zalf zoals de Sarassijnen die
maken, 402. Zie Mnl. Wdb. s.v. sarasj/nsch.
*Saturie : bonenkruid (Saturetra hortensis L.), 117.
*Savelboem : zevenboom, zavelboom (Juniperus sabina L.), 109, I 19, 201, 208.
Zie Mnl. Wdb. s.v. savelboom. Zie ook saffine, savel(e) en Zavelboem; ook
J. Jacobs, p. 202.
•Savel(e) : Zie hierboven, 5 66, 5 67, 5 68, 5 69. In het Mnl. Wdb. komt het
woord alleen voor in de betekenis : zand, klei.
*Saxfrage : steenbreek (Pimpinella saxifraga L.), 5 88 . Zie ook bevenellesaet,
pinpenelle en J. Jacobs, p. 203.
*Seaelbite : mestkever. Zie Kiliaen : schael-bijter, schal-bijter: scarabeus, 5 70.
Sealopendrium : tongvaren, miltkruid (Scolopendrium officinalis Sw.), 518.
Zie ook hertstonghe.
*Scameleye : waarschijnlijk hetzelfde als scamoneye : scamoniumhars, 91.
Zie ook hieronder.
*Scameneide : Zie scameleye. Zie ook G. Muller, p. 192. die scammony verklaart
als een uittreksel uit de wortel van (Convolvulus scammonia L.), 5 5 9.
*Scamponie : wordt in de tekst als synoniem gebruikt van kerstroos, zwart
nieskruid (Helleborus niger L.), 5 6o. Zie ook elleborus.
Scanium (alun —) : Zie alun : een soort aluinsteen, 494.
Scapensroet : schapevet, 409. Zie ook hieronder.
Scapinroet : Zie hierboven, 406, 407. Zie Mnl. Wdb. s.v. schapenroet(e).
Scapiosa : scabieuse, een plant van het geslacht Scabiosa. Wellicht schurftkruid (S. arvensi r L.), 27Ç, 410. Zie ook hieronder.
*Scapiose : Zie hierboven, 192.
*Scelwort : stinkende gouwe (Chelidonium majus L.), 317. Zie ook celedoni,
celidonie en J. Jacobs, p. 2o2. Zie Mnl. Wdb. s.v. schelleworte.
*Scorsmeel : kaneel (of gemalen boomschors ?), 187. Zie Mnl. Wdb. s.v.
schorsel en rinde.
Scotemcilla : in de tekst verklaard als „een cleene cruut ghelijc varent"
(Cotyledon umbilicus L.). Is hetzelfde als scatuncelli : „ Scatuncella vel. scatuneelli id est umbilicus veneris. cinubalaria" (W. S. Van den Berg, p. 261),
141. Zie ook adiantos, capillus veneris, cinbalaria, citindon en umbilicus.
*Scurlinghe van ysere : ijzervijlsel, p. 116.
*Senepe : mostaard, 481. Zie ook monstaertsaet en mostaert. Zie Mnl. Wdb.

s.v. senep.

_
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*Senickelle : heelkruid, breukkruid (Sanicula europaea L.), 408. Zie ook
cinickle, seniele en sinickele. Zie Mnl. Wdb. s.v. seniele.
Seniele : Zie hierboven, 3 7, 1 S 6, 189, Zoo, 3 j6.
*Bene : senebladeren (Folium orientale) van (Cassia acutifolia Del.) en (C.

angustifolia Vahl.), 520.
*Sent jans cruut : Sint-Janskruid, hertshooi (I-1 pericum perforatum L.), 3 r S •
Zie Mnl. Wdb. s.v. jan.
*Sentorie : blauwe korenbloem (Centaurea yanus L.), de gele centorie (C.
maior L.) of de kleinere soort (C. minor L.), 62, 244. Zie ook centorie.
*Serapin : sagapenum, een harsachtige stof, wellicht voortkomend van de
plant (Ferula persica L.). Zie Ogden, p. 142 : „seraphin", 3 34.
*Sermonteine : seselikruid, bergeppe (Laserpitium si/er L.). Cfr. Fr. sermontaine, 317.
Seroene : een waspleister, 2 S 3.
Serpente : „asschen van de velle van den " : as van slangehuid, s o3.
*Serpentine : adderwortel, slangewortel (Polygonum bistorta L.), 40. Zie ook
spercrut. Zie Mnl. Wdb. waar het woord alleen voorkomt als naam van
een edelsteen.
*Sewaer : volgens het Mnl. Wdb. is het semen contra, d.i. (Artemisia manlima L.); volgens W. S. Van den Berg is het Zedoaria (Curcuma redoaria
Rose.). De Mnl. Herbarijs uit Hs. Kon. Bibl. Brussel bevat de volgende
passage : „Fu of amantilla of potentilla of ormentilla of wit zedeware of
wegewise. valeriane hets al een" : bedoeld is dus valeriaan (Valeriana officinalis L.) of groot v. (V. phu L.), 593. Cfr. L. J. Vandewiele, p. 70. Zie
ook redewaere en eduwaere. Zie Mnl. Wdb. s.v. seware.
*Sinickele : Zie senickelle, 403. Zie ook cinickle en seniele. Zie Mnl. Wdb.
s.v. seniele.
Slee : sleedoorn, sleepruim (Prunus spinza L.), 107, 29o; langhe —, 2; van
den haghedoerne, 272. Zie ook doren en J. Jacobs, pp. 202 -203.
Smeere (overjaersche —) : dierlijk vet van meer dan een jaar oud, 27.
Zie ook smout en speke.
*Smeerwort : volgens het Mn!. Wdb. (s.v. smeerworte) de naam van verscheidene planten. Wellicht is hier bedoeld de smeerwortel (Symphytum officinale
L.), 191. Zie ook hieronder.
Smeerwortel : Zie hierboven, i 9 j.
Smout (baerghijn —) : vet van de barg, het mannelijk zwijn, 446. Zie ook
barghensmeer, berghensmer, berghinensmoute, smeere en speke.
•Sode : zout, soda (Natrii carbons), 43 2. Zie Mnl. Wdb. onder betekenis 3).
Soff(e)raen : saffraan (Crocus sativus L.), z6, 135, 205, 220, 230, 2S9, 322,
365 ;
van orten, 380. Zie ook croci orten en orten.
Spaensche groene: kopergroen, groenspaan, in het Latijn ook aerugo en cup rum
subaceticum genoemd, 2 S 6. Zie ookgroen, verdegris(s)e, verrendegrise en vertde spairae.
*Speke : spek, dierlijk vet, 472. Zie ook smeere en smout. Zie Mn!. Wdb.
s.v. spec.
Spercrut : zie serpentine, 269.
*Sporie : kruidbladwolfsmelk (Euphorbia lathyris L.). Cfr. Chr. Stapelkamp,
pp. 3 3 3 5 • Zie ook cartapud en kateputie, 3 i 8. Het woord komt in deze
betekenis niet in het Mnl. Wdb. voor.
,

-

rob -*Spuerie : wilde spurrie (Spergula arvensis L.), S 65 . Zie Mnl. Wdb. s.v. sporie,
doch vergelijk hierboven.
Staffisagria : staverzaad, luiskruid (Delphinum staphisagria L.), i s .
Stelle bier : oud verstaan bier, 434. 43 5, 482.
Stomaticum laxatijf : zoals uit de tekst blijkt is een middel bedoeld om de
loslijvigheid tegen te gaan, 292.
Suker : suiker, S 3, 56, 93, 47 8, 569. Zie ook cuker, suycker en Zuker.
*Sulefer : zwavel, 399. Zie ook swevel. Zie Mnl. Wdb. s.v. sulfer.
Surkele : veldzuring (Rumex acetosa L.), 364. Zie ook acetosa, rurkele en J.
Jacobs, p. 203.

*Surkereide : paardebloem, suikerijbloem (Taraxacum officinalis Web.), 182.
In het Mnl. Wdb. s.v. surkereye wordt het verklaard als : cichorei (?).
„Suikerij" is nog heden in Vlaanderen algemeen bekend voor de paardebloem.
Suycker (Canarye —) : rietsuiker, bereid uit suikerriet (Arundo sacchararia L.),
417. Zie ook cuker, suker en Zuker.
Swevel : zwavel, 39. Zie ook sulefer.
*Swininsznout : vet van een zwijn, 404. Zie Mnl. Wdb. s.v. swinensmout.
Zie ook smout en spoke.
ii
*Tabulaet (roet —) : Zie lapis, mantis cristi en morse/en, 222.
*Taerwijnbroed : brood gemaakt van tarwemeel, 476. Zie ook tarewe,
tarucoren, tarwe, terwe, enz. Zie Mnl. Wdb. s.v. taerwe.
*Tante : reinvaan, boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.), S S 3. Zie ook
rein(e)va(e)n(e) en tente. Zie Mnl. Wdb. s.v. tente.
Tapsus barbatus : in de tekst verklaard als „dats wulskerse". Wellicht is
bedoeld toorts, koningskaars (Verbascum thap us L.). N. Lémery : Thapsus
barbatus, wol-kruid (V'erbascum thap siforma Sch.) (p. 736); Kiliaan : wol/
kruijd, wol-blaederen : Verbascum, lucubra, lucernalis herba, candela regia,
candelaria : ofjin tapsus barbatus, 148. Zie ook wullewort, wulskerse en H.
Schóffler, pp. 85 -86.
*Tarewe corn : tarwegraan, 5 04. Zie taerwy* nbroed, torucoren e. v.
•Tarpentine : terpentijn, het sap van de terpentijnboom (Pistacia terebinthinus L.) of van andere harshoudende bomen, 401, 406. Zie Mnl. Wdb.
s.v. tarpentijn.
*Tarucoren : Zie tarewe corn, 46 5 . Zie ook taerzvijnbroed, tarwe, en hieronder.
Zie Mnl. Wdb. s.v. taruwe.
Tarwe : tarwe (Triticum vulgare L.), 77, 220. Zie ook hieronder.
Tarwen bloume : tarwebloem, 291, 405. Zie ook hieronder.
Tarwengrues : „tarwegruis", d.i. tarwezemelen, 398. Chr. Stapelkamp,
p. I 14, verklaart het als „griesmeel" doch dit is onjuist. Zie ook terwengruise.
Tarwijn bloume : Zie tarwen bloume, 16q.
Tarwin(e) : van tarwe, 44, 76.
Tente (wilde) : Zie tante, 122.
Terznentijn : Zie termentin(e), 29, 248.

Ion —

*Termentille : tormentil, zevenblad (Potentille tormentilla L.), 4! 6. Zie ook
tormentilla en tormentille.
Termentin(e) : terpentijn, 47, 25 z, 256. Zie ook termentj/n.
Tertnentini .: Zie hierboven, 3 34.
Terwe : Zie tarwe, 385.
*Terwengruise : zemelen van tarwe. Zie tarwengrues, i 87. Zie Mnl. Wdb.
s.v. tarwengraus.
*Testimonie : uit de tekst blijkt een middel bedoeld te zijn om loslijvigheid
te verwekken. Is wellicht geen plant, doch de betekenis is verder duister, 3 26.
Tevemelc : melk van de wijfjeshond, 270.
Tormentilla : Zie termentille, 279.
Tortnentille : Zie termentille, 278.
Triacle : theriak, 298. Zie ook driacle en triakele.
Triakele : Zie hierboven, 396.
*Tryfere : het Mnl. Wdb. s.v. trifera geeft als verklaring alleen : „plantnaam (?)". Het is echter een farmaceutisch preparaat waarvan verscheidene
formules bekend zijn. Het Griekse woord zou men in het Latijn met delicata
kunnen weergeven, d.i. lekkere dingen, een zonderlinge naam, want alle
tryfera zijn bitter, 109.
*Tutnbe : uit de tekst krijgt men de indruk dat een dier bedoeld zou zijn.
De betekenis is verder duister, S41. In het Mnl. Wdb. s.v. tomme alleen in
de betekenis graf(zerk) en lijkkist.
*Turbith : turbitwortel, de wortel van de turbitkogelbloem (Ipomaea tur-

pethum L.), 147.
Li
Umbilicus : In de tekst wordt het als synoniem gebruikt van adiantos, capillus
veneris, cinbalaria, citindon en scotemcilla. Zie aldaar, vooral het laatste, 141.
V
Valeria (e )ne : valeriaan (Valerian officinalis L.) of gro ot valeriaan (V.. pbu L.).
Beide soorten werden in de geneeskunde gebruikt, i 5 6, 5 00. Zie ook
amacillam en valerien.
*Valerien : valeriaan. Zie hierboven. Is wellicht een schrijffout voor valeri [a]en, 441 •
Varent : varen, een van de soorten van de familie der Filicineeën, 141.
Venekel : venkel (Foeniculum officinale All.), 497, 5 i 3. Zie ook venkel(e) en
J. Jacobs, p. 203.
Venigriec : fenegriek, zevengetijdenklaver (Trigonella fanum graecum L.),
79, 84.
Venisoen : wild(braad), jachtbuit, i 35.
*Venkel(e) : Zie venekel, i, 63, i o8, 127, 2 73, 3 06 , 338, 4 20 , 435, 4 6 4, 5 x8,
wortele, 8; zaet, 172,
534, 542 5 5 1 sage, 501; water,- 533;
225, 2 z7. Zie Mn!. Wdb. s.v. venkel.

— io8
Verbena : ijzerhard (Verbena oficinalis L.), 18 3, 265 , 3 I 7, 3 5 6, S o 3 S 88;
aqua —, 41 I. Zie ook hyseerne, yserne, verbene en vervain.
Verbene : Zie hierboven, 184, zo I, Zoo, 267.
*Verdegris(s)e : kopergroen, in het Latijn ook aerugo en cuprum subaceticum
genoemd. Cfr. Fr. vert-de-gris, 43. 509. Zie ook groen, Spaensche groene,
verrendegrise en vert de spaine.
•Verrendegrise : Zie hierboven, 42.
Vert de spaine : Zie hierboven, s o9.
Vervaine : ijzerhard. Zie verbena. Cfr. Fr. verveine, 433.
•Vighe : vijg, vrucht van de vijgeboom (Ficus carica L.), S 91. Zie ook fighe.
Zie Mn!. Wdb. s.v. vige.
Violette : viooltje (Viola odorata L.) e.a., 40 3. 45 z, S 14. Zie ook Role en vio2

lette(n)cruut.
*Violette(n)cruut : Zie hierboven, 37, 46, goo, 3 32. Zie Mn!. Wdb. s.v. violette.
Virga pastoris (wilder —) : kaardebol (Dipsacus sylvestris Mill.), 13 9. Zie
E. C. Van Leersum, p. 278.
Vlaemseem : volgens het Mnl. Wdb. „betekenis onzeker". Lees vlaems
seem : inlandse honig ?, 3 67.
Vlas(se) : vlas, 140.
Vlieder(e) : vlier (Sambucus nigra L.), 433, 503, S 18 , 532, 5 44. Zie ook vliender(e) en vliendre.
Vliender(e) : Zie hierboven.
blader, 49; bloeseme van , So; water van
bloesemen, S I ; scorse van , 201, 202; scurse van den —, 306.
*Vliendre (march van —) : merg van de vlier. Zie vlieder(e), 3 38.
Vrauwenspon(ne) : vrouwenmelk, 3 S 9, 368. Zie ook wijfsmelc, wivemelc.
Vriesewonde : volgens Chr. Stapelkamp, „Oude Nederlandse Plantnannen",
Taal en Tongval IV (I 9 S 2), i zo, is hiermee de smeerwortel of hemelsleutel
(Sedum telephium L.) bedoeld; volgens W. F. Daems, „Nogmaals vriesewonde", idem VII (19 S S), 67-68, is het de stekende palm (Bruscus aculeatus L.),
6i. Zie ook R. Peeters, p. 165, nota.

van violetten, 452
Waerznoes : groente of moeskruid, 90, 3 S 7> 403 ;
Zie ook wermoes.
Waeter (levende —) : aqua vite, alkohol, 176, z 5 4. De bereidingswijze (door
distillatie uit wijn) wordt beschreven in een I4e -eeuws Hs. Zie L. J.
Vandewiele, (1964), 6 , e.v..
Was(se) : was. Men onderscheidde naast de drie soorten cera, (c. albs, c. citrina
en c. rubra), ook zwart was (bereid uit vermenging van wit was met as van
hooi) en C. virginea (zie ma(e)gdenwas), 30, 37, 42, 47, 200, 205, 248, 268,
2 94, 4 02 4 0 3 4 0 4 406, 407; wit 183, 329, S 23 ; zomert I I ; vrigene
(lees : virgine), niewe , S 8 S . Zie ook ma(e)gdenwas.
Waterkerse : waterkers (Nasturtium officinale I..), S 23.
Watermuer : watersterremuur (Stellaria alsine W/ill.), 3 3 I.
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*Wedeassche : een soort van potas, loogzout, oorspronkelijk bereid uit
wijngaardranken, later uit gebrand wijnbezinksel, I 29. Cfr. L. J. Vandewiele,
p. 73. Zie ook weetassche. Zie Mnl. Wdb. s.v. weedassche.
Wederen : van een ram, hamel, 15 4. Zie ook wedrinroete.
Wedewinde : naam van verscheidene planten, o.a. klimop (liedera helix L.),
weegbree (Plantago maior L.) en ligustrum (cfr. J. Jacobs, p. 204), 298, 3 3 I •
*Wedrinroete : vet van de ram, hamel, zo 5. Zie ook vederen. Zie Mnl. Wdb.

s.v. wedergin.
Weetassche : Zie wedearsche, 186.
* Weghebre(e )de : grote weegbree (Plantago major L.), 42, 83, 20 I, 215,
265, 286, 327, 351, 35 2 > 394, 408 , 547> 557> 58 8 . Zie ook plantain(e) en J.
Jacobs, p. 203. Zie Mnl. Wdb. s.v. wegebrede.
* Weitinen meele : nageel van (boek)weit, tarwe (Triticum volgare L.), 40.
Zie ook tarewe, tarucoren, tarwe, etc. Zie Mnl. Wdb. s.v. reign.
Werc : grove, verwarde draden van vlas of hennep, die gebruikt werden als
pluksel op een wonde, 199, 3 12, 3 5 7> 462, 5 24. Zie ook hieronder en wieke.
Wer(c)ke : Zie hierboven, 15 6 , 2 93, 3 68 , 5 37•
Wermoede : alsem (.Artemisia absinthium L.). Cfr. Duits Wermuth, I 5 2.
Zie ook alsen(e), arthemesia, ermoyse en hartemesie.
Wermoes : groente, moeskruid, 37. Zie ook waermoes.
Werse : afkooksel, 385.
Wieke : pluksel op een wonde, 3 5 9. Zie ook werc en wer(c)ke.
Wiengarde : wijnstok (Vitis vinifera L.), 477. Zie ook wingaertranke, -water.
Zie Mnl. Wdb. s.v. wijngaert.
Wi(e)ro(e)c : wierook, hars van de wierookboom (Boswelia serrata Roscb.),
47, I54, '77, I88, 205, 3 0 9, 334, 40 4, 406, 407, 529, 585, 588; pulver, 48;
wieroex, 64; wit -, 3 29.
Wijfsmelc : vrouwenmelk, 77, 270, 405, 5 76. Zie ook vrouwenspon(ne), wivesmelc.
Wijn : wijn, 47. 95, Io6, Io8, I09, 131, 133, 134,157, 177, 179, 184, 189,
208, 3I7> 349, 4 8 4> 495> 57 1 , 588;
van alsen, 57; roet -, 184; roed -,
476 ; rins(s)che -, 396, 592 ; roed
of wit -, 476 ; witten , 3 91 . Zie
ook win(e).
Wijndroesene : bezinksel van de wijn, 39y.
Wijnedic : wijnazijn, 169. Zie ook winesin en hieronder.
Wijnedyc : Zie hierboven, 39.
*Wijnruut : wijnruit (Rota graveolens L.), 591. Zie ook rut(e). Zie Mnl. Wdb.
s.v. w j nrute.
Wijnsteensaut : wijnsteen, cremortart (Kalii bitartras), 17. Zie ook winsteen.
*Wijschmente : een soort muntkruid. Misschien is witte munt bedoeld,
de apothekersnaam voor bergmunt (Calaminta officinalis L.), 5 3 I.
Wilghe : wilg, een van de soorten van de Salix-familie, 375. Zie ook wulgene
en wulg(h)e.
*Winasin : wijnazijn, 367. Zie ook wjjnedic en winesin.
Win(e) : wijn, 28, 39, 4 6 , 47, 49, 57, 62, 63, 8, 94, 99, io6, iio, i16, i18,
I19, 134, 161, 163, 193, 20I, 208, 2I2, 213, 225, 228, 269, 281, 285, 299,
3 06 , 3 10 , 3 1 7, 3 2 7, 33 8 , 34 0 , 345, 37 0 , 3 86 , 3 8 7, 4 1 9 4 26 , 43 8 , 439, 45 1
454, 475, 4 82 , 493, 49 6 , 499, 501, 502, 5 0 3, 5 0 5, 5 1 3 520, 521, 544, 457,
54 8 , 5 5 o, 552, 553, 5 5 6, 5 86, 5 88; wit(te) -, 25, 40, 87, 131, 302, 374, 457;
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te maken van
bastaert, 3 6o; rinschen —, 209 ; roden , 498 ; roet
witten, 388. Zie ook wijn.
*Winesin (witten —) : wijnazijn, 233. Zie ook wijnedic en winasin. Zie Mnl.
Wdb. s.v. svijna4/n.
*Wingaertranke : wijngaardrank, i 3 3. Zie ook wingaertwater. Zie Mnl.
Wdb. s.v. wijngaert.
•Wingaertwater : water van wijngaardbladeren of - twijgen, S 2.
*Winsteen : wijnsteen, 40. Zie ook wijnsteensaut.
Wittewort : volgens een Mnl. tekst (i 5e E.) is het diptam (Dictamnus albus L.) :
„dyptanne dieren in vleemsche heet witte worte" (R. Peeters, p. i 66) ;
volgens Chr. Stapelkamp, pp. 35-36 is hier peperkers (Lepidium latifolium L.)
bedoeld, 247. Zie ook dyptana en pepercruut.
Wivesxnelc : vrouwenmelk, 449, Zie ook vrauwenspon(ne) en wijfsmelc.
* Wulgene : van wilgen, 73. Zie ook wilghe en hieronder. Zie Mnl. Wdb.
s.v. wulge.
Wulg(h)e (witte —) : witte wilg (Salix alba L.), 9, S 76. Zie ook hierboven.
Wulle metter hieken : wol met haar natuurlijk vet, dus : ongewassen wol, 2 5 4.
Zie ook hiekeghe werke.
*Wullewort :wolkruid, stalkaars (Verbascum thapsiforma Schr.), z88. Zie ook
Lapsus barbatus en wulskerse.
*Wulskerse : Zie hierboven, 148.

z
Zaelge : echte salie (Salvia ofj icinalis L.), 99 ; wilde —, veldsalie (S. pratensis L.),
z6o. Zie ook sae/ge, saelie, sa/ge, salie, salvea en salvie.
*Zavelboem : zevenboom (Juniperus sabina L.), i I q. Zie ook saffine, save/boem
en save/(e). Zie Mnl. Wdb. s.v. savelboom.
poeder, 246, 361. Zie ook Zeduwaere.
Zedewaere : Zie sewaer, 95, 237;
Zeduwaere : Zie hierboven, 5 34.
Zuker: suiker, 3, S 4, S 5 I o8, 2 20, 222,229,306. Zie ook cuker, suker en suycker.
Zurkele : veldzuring (Rumex acetosa L.), io6. Zie ook acetosa en surkele.
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Vergaderingen van 20 januari 1965
I

. Vaste Commissie voor Onderwijs en Nederlandse Lexicografie.
„Het begrip Reynaerdye", door Prof. Dr. P. DE KEYSER.

2.

Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis.
„Uit rekeningen
van vroegereeuwse armmeesters te Mechelen", door Prof. Dr.
R. FONCKE.

Vergaderingen van 17 februari -1965
Literair Salon. G.
werk.

WALSCHAP

en A.

DEMEDTS

lezen voor uit eigen

Vergaderingen van 17 maart 1965
I

. Plenaire vergadering.
„Het Dendermonds handschrift van Jan
vanden Bossche", door Prof. Dr. P. DE KEYSER.

„Duitse belangstel2. Vaste Commissie voor Cultuurgeschiedenis.
ling voor Gerard Appelmans", door E. P. STEPH. AXTERS.

3. Vaste Commissie voor Onderwijs en Nederlandse Lexicografie. „Andries Steven van Kassel en zijn « Voorschriftboek » (vervolg),
door G. SCHMOOK.

Vergaderingen van 21 april 1965
I

. Plenaire vergadering.
„De vestiging van Christiaen Jeghers
als boekhandelaar te Mechelen in december I 7 5 I ", door Prof. Dr.
R. FONCKE.

2. Vaste Commissie voor Moderne Letteren.
tigers", door A. DEMEDTS.

„Poezie der Veer-

3. Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkunde.
„Hadewijch in Duitsland", door E. P. STEPH. AXTERS.
De notulen van de vergaderingen en de korte inhoud der lezingen
worden opgenomen in het Jaarboek 1966.
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UIT REKENINGEN VAN ARMMEESTERS
IN OUD - MECHELEN
door
R. FONCKE
Lid van de Academic

I
ARMMEESTERS WORDEN TEGENGEWERKT

I.

Als de christelijke werken van barmhartigheid, die de lichamelijke belangen van de evenmens betreffen en welke de naasten
beoefening oplegt, komen voor : de hongerigen spijzen,-liefdtr
de dorstigen laven, de naakten kleden, vreemdelingen herbergen,
gevangenen verlossen, zieken bezoeken en de doden begraven (1 ).
Vroeg al in de middeleeuwen zetten zij aan tot de instelling
van organismen voor leniging van de nood van begooiden en
armen in onze gewesten. Er ontstond aldus van in de karolingische tijd de „matricula" voor de kerkelijke armenzorg, zo
geheten naar het latijnse substantief „matricula" de lijst of
het stamboek, waarin de namen van de behoeftigen, aan dewelke
men hulp reikte, waren opgetekend. De „Capitularia sacerdotibus
proposita", inhoudende de wetten, voorgeschreven aan de
geestelijkheid ten tijde van keizer Karel de Grote, drukten
hunnerzijds erop : dat de parochiepastoors niet meer dan het
derde deel van de inkomsten van de kerk voor zichzelf mochten
gebruiken; het eerste derde moesten ze aanwenden voor het
onderhoud van hun huis Gods ; het tweede gedeelte dienden zij
eigenhandig en wel in alle ootmoedigheid en barmhartigheid -- uit te reiken aan armen en vreemdelingen. Anderzijds
waren eveneens al de offergiften, die de kerk uit de mildheid
(1 ) M. C. NIEUWBARN, O.P.
1910), blz. 524.

: Beknopt, kerkelijk handwoordenboek (Tilburg,
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van de gelovigen oogsten mocht, naar luid van de capitulariën
te verdelen tussen de geestelijkheid en de behoeftigen.
Bij deze bedelingen konden echter uitsluitend armen van
de eigen parochie meepaarten ! Daarentegen stond bij menige
voorname abdij een monnik - aalmoezenier in dienst, de „elemosynarius", die aan de poort van het gesticht iedere dag overging
tot uitdelingen aan de armen uit de omgeving. Gelijkelijk werden
in afhankelijkheden van kloosters gewillig zieke lieden opgenomen en verschafte men onderdak aan voorbijtiegende
pelgrims en aan reizenden (1 ).
Ingevolge de mettertijd plaatshebbende kentering in de ekonomische en sociale toestanden binnen onze opkomende steden
en zelfs hun omgeving kwam er de burgerij tot ontwikkeling
en macht ... wat zich weerspiegelde in door haar erlangde, nieuwe
of vernieuwde, uitgebreide rechten ; de ingetreden gemeente
strekking wijzigde het burgerlijk bestuurswezen van de-lijke
steden en de gemeentelijke geest prentte zijn merk zelfs op de
kerkelijke organizatie.
Het beheer van het armengoed geraakte toen in de handen
van de burgerij en een nieuw armenfonds kwam tot stand,
waarvan thans mannen uit haar rangen de leiding waarnamen
in de hoedanigheid van „provisores mensae Sancti Spiritus",
als „de Heilig - Geestmeesters ", nl. van de „Tafels van de Heilige
Geest" (2).
De oudste van deze armentafels schijnen thuis te horen in
de steden van Vlaanderen, bijv. in Brugge en Oudenaarde,
alwaar er beweert men -- reeds van in de i e eeuw hebben
bestaan; in brabantse steden treft men er aan in de loop van
de i 3C eeuw, o.a. te Leuven, Antwerpen, Zoutleeuw en Lier,
telkens van vóór i 250, waarop met het jaartal i 25 7 Tienen nog
volgt. Voor Mechelen dagtekent een vermelding van een
Heilig-Geest voor de eerste maal uit anno i 22o en men gelooft
(1) Dr. J. WITHOF : De „Tafels van den Heiligen Geest" te Mechelen ; Deel I,
in „Handelingen van den Mechelschen Kring voor oudheidkunde, letteren
en kunst ", XXIIe boekdeel (1927), blz. 90 vlgg. ELZA (LUYKX-) FONCKE:
Armenborg en iiekenverpleging te Gent, voornamelijk in de Middeleeuwen (Licentiaatsverhandeling ter Rijksuniversiteit te Gent 1938, in handschrift), Ive hoofdstuk : De Tafels van den Heiligen Geest, inzonderheid die van Sint-Nikolaasparochie ;
blz. 9I -I2I.
(2) Dr. J. WITHOF : t.a.pl., blz. 95 vlg.
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dat de stichting ervan zo goed als zeker tot nog wat vroeger
tijd opklimt 1).
Inzonderheid doordat, vooral in de steden en bevolktere
gemeenten, het beheer van de middeleeuwse tafels van de
Heilige Geest geheel en al toekwam aan lekenprovizoren, groeiden zij tot burgerlijke en gemeentelijke instellingen.
Zulks wil nog niet betekenen dat de geestelijkheid stelsel
buiten hun werking gehouden werd, wel integendeel!-matig
Net gelijk oudtijds, toen het de pastoor toekwam zijn armen
te bedelen en dit regelmatig gebeurde in de aanwezigheid als
getuigen van twee of drie van zijn parochianen ( 2 ), brachten
thans de provizoren veelal verslag uit ten gehore van een
parochiepriester. Deze gewoonte huldigde men nog in veel
latere jaren ; bijv. in de stad Mechelen, waar Jan van Rauberghen,
in zijn hoedanigheid van rentmeester van „den heyligen gheest
ende huysaermentaefele van onser lieer vrouwen ouer de deele"
zijn vierde rekening, over de jaren 1622 -23, bestemt voor zijn
drie toenmalige proviseurs, doch vóór hen nog „aenden eer
Heer peeter noels, erffpastoor der voern. kercke".-saemnHr,
Hij gewaagt dan bijv. ( 3) daarin van „dry huyskens", toehorende aan de Tafel, die „ouer lange Jaeren by ordonnantie
van mijn heere den pastoor ende de meesters" gezamenlijk
dus ! -- „syn bewoondt gheweest by oude ende aerme menschens" ; ja, de aalmoezen in geld, welke de pastoor en de onder
parochie „aen veele aerme secrete (4) huys--pastorvnde
aermen tsaemen hadden vuytgereyckt", kreeg hij opdracht van
de provizoren aan hen terug te betalen (-5).
Verder deden deze laatsten niet ongaarne een beroep op een
geestelijke voor de functie van rentmeester bij hen, die dus
was belast met het bijhouden van de inkomsten en uitgaven
(

(1) Dr. J.

WITHOF

: t.a.pl., blz. 98 vlg. ;

ELZA (LUYKX-) FONCKE:

op. cit., blz. 9 7.
(2) Dr. J. WITHOF : t.a.pl., blz. 104.
(3) „Rekeninghe Jans van Rauberghen raekende den Heyligen gheest
ende huysaermen taefele van onser liuervrouwen ouer de deele voor de vierde
reyse, beginnende Sint Jansmisse de anno Sesthien Hondert Seuenthine ende
expirerende dese selue rekeninghe Sint Jansmisse Sesthien hondert ende
tweentwintich ende Sint Jansmisse xvjc ende dryentwintich", fol. 33.

(4) = geheime, schamele.
( 5 ) fol. 51v0.

i 1
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van de instelling. Een paar voorbeelden slechts, andermaal
betreffende 't vroegereeuwse Mechelen : ten jare 145 I legt zijn
rekening over „her laureys van steenwincle, priester", als
„Rentmeester vanden heylighen gheest van sinte Ians"-parochie
aldaar; ten jare [478 en tot 1489 op zijn minst doet hetzelfde
voor de H. Geest van O.L.Vrouwparochie „merten hillens,
priester" en weder voor de Tafel van Sint- Jansparochie in i 5 00
en volgende jaren betitelt zich „christaen liedekens, priester",
als ,, ienaere ende clerc" dus als rentmeester „onder (de)
prouisoers ende meesters der tafelen".
De armmeesters heette men geredelijk „provizoren", ja nog
wel liever „proviseurs", wellicht juist wegens de franse inslag
van de benaming. Anders noemde men hen ook vlot „mamboren"
of „mamboirs"( 1 ) en „meesters" van de instellingen. Aangesteld
werden ze gewoonweg met hen getweeën; ook wel, dit dan bij
grotere parochiën of vooral in latere jaren, met hen drieën.
Zouden wij de vraag te stellen vermijden of zij zich altoos
op onaanvechtbare, perfekte wijze hebben gekweten van de door
hen aanvaarde taak ? Zij hadden voortdurend toch het beheer
waar te nemen van waarden en geldsommen ... en nu nog is
de mens niet zelden te zwak, wanneer hij daarmede te doen
heeft !
Men herinnert alzo wel eens aan een aanklacht van niemand
minder dan paus Urbanus V nopens verwerpelijke handelingen
op het gebied van de armenzorg binnen de provincie Reims
in Frankrijk, dd. i 3 januari i 3 67( 2 ). Hij verwijt aan dergelijke
instellingen dat zij giften in geld afkeren van hun eigenlijke
bestemming, doordat monniken, die de regel van het slot veronachtzamen, ze onder elkaar verdelen; maar tegelijkertijd dat
het overschot van de armentafel, in plaats van te worden verleend
aan de armen, uitgedeeld wordt aan „garciones" ofte nietsnutten -- en gestuurd naar plaatsen van kwade faam.
Ook nog wel eens op een andere wijze geraakte het regel
beheer van de armenzorg in de parochies in het gedrang-matig
(1) = van Middelndls. moutboer = momboor = mombaer : voogd. In
het huidige Mechels noemt men de voogd van weeskinderen nog steeds en
uitsluitend „moember".
(2) A. VAN LOKEREN : Chartes et diplónle de l'abbaye de Saint-Pierre a Gand
(Gent, ; 868-i 8 71), blz. LX en 8 z vlg.
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en namelijk door de tegenwerking, welke de provizoren bij
geval ondervonden instee van dienstvaardige hulp vanwege
de rentmeester van de tafel.
Dit is het geval geweest in het begin van de i 5 e eeuw binnen
de Sint- Jansparochie te Mechelen.
Duidelijk bewijst het een uiteenzetting, met tal van biezonderheden, voorkomend achteraan(') in een perkamenten bundel,
die een „Cijnsboek" uitmaakt, toebehorende aan de H. Geesttafel aldaar, waarop het jaartal 1420 staat gemerkt.
Men weet dat dergelijke boeken stipt werden bijgehouden
voor de vermelding van huizen en landerijen, die het onroerend
bezit van de Tafel uitmaakten en waarvan zij de verhuurprijzen
beurde ; ofwel voor de opgave van de intresten, waarop zij
recht had omdat zij hypoteeksommen had geleend aan eigenaars
van woningen en akkers ; tevens werd erin opgetekend wat
de armenkamer kon verschuldigd zijn wegens door haar aan
-geanhuriv
gebouwen en gronden.
2.

De hier bedoelde uiteenzetting pronkt met een omstandig
opschrift : „Dit es den pacht hier achteraen volghende, toebehorende den hellegen geest van s' Jans vorscreven, dien men
iaerlix heft te Campenhout, wel bewyst( 2) van den persoenen
oec hier achteraen ghescreue [n] . Ende hoe dat bewisen ende
de gheleghentheit daeraf toecomen( 3) - es, wort hier verclaert ter
eewegher memorien. In deser manieren".
Wij hebben ons daardoor te verplaatsen naar het bekende
dorp Kampenhout, in de huidige provincie Brabant, arrondissement Brussel, te midden van een schone vlakte links van het
kanaal en de steenweg Leuven-Mechelen gelegen; I I i / z km
ten Oosten van Vilvoorde, I 8 I/z km ten Noord-Oosten van
Brussel(s).
(1 )

fol. 71.
= aangetoond, aangewezen.
(3) = gebeurd, in zijn werk gegaan.
(4) Aif. JOURDAIN & L. VAN STALLE : Dictionnaire encyclopédique de geographie bistorique du royaume de Belgique (Brussel, z.j.), tome I, blz. 229;
Eug. DE SEYN : Geschied- en aardrjkskundig woordenboek der Belgische gemeenten
(Brussel, 2e uitgave 9 S o), deel I, blz. 65 3 vlg.
( 2)
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Kond wordt daarop onmiddellijk gedaan, en wel in de Ie persoon
meervoud, dat van de H. Geest van de mechelse Sint-Jansparochie toenmaals het provizeurschap hadden toegekend gekregen in het jaar M.CCCC ende XIX, op de XVIIIIe dag van
november Willem de Cale en Gielys Byl.
Allebei treffen wij hen reeds vermeld aan in het opschrift
met rode inkt van de bundel, op fol. i beginnende : „Dit (es)
de chijsboec toehoerende den heylegen geest van sinte Jans,
dat gemaect was ende vernuwet bi her willems calen, Jans vanderheyden ende Gielys byl tide. Int iaen m.cccc. ende twintich ...".
Ook hieruit blijkt dat de bedoelde H. Geesttafel feitelijk door
een driemanschap van armmeesters was geleid; van de tweede
genoemde, Jan vanderheyden, wordt evenwel nergens nog
gewag gemaakt; het andere paar daarentegen betoonde zich
buitengewoon bedrijvig.
Heer de Cale en heer Byl kwamen er dadelijk voor uit dat
ze maar luttel wisten hoe het stond met de renten, waarop de
Tafel aanspraak mocht maken. Natuurlijk was er van vóór hun
optreden een rentmeester werkzaam geweest ; als bekleder van
het rentmeesterschap wordt eerst genoemd heer ian vander
sickelen, die het haast dertig jaar lang had uitgeoefend, en als
zijn opvolger heer ian vloghel. Luide moesten de nieuwe provizoren erover klagen echter, dat geen van die twee hen naar waarheid wilde inlichten, integendeel dat beiden de juiste stand van
zaken verheelden : zij wilden „ons noeyt de waerheit segghen ...
noch openbaren, maer staken de waerheit achter". En waarom?
Om welke reden deze grove onhebbelijkheid ? Om hun allesbehalve juiste rekeningen, die de nieuwe meesters dikwijls
duidelijk hebben vastgesteld, „ouermids harer onredeliker rekeninghen wille, alsoe wi dicwile claerlec beuonden hebben",
lieten zij op de man af gelden !
Waartoe gingen zij daarom nu over ? Zij overliepen en onder
boeken, welke hun voorgangers -provizoren plachten-zochtend
te gebruiken : „wi ouersaghen ende visiteerden die boeken, die
onse vorvorders prouisuers plaghen te hantieren". Daaruit
konden zij wat inlichtingen putten, maar gene zo duidelijke als
ze graag hadden gewenst, „waer in wi wat sins vonden, maer
niet so claer als wijt gheerne vonden hadden". Wat bleef hun
dienvolgens te doen, het enige ? Zij beraadslaagden onder mekaar
en achtten het gewenst dat zij samen tot bij vooraanstaande
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burgers in de stad togen : „ghesam.enderhant ghinghen bi onsen
goeden lieden van der stad" ; zij lieten zich van voorname bewoners van hun parochie begeleiden : „wy namen vele goede
notable persoene [n] van der prochien van s'ians" ; toen gaven
zij hun voornemen te kennen persoonlijk een onderzoek te gaan
instellen van straat tot straat, van erf tot erf, van persoon tot
persoon en zulks met de oude boeken, waarvan hierboven sprake,
in de hand ten einde een nieuw boek aan te leggen ; tevens
zouden zij van iedere huurder en betalingsplichtige de cijns
gaan eisen volgens de opgaven in die oude boeken : „wi een
nieu boec maken wouden/ende ... eiken na inhoudt ende begrip
van den vorscreuen ouden boecken den cys manen ende heysschen".
Hiermee verklaarden de geraadpleegde goede burgers zich
voor akkoord; ze meenden dergelijke doenwijze nuttig en
redelijk, „Dwelc onsen vorseiden goeden lieden orborlec ende
redelec dochte wesen".
De armmeesters doorliepen dus de gehele stad, „al mechlen
dote". Van de ondervraagden waren er die loochenden enige
verplichting tegenover de Tafel te hebben ; konden de heren
Willem de Cale en Gielis Byl het tegengestelde niet bewijzen,
zo deden zij ze niet inschrijven in het door hen aangelegde nieuwe
cijnsboek : „soe wie loechende ende wijt hem niet niet en consten
bewisen/lieten wi te setten in dit nieu boec". Doch de eerlijke
mensen van goed geweten, die bekenden een cijns schuldig
te zijn, baden zij om godswil de panden aan te wijzen, waar
zij waren juist gelegen en wie daar hun „reghenoeten" — eigen
grensgenoten, dus : de belendende eigenaars waren:-lijk:
„maer alsoe verre als die doechdelike persoene [n], wesende van
goeder consciencien ons kenden ende verlyden, baden wi dat
Si om gods wille ons wouden wisen die pande van den cyse,
die si ons bekent hadden ende waer dat se ghelegen waren, ende
wie die reghenoeten waren tusschen elken pant sonderlinge
gelegen". En hier konden zij dan besluiten met een van lof
tuitende zin, die van hun volle tevredenheid blijken deed :
Wat de ondervraagden algemeen gaarne hebben gedaan, „dwelc
Si alle ghemeynlic gherne ghedaen hebben".
Edoch de heren provizoren zaten met dezelfde last voor de
landerijen, te Kampenhout door de Sint-Jansparochie verhuurd.
Hoe zochten zij hier redding ? Juist door dezelfde maatregelen,
die ze te Mechelen hadden toegepast : „int Jaer. xix. vors., opten.
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op io maart 1419 dan -- liepen zij
x. sten dach in maerte"
in dat dorp aankloppen bij de pastoor en de schepenen, „bi den
goeden heren den prochiaen ende scepenen", verzoekende en
doende verzoeken al de treffelijke mensen, die pachtten bij hun
H. Geest, „biddende ende doende bidden allen den goeden
lieden die den hellegen geest van sinte Jans pacht gauen", hen
van de nodige biezonderheden op de hoogte te helpen, weer
om Godswille : „hoe vele si sculdich waren ende oec die pande
ende dlant daer syt af sculdich waren also verre alst den vors.
heileghen geest toebehorende ware". Immers zij konden zich
nog eens behelpen met een boek van vroeger, dat een voor
armmeester had bezeten, „eenen boec die wouter van-ganer
merchteren, onse vorsate prou.isuer, onder hadde ghehadt".
Wat hadden zij uit die bundel kunnen opmaken ? Dat
1 0 sommige percelen
voor welk woord onze schrijver
„portselen" spelt
van „des vors. heilichs geestlande[s]" in pacht
waren genomen geworden „met sekeren iaerscare", welke term
betekende : een tijdsverloop van een of meer jaren, een rij van
jaren, vooraf bepaald aantal jaren, termijn voor pacht; dat
2 0) in 't zelfde jaar, nl. i 3 96, andere goede lieden zekere landstukken hadden genomen „ter helftwinninghen", zodat de ene
helft van de opbrengst van de vruchten erop hunzelf toekwam
en de tweede aan de H. Geesttafel. Meteen werd nog meegedeeld
hoe toentertijde dit land was bezaaid. Desniettemin voelden
de nieuwe provizoren zich niet bij machte met de gewenste
stiptheid vast te stellen hoevele en welke grondstukken juist
de huurders in gebruik hadden : zij „en conden ... ten wtersten ...
niet wel gheweten hoe vele en welke die landen waren die elc
houdende was ... ". Daaruit volgde dat zij de zaak aanpakten
te Kampenhout gelijk al gedaan te Mechelen. Ze riepen de
huurders op en verzochten hen zich met rein geweten daaromtrent uit te spreken ten overstaan van de bovenvermelde heren
pastoor en schepenen, „dat si hare consciencie daerin quiten
ende bewaren wouden vor den vors. prochiaen ende scepenen".
Om alles te vergemakkelijken beloofden zij aan hun kant niemands
pacht te willen verhogen; ook dat diegenen, die voortijds ter
helftwinninge hadden gehuurd, het door hen bewerkte land
voortaan in gewone pacht mochten nemen; waaruit wij dus
afleiden dat het huren ter helftwinning voor de landbouwers
minder voordelig uitviel.
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Ten gevolge hiervan traden toen te Kampenhout de ene na
de andere twaalf personen aan. Ieder duidde het grondstuk aan
dat hij in huur hield, waar het was gelegen en tussen welke
geburen : „alsdoen quamen aldaer tot . XII. hierboven staat
geschreven „eerbare" -- persoenen, deen na dander, bewisende
ons elck bisunder dlant dat hij houdende was ende waer dat
lach ende oec die redeghenoeten tusschen elc stuck lants gheleghen". De ten gehore gebrachte opgaven raakten geboekt
op bij de drie volgende folio's.
Zo toch kwam het „Cijnsboek" klaar, dat wij terhand hebben
genomen; het werd 78 bladen van 24 X i8 cm. ongeveer dik,
waarvan er slechts een viertal onbeschreven bleven.
Het moet zeker een ganse tijd in gebruik zijn geweest, wel
een eeuw lang, tot omstreeks de jaren i 5 30. Immers onder
het reeds hierboven aangehaalde uitvoerige opschrift werd met
jongere letter, in zwarte inkt nu, de bemerking aangebracht :
„verzien (= overzien, onderzocht) ende ghecorrigeert a° xvc ende
xxviij".
3•
Een gehele reeks persoonsnamen
familienamen en voornamen laat onze mechelse tekst van 1420 verluiden.
Om te beginnen want zij „dierste was" met een jouffr.
vander eyken ; dan hoort men na mekaar gewagen van Gielys
vterlieminghen (later : vterlyeminghen), Godeuaert cappeleman,
Jan vanden sipe (verder : vanden zipe), Joes de coene, Merselys
van balet, Godeuaert vranx, vranc van loens, Jan van oeneue
(of: oeuene), nys vander haecht, Jan van attenvoerde (later:
atteuoerde), Godevaert scamp, Aert vander heyden, lonys ende
henric vander eyken, willem de pleckere (later : willem placker).
Vanzelfsprekend brengt de opsomming van de eigenaars of
huurders van belendende grondstukken nog verdere namen
van deze aard te pas : gheerd van berghen, Joes molder,
rommend van lancdonc, willem vterhelcht, gielys tsertoghen,
Reyner hoeberch, willem van nuweghem, Inghel van sintruden,
willem vanden berghe, margrite moens, ian van wilre, Jan
hanneman, Jan coninc, Jordaen swolfs, vranc dogx, percken
(of : pereken, wel de kozevorm van „Peer, Peter"), Jan claes,
Jan van winghe, gelijk de voornaam „metten ", d.i. de volkse
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vervorming, nu nog steeds te Mechelen bij de lagere stand te
horen, van „Marten, Martinus ".
Zo goed als allemaal brengen zij in aanraking met kloeke
vlaamse namen uit die tijd, al van vroeger en nog in latere jaren
vast in gebruik hier te lande. Als geredelijk aangewend komen
hier beslist Gielys en Godevaerd voor, naast Joes en Willem;
doch wel 't geredelijkst Jan, die heden ten dage in de Dijlestede
nog steeds als de meest populaire voornaam voor mannen mag
gelden. Misschien vallen toch enigszins op in onze reeks Joes
en Inghel, de vrouwlijke voornaam .margrite" en zeker nog
Merselys, lonys en Jordaen. „Merselys" blijkt als familienaam
te zijn doorgedrongen, zeker in het Brusselse, althans volgens
de Mercelisstraat van de voorstad Elsene, bij het- gemeentehuis;
hetzelfde mag men zeggen van „lonys" ; vermits te Mechelen
in het begin van onze eeuw aan de Keldermansvest een familie
Loonis was gevestigd. Onze aandacht wekt waarschijnlijk
't meest „Rommond", teruggaande op „Rombout", de benaming
in het gewone gebruik te Mechelen voor „Rumoldus" ofte
„Romuald". Iedereen weet dat Sint-Rumoldus de patroon
stad, aan wie de hoofdkerk is gewijd. Toch-heilgsvand
kan niet anders dan worden onderstreept hoe zelden zijn naam
in tijden dichter bij ons er werd aangewend in de naamgeving
en dan nog uitsluitend voor zonen van de welgestelde burgerlijke
stand. Dit lijkt wel enigszins verschillend te zijn geweest in
langer voorbije eeuwen, zo zeer zelfs dat er „Rombaut" of
„Rombauts" als familienaam ontstond en men in oude dokumenten wel op bedoelde voornaam stoot : hij werd bijv. aan
de beroemde mechelse bouwkundige Rombaut Keldermans
van de i 5e..1 6e eeuw bij de doopvont verleend (1) ; in een ander
cijnsboek, weer van de Heilig-Geest van de Sint-Dansparochie
van Mechelen, vermoedelijk van wat oudere datum dan de bundel
die ons hier nader bezighoudt, aangekondigd als „tsij s boec"

(1 ) Zie over hem o.a. E. COENE : Biographie malinoise: Rombaut Keldermans,
in „Bulletin du Cercle archéologique, litteraire et artistique de Malines",
Tome VII (1 907), blz. 23 5 vlgg. ; Kanunnik W. VAN CASTER : Namen

der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude
gebouwen (Mechelen, z.j.), blz. i z en i47; Léopold GODENNE Malinesjadis &
as jourd'hui (Mechelen, 19o8), blz. 615.
:
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en gepend met nog grotere gotische letter('), leest men, waar
het bij hun naam zowat vierhonderd cijnsplichtigen doet kennen,
daaronder een Heer Rombout vanden dale, Rombout danijs,
Rombout vleminc, Rombout van symay, Heer Rombout boem,
Rombout maes, Rombout de hantscoemakere, Rombouts wijf
van eyndout, Rombout oste, rombout machtelden, Rombout
gielaerts van londersele, Rombout de roe, Rombout de sceemakere ; dertien verschillende mannen droegen dus die voornaam;
nog een ander „Chij s Ende Renten"-boek, steeds dezelfde
armentafel betreffend, maar meer dan een eeuw jonger, want
bijgehouden door Caerlen vanden bossche van kerstmis I 5 S I
tot kerstmis '5 2 en daaropvolgende jaren, behelst op zijn vieren
papieren bladen, met op elk vier of vijf vermeldingen-vertig
van persoonsnamen, weer niet minder dan zestienmaal de voornaam Rombout of zijn toenmalige reeds hier gehoorde aanpassing
„Rommen", hoofdzakelijk op de achtendertig eerste folio's
met de opsomming van de cijnzen. Desniettemin kan men niet
anders dan toegeven dat de naam van haar patroonheilige ter
Dijlestede zeer verre van zo populair moet zijn geweest als
wel 't geval was en is met die van de lokale sant in onderscheiden
vlaamse gemeenten; stippen wij hiervoor slechts Sint-Paul aan
voor Opwijk, in Brabant, en nog meer Sint-Gummarus door
de legende verheven tot goede kennis en vriend van Rumoldus te Lier, waar gewoonlijk ten minste één zoon van een gezin
met diens naam werd gesierd( 2).
4•
Wat de noodzakelijk ingelaste plaatsnamen aangaat, melden
zich doorlopend in het cijnsboek Mechelen en Kampenhout aan;
doch ook één keer „bruesele", „cortenberghe", „eelewijt",
„viluoerden" en „meerbeke"
klaarblijkelijk het huidige
Boortmeerbeek, tussen Mechelen en Leuven
en tenslotte
nog „hewer", aan de leuvense vaart bij Mechelen.
(1) Men mag als vaststaande beschouwen dat onze provizeur Willem
de Cale ook dit cijsboek in zijn bezit heeft gehad; want op de keerzijde van
het eerste omslagblad staat geschreven
echter zonder iets meer !
„Willem de caele".
(2) A. DE COCK : Volkskunde, in „Vlaanderen door de eeuwen heen"
onder leiding van Max Rooses, Tweede deel (Amsterdam, 1913), blz. 2 S j.
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Engere plaatsnamen als wijkbenamingen en aangeduide grond
verluiden in : de capelhof, den groten monter, ruus--stuken
bekeruelt, de sijpstrate, dbosch op de beke, de vorst, de wildercoutere ook eens : wolrecoutere --, den weg te wilre, aen
de drie haghe, het groot morteruelt, de stichele, tcromstucke
of nog : het crumstucke —, dykendal, Campenhouwerbosch,
de swerten mortre, aent droeghe rot, bullesem, bergherbosch,
vriselt, bi der sijt vonderen, opte beke van wijssuttert, opten
nerendriesch, de spieghelstrate, ten opstal, het cleyn elstervelt.
op grond van dergelijke vermeldingen wint ons oud-mechels
dokument wel een ietsje belang ook voor de naamkunde.
Met zijn gewone dienstvaardigheid vestigde kollega Prof.
Dr. Karel Roelandts er onze aandacht op dat onderscheidene
van deze toponiemen ter sprake werden gebracht in een licentiaatsverhandeling, „De Toponymie van Kampenhout", in 1926
of '27 aangeboden bij de Katholieke Universiteit te Leuven
door wijlen de heer A. Van Ingelgom. Daarin wist deze aangenaam ophelderende biezonderheden aan te halen ; allereerst
in verband met onze lijst hierboven : de capelhof, waarbij wordt
toegelicht : Het Cappeihof, 143 7 I 773 „ stemt overeen met het
huidige „Kalkhovenveld" ... in 1708 vermeldt men er steenputten; verder, den groten morter den grooten mortel
(16iI-1740)j, waarmede het huidige hoogveld wordt bedoeld ;
„morter" of „mortel" moet vroeger de betekenis hebben gehad
van kalkoven of van put, met water gevuld; ruusbekeruelt =
Ruysbekerveldt (1437-1755), het gedeelte van het Campenhoutveld, gelegen tegen Ruisbeek, en gelegen aan de Haachtse steenweg
de eerste vorm is .Roesbeke", a° i 319 en betekent ,,rietbeek";
– dbosch op de beke = die Bosbeke, a° 1485, ook wel „Rans beek" geheten en thans „Lange Bosbeek" ; -- de wildercoutere 15 5 8-i 92 5 Wilder Kouter, een strook land, gelegen tussen de
Wilderse Dreef, de Kasteelhaag, de Kerkensdreef en het Broekveld ; — den weg te wilre : „wilre" schreef men 't liefst voor
„wilder", dat „gehucht" wilde zeggen; aan de drie haghe:
De Dry Haeghen, 1603-1679, waarbij we zouden te doen hebben
met een gracht, waarin drie kleinere grachten samenvloeien;
zulke grachten waren vroeger veelal met struiken bewassen;
— Stichele = die Stichele, i 507-I S I 6 ; een „stichele" heette een
afsluiting van veldwegen tegen lastdieren, maar zó toch dat
mensen er overheen kunnen ; dykendal het Dyckendal,
-

----
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I 4 7-164 5 , dicht bij het hof van wildere, was een bos en werd
wel genoemd naar de dijken van de Molenbeek, waarop de
watermolen te Wilder stond; Campenhouwerbosch, I3I41 729, was in 15 5 7 „Poederlebosch" genaamd; de benaming lijkt
na de eerste helft van de i 6e eeuw zeer zelden geworden en
aent droege rot : „rot wijst op
vervangen door andere ;
moerassig, drabbig land;
bullesem oudere vormen „Bulleseem, Bullesheem" laten, wie weet, de betekenis van „bolsom"
plaats van de stier, toe; opten nerendriesch 15 07 -I 692
den Nerendriesche is land, gelegen omtrent het Kasteel van
Opstal; -- de spieghelstrate : de naam, gegeven aan de Aarschotse
baan voor het deel van aan de Relst-Wilder Steenweg gaande,
tot aan de Bosstraat; ten Opstal : het kasteel van Opstal,
I 3 I 9 -I 92 5 , verhief zich te Relst naast de kerk. Vroeger bestond
een heerlijkheid van Opstal, die ten jare 173 2 omvatte een
pachthof, een schuur, een stal, vleugelhovingen en een speelhuis
met omtrent 7o bunder erve eraan gelegen; „opstal" wordt
uitgelegd als „hoogland, vierschaar ", ook als ,, gemeenschappelijk weiland; weiland in 't algemeen".
=

-

5.
Om henzelf of om hun minder of meer verschoven betekenis
vergeleken met onze huidige taal vallen in de woordenschat
van ons Cijnsboek enkele termen op, welke wij hier gauw laten
volgen : achter steken = achterhouden, verbergen;
aencomen
aensijn = in dienst zijn, een post bekleden;
opvolgen ;
bisunder — afzonderlijk;
bosschelken = klein bos ; dachmael stuk grond, dat op één dag kan worden afgemaaid;
bewaren inachtnemen ; doechdelick = deugdzaam, voork;
treffelijk
gemeenlike .— algemeen ;
kennen = bekennen;
Kantieren omgaan met ; -- laten nalaten ;
onderhalf
anderhalf;onderhebben -= in zijn macht of bezit hebben;
overmids
ter oorzake van;
portsel
perceel;
quiten vrijmaken, inlossen;
te rade worden = beraadslagen;
reghenoet — redeghenoot reinghenoet belendende eigenaar ;
ten utersten = eindelijk, ten laatste ;
term(p)t ghenoet = hetzelfde als „reghenoet", van „ternne" = afgebakend gebied, grens;
verlijden
verklaren; -- wisen
aanwijzen, opgeven.

--- I
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Stellig heeft het eigen mechels dialekt van de schrijver van
de bundel hier en daar vervlaamsend en vereenvoudigend zijn
invloed niet gemist. Daardoor komt o.a. uitsluitend voor
„parochie" de vorm uit de gewesttaal „prochie" voor, wat
de Mechelaar tot op heden alleen gebruikt daarvoor('). Het
diminutief „bosschelken" liet hij anderzijds volledig de plaats
ruimen voor „boske"; doch nog in latere jaren, nog in aantekeningen van na 1480 en 1490 wordt het neergepend. Wij
vermelden nog „portsel", omdat wij van mening zijn dat dit
vasthangt met het franse „portion", dat in het Mechels nog
bij voortduring zijn bestaan rekt in het verminkte „porse" of
het nog gebruikelijker „pósi", met uitgestoten medeklinker r
voor een volgende consonant (soot < soort; sjeit < staart) en
verlenging van de korte o. Tenslotte zij niet vergeten dat in
onze vroeg -I 5 e- eeuwse tekst het telwoord „anderhalf" is vastgelegd als „onderhalf", de enige vorm daarvoor te horen heden
ten dage binnen Mechelen, gelijk trouwens ook in andere vlaamse
dialekten.
6.
In hoofdzake hebben wij bij dit alles gewenst de nadruk te leggen
op het hier herhaalde gebruik om gegevens van materiële aard
te laten bevestigen zo goed als onder ede, op zijn mannenwaarheid, zonder de minste leugen, met ongerept geweten. Dat het
te Kampenhout geschiedde in het bijwezen van de pastoor van
het dorp en de gemeentelijke schepenen verhoogde zeker op
tastbare wijze de plechtigheid van het getuigenis. In verband
hiermee herinneren wij ons dat op een gegeven ogenblik, nog
in de tweede helft van de i 7e eeuw, een notaris van Mechelen,
als rentmeester aangesteld door de executeurs testamentair van
de nalatenschap van een hoogmogende spaanse edelman, Don
Christophoro de Mediana Montoya, „ridder van de orde van
Sint-Jakob en van 's konings oorlogsraad en luitenant van de
algemene veldmeester van de spaanse troepen" en gesneuveld
en het
(1 ) Met de „prochie" duidt men mondgemeen te Mechelen
bepaaldelijk de wijk rondom de Heemheeft een eer pejoratieve klank !
beemd aan, tussen de De Stassartstraat en de Sinte-Cathelijnestraat. Cf.
VAN CASTER : op. cit., blz. I I4 vlg.

w.

_.__ 1,27
op 20 mei 163 5 bij Les Avins en Condroz, waar men zijn lijk
op het slagveld niet kon wedervinden( 1), in een schrijven aan
zijn opdrachtgevers melding maakte van zijn voornemen persoonlij k te gaan onderzoeken bij de huurders van goederen en bezittingen van het sterfhuis, buiten Mechelen gelegen, welke
die juist waren en waar ze juist zich bevonden. Verder is te
lezen in de rekeningen van de rentmeester van de Heilig-Geesttafel van de Sint-Romboutsparochie te Mechelen over het jaar
1 5 7475 : „Item In Nouembri heeft de Rentmeester met peeter
noosen gereyst tot woluerthum om te ondersoecken de termgenooten van den lande aldaer, die midts outheyt den langen tyt
van der hueringen verdonckert syn, verteert alsdoen opten
wech als tot woluerthum voirs ... x st. "(2).
Het moet dus wel, vroeger en later, een gewone manier van
doen onder rentmeesters geweest zijn. Of zij echter steeds het
beoogde sukses mochten boeken met hun onderzoek „de visu"
ter plaatse ? Zeker niet die van de H. Geest van Sint-Romboutsparochie ten jare z 5 92 ! Want in zijn rekening van toen moest
hij aanstippen dat hij in het voordeel van de armentafel
voor nazicht met eigen ogen van stukken land onder de gemeente
Bornem bij Antwerpen, het bezit voormaals van een weduwe
Verhavert en nu overgegaan op hare erfgenamen, daarheen was
gereisd omdat die landerijen belast waren met een cijns van
2 L. jaarlijks, te betalen aan de Tafel; hij had zich zelfs laten
vergezellen door een „huyssier", ofte deurwaarder; beiden hadden
zij aangeklopt bij de boeren ginder om zich te gaan inlichten
nopens die erfgenamen, die ze wilden aanspreken ; spijtig genoeg
kreeg hij alleen te boeken dat „Nyemant van de huyslieden en
willen dese Erffgenamen wysen", ondanks „alle debuoir", dat
rentmeester en huissier hadden gedaan ( 3).
Om te eindigen halen wij graag aan dat het hierboven geschetste
optreden van het provizorenpaar Gielis Bijl en Willem de Cale
al samenvattend te berde werd gebracht in het rekeningenboek

(1) Robert FONC KE : Rondom de verering van de H. Qutrinus in once gewesten,
te Mechelen en voornameljk te Haacht, in „Handelingen van de Koninklijke Kring
voor oudheidkunde, letteren en kunst te Mechelen"

blz. 66 vlgg.
(2) fol. 2 I .
(3 ) fol. 6.

;

24e boekdeel (i 95 o),

i z 8 ---.

van inkomsten en uitgaven van de Tafel van de H. Geest van
de Sint-Jansparochie anno 1419. Het vermeldt immers : „Item
doen gielijs [Bijl] alomnae geweest hadde om alle de voirs. heiligen
geest chijs clairliken te weten, dede hi doen maken daeraf een
chijsboec, daer hi de persone [n] ende termpgenote [n] tusschen
beyde gelegen doen sijnde, in dede scriuen om ewelic claer te
sine/coste metter stoffen ende gescriifte aen henric de bruyne/
met andere rekeningen, die hi screef, tsamen ... viij . s.". Dit
belicht juist het totstandkomen van het perkamenten bundeltje,
dat ons heeft beziggehouden.
Zo raakten wij nog iets meer te weten : de naam van de schrijver,
op wie een beroep werd gedaan om het geraadpleegde cijnsboek
klaar te maken, een zekere Henric de Bruyne, die trouwens bij
verdere gelegenheden voor het schrijven van rekeningen door
de leiders van dezelfde H. Geesttafel werd uitgenodigd. Aan
bezoldiging beurde hij 8 s. voor zijn moeite en tegelijk het zich
aanschaffen van het nodige perkament. Er volgt zelfs wat verder
nog dat deze som hem „was betaelt van des heiligen geests
wegen" ; gelijk nog de beknopte „Nota" dat een heer Jan de Cale
„niet vernueght( 1 ) en es van sinen arbeyt; want hi de voirs.
scepenbrieuen halp ouersien". Blijkbaar werd dus voor controle
van de bescheiden een stellig welontwikkeld man aangesproken:
heer Jan de Cale. Zijn titel „heer" veroorlooft wie weet ?
te onderstellen dat hij een priester was en zijn familienaam
zijnerzijds maakt niet onwaarschijnlijk dat hij een verwante is
geweest van provizor Willem de Cale, hier aan 't werk gade
-geslan.

(

1

)=

vergenoegd, voldaan.

INLEIDING TOT DE VOORLEZING VAN
„HET LEVEN VAN DE GRAFMAKER"

IN DE K. VL. ACAD.
door
G. WALSCHAP
Lid van de Academie

Toen mijn eerste bundel novellen „Volk" verschenen was,
zei nonkel Fons : „'t Is goed, maar zijn broer zou dat beter
hebben gedaan. Die ging met het volk om en Gerard zat altijd
in zijn boeken".
Ik had inderdaad nooit contact gehad met het volk. Van
jongsaf betreurde ik geboren te zijn in een gewest, dat zich
niet leende tot de natuurbeschrijvingen die toen schering en
inslag vormden van het literair werk en onder een volk dat
een lelijk dialect sprak, totaal ongeschikt om fonetisch te worden
weergegeven zoals dat toen gebruikelijk was. De Walschappen
beschouwden zichzelf en werden in het dorp beschouwd als
wat verstandiger en beter dan de anderen, zonder daarom rijker
of voornamer te zijn. Mijn vader was de vertrouwensman van
de pastoor aan de overkant van de straat en de raadsman van
het dorp in aangelegenheden van huis en stal. Hij was een door
en door goed man, die meelijdend het hoofd schudde over
het onverstand en de hartstochtelijke onbeheerstheid van het
volk. Zijn kijk op mijn omgeving werd ook de mijne.
Ik zocht in de boeken, in de studie, zelfverheffing tot een
leidend weldoenerschap, dat ik niet nader kon omschrijven,
van schilder, dichter, geleerde of uitvinder, maar dat ik najoeg
met de zekerheid het te bereiken en met een drift die mij in
een religieuze richting heeft gestuwd, alhoewel ik er altijd van
overtuigd ben geweest daar niet voor geschikt te zijn en er te
moeten uitgeraken.
Toen ik op 23 jaar in mijn dorp terugkeerde, om voortaan
onder het volk te leven, ontdekte ik met stomme verbazing,
niet alleen dat de eenvoudige mens met minder en kleuriger
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woorden alles uitsprak wat ik had geleerd, niet alleen dat hij
met meer geduld, wijsheid, saamhorigheidsgevoel, zwijgzaam
heid en gevoel voor tragiek het leven inkeek en droeg, maar
ook dat de eenzijdige rigiditeit van mijn opvoeding jammerlijk
te kort schoot tegenover zijn gelaten kracht. Ik voelde mij een
gevallen Icarus.
Ik werd redacteur van een weekblad en van een maandschrift,
beide u allen bekend en in het dubbel licht van mijn ontdekking
of ontnuchtering en van de buitenlandse literatuur, zag ik hoe
onze letterkunde door mooischrijverij vervreemd was van het volk
en door folkloristische oppervlakkigheden en angst voor de
realiteit naast het volk heen geschreven. Er moest in een nieuwe
vorm iets kruimigers worden gezegd. Ik herschreef dat van
week tot week, maar wist zelf niet hoe of wat dat zijn moest.
Drie auteurs lichtten mij voor, of juister, openbaarden mij
aan mezelf. Dostojewski beschreef de mens van binnen, Hamsun
beschreef hem met glimlachende deernis, de Unamuno schreef
zo concies en helder mogelijk alleen het essentiële. Daarbij
voelde ik mij verwant met de dichters van mijn leeftijd die ik
op studie niet had leren kennen. Zoals Moens, Van Ostayen en
Marnix Gijsen een nieuwe poëtische vorm hadden gevonden,
wilde ik een nieuw proza schrijven. Hun humanitarisme stemde
overeen met de dweepzucht om te dienen waarin ik was opgevoed.
Op een avond om half tien begon ik te schrijven wat ik u
ga voorlezen. Toen ik de eerste zinnen op papier zag staan
werd ik mij bewust dat ze totaal anders waren dan al wat ik tot
dan toe geschreven had. Het was alsof ik een nieuwe taal
machtig was geworden, een taal die ik niet meer zelf samenstelde, maar die uit mij vloeide, gudste. Ik zal geen poging
doen om die onvergetelijke dronkenschap te beschrijven. De
woorden die ik er voor gebruiken zou zouden u overdreven
voorkomen en mij te zwak. Maar, het mag oneerbiedig en verwaand klinken, al wat ik ooit las en meende te verstaan van
de mystieke ervaring van heiligen en visionairs, heeft mij overtuigd dat ik iets dergelijks heb doorgemaakt, op een profaan
vlak dan.
Nog twee korte opmerkingen. Er is veel geschreven over
deze verhalen en waarschijnlijk verblind door de stilistische
verrassing ervan, heeft men niet gezien hoe nauw hun figuren

131

verwant zijn met die van de krantenvrouw en de mislezer van
Marnix Gijsen en menig ander deerniswekkend volkstype uit
de poezie van de groep van het tijdschrift De Gemeenschap.
Men heeft niet gezien dat het motto van deze verhalen in Wies
Moens staat : „Knielen zal ik tussen simpele luiden ".
Men heeft ook honderdmaal geschreven dat de schrijver
verhaalt zoals een man uit het volk. Tijdens de mystieke ervaring
waarover ik sprak was ik nooit zelf aan het woord. Soms zag ik
duidelijk mensen van bij ons, soms hoorde ik alleen maar zeer
typische stemmen. Hun sterk geïndividualiseerde wijze van
spreken, traag en bedachtzaam, bruusk en hard, teder, bedwongen,
krakend, bevend, gaf mij woorden, zinnen en ritmen in die
alleen van die stem konden zijn. Als ik de bundel getiteld heb
Volk, betekende dat voor mij niet alleen dat hij het volk beschrijft,
maar dat hij door het volk wordt verteld, dat in de plaats van
de literator het volk zelf zich artistiek uitspreekt.

HET DENDERMONDS HANDSCHRIFT VAN
JAN VANDEN BOSSCHE
door
P. DE KEYSER
Lid van de Academie

Sedert jaar en dag was ik op zoek naar het Dendermonds handschrift van Jan vanden Bossche, waaraan Jan Broeckaert,
werkend lid van onze Academie, zijn in i 893 uitgegeven Rede
ontleend. Deze in menig opzicht zeer-rijkesgdchtna
verdienstelijke letterkundige en taalgeleerde uit de stichtingsjaren van de Academie liet aan zijn uitgave een inleiding voorafgaan, die als referaat in de Verslagen en Mededelingen van
19 oktober 1892 werd opgenomen. Deze lezing licht ons in over
de rederijkersbedrijvigheid te Dendermonde, over de inhoud
van het handschrift, over de geringe kwaliteit van de i 6e-eeuwse
rederijkersgewrochten, maar rept geen woord over de bewaarplaats van zijn bron. Als „captatio benevolentiae" betreurt hij
„dat er van onze voormalige rederijkers, inzonderheid van die
der XVe en XVIe eeuw, niet meer pennevruchten dan de tot
dusverre door den druk bekend gemaakte, of nog hier en daar
in handschrift bestaande, zijn bewaard gebleven. Niet dat hunne
gewrochten, over het algemeen, onder taal en letterkundigopzicht een bijzonder groot belang aanbieden : de dichtkunst,
door onze rederijkers beoefend, had sedert lang hare schoonste
dagen beleefd; doch wij zijn overtuigd dat verscheidene de
verloren geraakte stukken ten minste zo goed, zo niet beter
waren dan de meestgekende uit het leven aangehaalde tijdvak".
Hij bejammert dan het verlies van de archiefstukken van de
Dendermondse rederijkerskamers van de Leeuwerckenaers, de
Rosiers en de Distelieren en in het bijzonder de gedichten van
Roseana Coleners, d'excellente poëtersse van Dendermonde, „wier
verzen, volgens de kronijkschrijver van Dendermonde Lindanus,
voor die van hare vriendin Anna Bijns niet moesten onder
Hij vermeldt de opzoekingen van Prudens van Duyse-oden".
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naar de gedichten der Dendermondse rederijkster en de schamele
oogst van zijn voorganger en vervolgt alsdan : „Wij zijn ge
geweest dan de beroemde zoon der kunst- en letter--lukiger
minnende Denderstad. Vermoedende dat niet alles wat onze
rederijkers zo goed hadden weten te bewaren, vernietigd was,
ondernamen wij, op onze beurt, nieuwe opzoekingen, met dit
gevolg dat wij, dank aan de dienstwilligheid van enen vriend,
die het ons volgaarne afstond, in het bezit geraakten van een
handschrift in oud-Vlaamsche verzen, hetwelk ons, na aandachtige inzage, belangrijk genoeg voorkwam om, zo niet geheel,
dan ten minste gedeeltelijk, in het licht gegeven te worden."
Wie die vriend was wordt niet gezegd, evenmin of het handschrift eigendom van Jan Broeckaert werd ? In elk geval, na
de dood van Jan Broeckaert, was het handschrift spoorloos zoek
en diverse pogingen, o.a. van Dr. A. Van Elslander, die belang
stelde in de refreinen van het handschrift, en van mijzelf, bleven
zonder resultaat. Het toeval heeft gewild dat de secretaris van
de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde,
de heer M. Bovyn, mij een getijpt afschrift van rederij kersverzen kwam onderwerpen met het verzoek ze voor de gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring geannoteerd te willen
uitgeven. Ik herkende dadelijk de rederi j kersgedichten van
Jan Broeckaert en informeerde naar het handschrift, dat ik spoedig
bekwam. Naar het zeggen van de heer Bovyn behoort het
handschrift aan het kerkarchief van de hoofdkerk van Dendermonde. Wie het aan het kerkarchief geschonken heeft is mij
onbekend. Hoofdzaak is dat het handschrift van Jan Broeckaert
na meer dan een halve eeuw teruggevonden is, en ik in de gelegenheid was een deel ervan, dat onuitgegeven was, opnieuw uit
te geven. Het is het Tafelspel van Al Hoy met Ydel Lustken,
Willeken Noyt genoech en Buycxken Selden Sat. Het belang
van dit tafelspel heeft Jan Broeckaert niet begrepen, evenmin
als zijn toenmalige medeleden der Academie, die beslisten dat
de verzameling, met weglating van de reeds gedrukte stukken
en van een paar andere, die Zulks in der waarheid niet verdienen
belangrijk genoeg was om onder hare bescherming te worden
uitgegeven. Zo de stukken, die „in der waarheid (de uitgave)
niet verdienen", behoorde het Tafelspel. Jan Broeckaert zelf
oordeelde het „als eene onbeduidende scherts, eene sollernie,
in den echten zin van het woord. De verzen zijn noch beter
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noch slechter dan de meeste dichtvoortbrengselen uit den
rederijkerstijd en schijnen het werk te zijn van zekeren De Smet,
lid van de Kamer der Rosiers, te oordelen naar de zinspreuk:
Vierich werct de smet, waarmede zij onderteekend zijn, en naar
het slotvers van het spel, waarin dit genootschap bij name genoemd
wordt." Sedertdien werd Dierick de Smet door de heer M. Bovyn
geïdentificeerd als wonende te Dendermonde in het huis
„Den Prince". Hij wordt opgenomen onder de belasting
i 5 77. Wellicht slaat zijn huisnaam op de titulatuur-plichtgen
bij de Rederijkers en kan Dierick de Smet „prins van geneuchten",
zo goed als factor, van de Kamer der Rosieren zijn geweest.
De verzamelaar van de teksten in het handschrift vervat is echter
een rederijker van een andere Dendermondse Kamer : De Distelieren, nl. een zekere Jan vanden Bossche, zodat met recht het
Dendermondse handschrift het werk is van Jan vanden Bossche.
De beschrijving van het handschrift door Jan Broeckaert is
vrij summier : „Dit handschrift", schrijft hij, „welks inhoud
wij de eer hadden der Koninklijke Vlaamsche Academie in
hare zitting van i q October i 892 mede te deelen, behelst
124 bladzijden in klein-4°, geschrift van de tweede helft der
XVIe en het begin der XVIIe eeuw. Het draagt op verscheidene
plaatsen, onder andere op de eerste en de laatste bladzijde, het
handteeken van eenen der vermoedelijke afschrijvers, met name
Jan vanden Bossche, en is opgeluisterd door eenige penteekeningen, waaronder men de kenspreuken leest van de Rosiers
en de Distelieren, bewijs dat er aan de Dendermondsche
afkomst van het handschrift niet te twijfelen valt. In den rand
van een met het naamcijfer van Jezus versierd schild staan
de woorden : Sit dulce nomen Domini nostri Jesu Christi benedictum."
Jan Broeckaert telde in de bundel achttien stukken : een
tafelspel, een spel van zinnen, een historische samenspraak,
vijf geestelijke en wereldlijke liederen en tien refereinen. Van
de tien refreinen dacht hij dat er drie onbekend waren, de zeven
andere hebben stokregels, die met die van uitgegeven refreinen
overeenkomen, bv.
to Och mocht icse spreeken ic waer gepayt uit de amoureuze
refreinen uitgegeven door de Fonteine na het vermaarde Landjuweel van i 5 3 9, afkomstig van de Brusselse Kamer Den Boeck,
onder kenspreuk : Om beters wille;
:
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20 0 doof, hoe bitter is u ghedincken en Dus mach elc gods
oordeel dan wel ontsien uit het Derde boek der „Referynen" van

Anna Bijns (i S 67).
De inleiding van de rederijkersgedichten door Jan Broeckaert
biedt het voordeel aan, dat ze een vrij getrouwe samenvatting
geeft van de verschillende stukken, die in de bundel voorkomen,
van het Tafelspel en van het Spel van sinne ook een paar uit
Dat is eveneens het geval met de „tsamensprekinge-treksl.
tusschen eenen katholieken en eenen geuschgezinden Vlaming"
over de oorlog van prins Maurits in Vlaanderen in 1602. Het is
minder het geval voor de refreinen, die Jan Broeckaert indeelt
in godsdienstige, boertige en erotische, en voor de liederen,
o.a. een klaaglied op de dood van Aartshertog Albrecht (1621),
dat hij aan Dendermondse rederijkers toeschrijft. Van de liederen
nam hij slechts een 4- tal voorbeelden in zijn uitgave op : een
Geestelyck Liedeken, een Nieuw Liedeken, een winterlied en
een Klaagliedeken. Ten slotte verontschuldigt de uitgever zich,
ten onrechte, over de geringe literaire waarde van de door hem
aangeboden specimina van Dendermondse rederijkerspoëzie,
en roept het verval van de vaderlandse taal in de XVIe eeuw in:
„Zoo onze verzameling nu juist geene meesterstukken inhoudt ",
zo schrijft hij „men neme in aanmerking dat de vaderlandsche
taal in de XVIe eeuw oneindig veel van hare oorspronkelijke
zuiverheid, van hare welluidendheid en bondigheid verloren had,
en er uit dien tijd in Vlaamsch België weinig dichters van buitengewone verdiensten zijn op te noemen". Hij zocht steun bij
zijn collega en vriend K. Stallaert, die „De Bervoete Broers"
in 1891-I 8 92 in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle had
uitgegeven, om zich met hem te mogen verheugen over „iedere
aanwinst, hoe onbeduidend ook, die den liefhebberen der oud
letteren moet welkom wezen." Nu het oorspronkelijk-Vlamsche
handschrift van Jan vanden Bossche opnieuw opgedoken is,
rest op ons de taak het vakkundig te beschrijven en de daarin
medegedeelde stukken objectief en integraal te bestuderen.
Voor het onuitgegeven Tafelspel van Al Hoy met Ydel Lustken,
vuilleken Noyt genoech en Buycxken Selden Sat was dit reeds
het geval (men zie n° XX van de Buitengewone Uitgaven (1964)
van de Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde. Het Spel van Sinnen van den dolenden
Mensche en de Gratie Gods zal gebeurlijk spoedig volgen.
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BESCHRIJVING VAN HET DENDERMONDSE HANDSCHRIFT DER
REDERIJKERSGEDICHTEN.
KERSGEDICHTEN.

Het Dendermondse handschrift is een papieren codex, bestaande
uit 62 bladen van laat-i 6e-eeuws en vroeg -I 7e -eeuws geschept
papier (een overzicht der katernen volgt), waarvan de breedte
145 mm bij Igo mm hoogte bedraagt (inderdaad een klein in-4o,
zoals Jan Broeckaert het beknopt aangaf). Er is een moderne
nummering vanaf S tot 12 3 . Deze nummering gebeurde op
de recto-zijde, behalve op het laatste blad, waar recto 123 en
verso 12 3 de nummering 124 kreeg. De twee eerste bladen
werden niet genummerd, maar wel meegeteld.
De eerste twee bladen zullen afzonderlijk worden beschreven
als I en II.
Blad recto 3 3 is voor de helft afgescheurd. De meeste bladen
zijn sterk gehavend, meestal versleten aan de hoeken en aan
boven- en benedenrand. J. Broeckaert telde in het geheel 124
bladzijden, wat met inbegrip van de niet-genummerde bladzijden
van de bundel, juist is.
De verzamelde rederijkersgedichten hebben een moderne,
I 9e-eeuwse band, die het uitzicht heeft van een onopvallend
kartonnen schrijfboek met sterk geel geoliede plat- en rugbekleding, met op de platten donker blauw gewolkt bord
hoeken zichtbaar laten. Op de rug-paier,dglku
werd in 19e -eeuws pseudo-oud geschrift met inkt : Rederi jkersgedichten-Hs. geschreven. Voor de schutbladen werd oud
papier (i 8e eeuw) gebruikt met filigraan. Deze filigraan verbeeldt
een dubbele cirkel met binnenin niet nader te ontcijferen sier
-letrs.
De oorspronkelijke bundel bestond uit 6 katernen : Ie kat.
10 bladen, 2e kat. i o bl., 3e kat. i 2 bl., 4e kat. 12 bl., 5e kat.
12 bl., 6e kat. io bl., samen 66 bladen. Door uitscheuren van
het halve blad 3 3 en het uitsnijden van 3 9bis en van de laatste
vijf bladen (10 + i o + I I + 12 + 12 + 5) komen we tot een
totaal van 6o bladen.

138 -BESCHRIJVING VAN BLADZ. I

recto.

Dit blad is sterk gehavend. Het werd in de z 9e eeuw bewerkt
met een sterk bijtend chemisch reagens, dat grote bruine vlekken
heeft achtergelaten. Toch is de tekst nog gedeeltelijk leesbaar
bovenaan bevindt zich onder een kruis (j- )

den alderhoochsten h(eer)
Jan (of) Han(s) vanden Bossche,
blijkbaar de naam van de eigenaar in het begin van de i 7e eeuw.
De J van Jan is eerder een H, zodat er ook Han(s) kan bedoeld
zijn geweest, elders in de bundel overal Jan, behalve op blad
29 (recto) : Hans vanden Bossche z6z5.
In het midden van het blad binnen een omlijsting (dubbele
streep) getrokken met de pen, een nog middeleeuwse waarschuwing aan de boekendieven:

Desen boeck heb ick lief
dien steelt es een dief
tsy ruyter ofte knecht
hangen es jn recht.
Onderaan de tekening van een rechtstaand ovaal schild met
de naamletter van Jezus-Christus : I H S.
In de rand : Sit dulce nomen Domini nostri jesu Christi benedictum
(ook vermeld door J. Broeckaert).
Links van het schild:

page sixte a co (n) cede
a toes disant Geste
oraison decant le
.nacre nom (de) Jesus
... soleil
Rechts van het schild : een door een pennetrek omlijst klein
St. Andries-kruis ®
Onderaan:

jan
van den bossche
vandercr(uyssen)
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II recto

Bovenaan : Een Tafel spel va(n) iij pers[onagien]
in banderollen : ijdel lustken
willeken noyt genoech
buijcsken selden sat
Drie met de pen getekende figuren.
Links van de banderol ijdel lustken.
Een edelman met degen, gekostumeerd als in de tijd van Shakesspeare, met wambuis, korte broek en kraag, bepluimde hoed.
Rechts van de banderol willeken noyt genoech.
Een man met pak (present) in de rechterhand en grote hond
aan een touw.
Onder Buycsken selden sat.
Een man in zelfde eigentijds kostuum met in de opgeheven
linkerhand een pak of een schotel (present). Onder de figuur
van de laatste man, tussen twee grote rozen het devies van de
Rosieren : Deucht es dmotijf. Daaronder de kenspreuk van de

auteur : Vierich werct de Smet.
Helemaal onderaan, in een andere hand en met andere inkt:
Frater nalis amor (fraternalis amor) kenspreuk van de Distelieren,
de Rederijkerskamer van St. Rochus, vergezeld van een pentekening in dezelfde inkt als het devies, voorstellende een spinrokken, zinspeling op de naam Rochus.
recto TOT BLZ. 27 verso werd de tekst van het
Tafelspel van Ydellustken, Willeken noyt genoech en Buycsken
Selden Sat geschreven met onderaan het woord : finis ( 1).

VAN BLZ. 5

OP BLZ. 29

(recto) staat bovenaan

By jonste van vrouwen
Comet lant in rouwen
daaronder : Frater Nalis amor (devies van de Distelieren).
(i) Uitgegeven en geannoteerd onder de titel van „Het onuitgegeven
Tafelspel van Al Hoy met Ydel Lustken, Willeken Noyt Genoech en Buyxken
Selden Sat door Prof. Dr. P. De Keyser in de Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Buitengewone Uitgaven, nr. XX, 1964.

140

Volgt daarop een lof van de Distelieren. Dit zelfde loflied,
met één vers meer vóór de stokregel, komt op blz. 8o verso
nog eens voor (refreinstrofe van 9 regels).

Geljc als Destelbloemken bocht syn viertuten,
Altgit int velt buyten getydich groyende,
En so de sonne de goudblom doet ontsluyten,
Sulcx opent u conduyten, den geest ontschoyende,
Gij Marcurialisten en syt u mogende
Te stellen thooghende u amoureuse humeuren,
In die sententien hoe Venus brant es gloyende,
Och lief, u liefde doet my dolende treuren.
Onderaan :

Hans vanden Bossche
1625

z (recto) TOT BLZ. 3 S (verso) een Refereyn (van z 7 versregels per strofe) op de stokregel

BLZ.

3

dus mach elck godts oordeel dan wel ontsien. ()
Blz. 3 z (recto)
Refereyn

Ghedenck u svterste soo de w'y[se u .r]eijt
Ghy en sult niet .condigen inder eeuavic[heyJt 2
W>aer ic my wende oft uwer ic my keere
slapende waekende etende drinckende
altyt darnct my dat ick hoore
Gods trompetten in myn noren clinckende
Stoet op ghy dooden die int graf /t stinckende
(

re str.

)

(1) Welbekend refrein van Anna Bijns, besproken door Dr. Lode Roose
in Anna Bijns, een rederijkster uit de Hervormingstijd, Gent, K.V.A.T.L.,
1 963, onder Refreinen over de Uitersten, blz. 27 . Over het Dendermondse
handschrift, zie blz. i 3 z.
(2) Disticha worden vaak gebruikt als introductie door Anna Bijns, o.a.
Gedenct u uyterste soe de wyse man seyt
Ghy en sult nyet sondighen inder eeuwicheyt,
dit distichon komt eveneens voor in hs. 's-Gravenhage, Kon. Bib!. 71E57,
Refereinenbundel van Jan Michiels (Y 600), (TNTL, LXVI, i 949 p. 241 -284).
besproken door Prof. Dr. A. Van Elslander.
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En court ten oerdeele yet haest u fel
ook als ic op desen loch ben dinckende
... crimpende ... es my ontsinckende
noyt doch so vreesyck oft ure soo snel
men sal daer redens moeten genen
elck voor hem celende ...
.
Hoe uy
daldersterchste sullen dan van eresen
de
daer sal blycken
.
ivy
godts
bedriven
dus mach elck godts oordeel, dan wel ontsierl.
volgen dan de andere strofen tot blz. 3 S (verso), daaronder:
zoals J. Broeckaert reeds had achterhaald is dit refrein afkomstig
uit B. III no 3) van A. Bijns.

finis
Vreest gods oordeel
(uitgave H. Pippinck, z 5 67)
blz. 3 5 (verso) een nieuw Refereyn op de stokregel:
doot hoe bitter es u gedincken.
De strofen hebben zestien versregels
ze str.

Daendincken der doot na hyeronim(us) vermaen
doet alle quade wellusten v(er)gaen (1)
(Onghe)nadighe doot bloetghierighe heeste
(vernielden) al dat leven heeft ontfaen ( 2)
...............

(1) Komt als distichon voor :
Daendincken der doot na Jeronimus vermaen
Doet alle quade wellusten vergaen,
in Refereinenbundel van Jan Michiels (i Goo).
(2) Dit eveneens welbekend refrein van Anna Bijns wordt besproken
door Dr. L. Roose in Anna Bijns (op. cit.), blz. 279. Het komt voor in B. III,
r° 4.

—
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Het refrein gaat tot blz. 3 9 (verso) en is zeer moeilijk leesbaar
ten gevolge van de haastige hand, waarin het geschreven werd.
Onder finis onderaan werd op een banderol geschreven : Syt
wed er) achtiep op Ju uuterste, boven de pentekening van twee pijlen,
zinnebeeld van de dood, en van twee zandlopers, zinnebeeld
van het leven.

VAN BLZ. 41 (recto) TOT BLZ. 77 (verso) komt de tekst voor van
het Spel van Sinne van de dolende mens ( 1 )

Spel van Sinnen daer of
De personagien hier naer volgen(de)
De mensche
De gratie gods verciert als een schoon dochter
natuerlycke begeerte een sinneken
quaet ingeuen oock een sinneken
houerdie een weerdinne met een duuvels hooft op
den rugghe
ghierich oock een duyuels hooft op den rugghe
oncuij sheid oock met een duyvels hooft rugg.
Zoet ingeuen gecleet als een grau broer
Ter zijde links een pentekening van de wereld:
en daaronder
De lustige wer(r)elt
Traethuys der boosen
Tpaleys der goduruchtigen
Ter zijde rechts : frater nalis amor (devies van de Distelieren) í6o2
Op BLZ. 79 (recto) een lied zonder titel, maar door Jan Broeckaert
in zijn uitgave van de Rederijkersgedichten getiteld : Winterlied.
1 ) Het spel van Sinne zal met inleiding, opnieuw worden uitgegeven
door Prof. Dr. P. De Keyser in de Gedenkschriften van de Oudheidkundige
Kring van het Land van Dendermonde, Buitengewone Uitgaven, nr. XXI,
(

1965.

X43
Incipit:

De vogelkens die .rongen
Lustich om vreucht toorbooren
Die siet men nu bedwongen
Elck een lviltse verstooien
Sy souden eer versmooren
In sneeuw van honger cout
Eer dat mense sou hooien
Singen int groene wout

Het lied telt vier strofen en eindigt met een Prince-envoi

Dit liet in danck ontfaet.
Daaronder : finis met het devies der Distelieren : frater nalis
Amor en het aanvangsvers van het loflied der Distelieren:

Gelyck als Distelblomken toogt syn vert4yten,
dat op blz. 8o (verso) met de volledige strofe, waarop reeds
vroeger (blz. 29 recto) werd gezinspeeld

Gelyck als Distelblomken toocht syn vertuyten
Altyt Int velt buyten getydich groyertde
En so de Bonne de goublom doet ontsluyten
Sulx opent u conduyten, den geest ontschoyende
Gy Marcurialisten en syt u moyende
Te stellen toogende u amoureuse humoeren
In my sententien 1) hoe Venus brant es gloyende
Dien bestdoende en sal eenich backberich 2 gebeuren,
Och Lieff u liefde doet my dolende treuren.
(

(

)

OP BLZ. 8 i (recto) TOT BLZ. 8 i ( recto) komt een Liedeken voor
zonder titel, maar met de mededeling dat het gezongen wordt
„op de wyse van als wy ver van phalestyn". ( 3) Jan Broeckaert
gaf het uit onder de titel : „Klaagliedeken op den dood van
Aartshertog Albrecht", blz. 5 8.
(1) L. sententien : spreuken.
(2) L. bacwaerdich : gebrekkig.
3 ) Niettegenstaande veel opzoekingen, ben ik er niet in geslaagd de
voois terug te vinden. Wel vond ik de aria van de Kamer der Distelieren
(Van Ste Rochus) in de ommegang terug. Zie Wytsman, Kl. Anciens airs et
chansons populaires de Termonde, Termonde, E. Ducaj ufils, 1868.
(
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Incipit•

0 Belgies dichters vol druck

o velden verschrickt vol droefheden
En punst niet méér op het geluck,
Den ^yt in treuren wilt besteden
Peynst op het oorloochs grof geschiet,
Dat nu door tvaderland henen vliet.
in potlood Albertus onsen vorst getrauwe.
IG2I

Op blz. 8 i (verso) (tot blz. 8 5 recto) een Geestelyck Liedeken.

Wilt u niet my bekeeren,
I"ereltsche dienaers coen,
Met Got den heer den hoeren,
So ich begeer te doen ;
Al ben ich jonch en groen,
Met veel sonden belaen,
Nochtans wil ic my spoon
Om die werelt te versmaen.
Het Liedeken telt negen strofen en eindigt met een vrij zonderling Princesse-envoi

Princesse
Die princesse wil ick versaeken
Van dese werelt prompt
Want sy moet eeuavelyck blaken
In der hellen afgront
Met got maek ick eerbont
Die mjn hiel kan versaen
Dus wil ick nu terstont
De werelt gans versmaen.
finis
OP BLZ. 8 S (recto) in het midden een „Nieuw Liedeken"

Verheucht en verblyt
In den mei seer soet
Die droevich syt
Joncheyt baert vreucht

Bladz. I recto van het Dendermonds Handschrift.

Bladz. II recto van het Dendermonds Handschrift.

Bladz. 5 (recto) van het Dendermonds Hs. : Een tafelspel.

Bladz. 41 (recto) van het Dendermonds Hs. : het Spel van Sinnen.
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Schept eenen(1) moet
Tes den bequamen ^yt
Om buyten v te paren, daer loouers staen ( 2)
In der vogelen sanck
Bedrjft daer melodye doer ( 3) Boet vermaen
Tot v soeteliefs danck
Op blz. 8S (verso) tot blz. 87 (recto)

Dus wilt aenhooren
Die bouwen suilt
So Jongens fjn

.ronder ver.ctooren
u bene stilt
Al est u pin
Maar vuildi smaeken der minnen spel
Int houavelyck soet
Soeckt een die u niet en valt rebel
Maer verheugen doet.
Het „Nieuw Liedeken" telt vier strofen met een Prince-envoi:

Princelyck saet
Draecht jonste groot
Tot een eerbaer wj'ff ( 4)
Al is .ry quaet
Blyver (haer) overhooi
Sonder veel gekyff
Maer wiltse met foortse de broek aendoen
Syt eerst int zverck
Met eenera my ronder bladeren groen
Cosrrt met haer Int perck.
finis
Hier wordt het spreekwoord herhaald, dat reeds op blz. 29 recto
bovenaan voorkwam :

By jonste van vrouwen
Comet land in rouwen.
(l) G. Broeckaert verbeterde ten onrechte tot nieuwen.
(2) Ontbreekt in de uitgave van J. Broeckaert.
(3) J. Broeckaert verbeterde ten onrechte met soet vermaen.
(4 ) Naast geratureerd vrouw.

— 146 —
Op BLZ. 87 (verso) (tot blz. 89 verso) het „Liedeken van den
Somer".

De winter es eergangen
milt alle vreucht ontsluyten
Men siet de loovers hangen
De kruydekens wtspruyten
Blomkens vol van virtuyten
Sy wassen alsoo schoon
De vogelkees die fluyten
De Coeckoek ringt .rynen thoon
De veldekens staen groene
De wegen werden drooge
Blyschap es int .raysoene
De sonne klemt seer hooge
Comt met u lieff ter tooge
eer dat gy wort te out
En leytre met gedooge
al in het groene wout.
Wilt daer genucht hantieren
al onder u lien beyde
als venus camenieren
en spreekt niet van scheyen
tusschen die groene meyen
so volgt sylvanus treyn
Pan sal u wel geleyen
Met Priapsus .rcheyn
Het „Liedeken van den Somer" heeft niet minder dan
zes strofen + een prince-envoi,

blz. 89 (recto)
Boreas stryt seer stuerich
en wilt niet meer gedincken
ongeduerich
Mars seg
nu voor de meesthen
.wilt syn boelekes wincken
.
Off tuscchen self by gaen
U sieter moet gy .
.lust voorwaer
.
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Er volgen nog twee strofen + een prince-envoi. J. Broeckaert
heeft het om zijn vermeende „onkiesche" inhoud niet in zijn
Rederijkersgedichten opgenomen.
Onder finis leest men Liedeken Chanson. De rest van het blad
blanco.
BLADZ. 91 (recto), beginblad van een nieuw katern (het Se), vangt
aan met een paar latijnse regels

Cum fuerit felix multos numerabis amicos
Tempora f (doorstreept) si fueris nubila solus eris
[fuerint]
Het citaat op blz. 91 (recto), dat ontleend is aan de Tristia of
Klaagzangen van Ovidius (Eieg 9 v. 5 ), waarin de dichter de
onbestendigheid van de vriendschap beschrijft. In de oorspronkelijke tekst luidt het distichon als volgt:
Donec eris felix, multos numerabis amicos;
Tempora si fuerint nubila, solus eris.
Prof. R. Schockaert (') heeft dit citaat berijmd

no 5 22

In 't goed geluk telt gij veel vrienden om u heen ;
De tijden eens bewolkt, dan zult gij staan alleen.

Het citaat op blz. g i (verso), is overgenomen uit de Ecloga X
v. 69, van Vergilius. Weliswaar is er een fout in de volgorde
der woorden geslopen, zowel in het tweede vers van het distichon
van Ovidius : Tempora si fuerint nubila i.p.v. Tempora si fueris
nubila, als in het vers van Vergilius : Omnia vincit amor; et
nos cedamus amore.
Prof. R. Schockaert vertaalt dit laatste :

no z z8

De liefde overwint het al,
Zoodat ook ik haar volgen Zal.

(i) SCHOCKAERT, R., Bdoernleijng uit Lat. schrijvers. Keuruittreksels met
berijmde vertaling, Leuven, Warny, 1942-.
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Moeten wij uit deze foutieve aanhalingen besluiten dat
Jan vanden Bossche geen latijn zou gekend hebben ? Bijlange niet,
maar het is waarschijnlijk dat hij uit het geheugen citeerde.
Vergilius en Ovidius behoorden zeker tot de hogere schoollectuur van de tijd. Er bestonden echter ten behoeve van humanisten en rederijkers eigentijdse bloemlezingen, zoals de „Illustrium poetarum Flores" ( 1 ).
Daaronder :

Eersame(n) Joos
(titel van toneelspel?)

Drie mannenfiguren in pentekening ( 2)
Een naakte man van
voren gezien met de
handen achter de rug
gebonden op hoogte van
de knie het woord Ontfaen

Een heilige( ?) met lang
haar, baard en knevel;
heiligenaureool zwevend
boven hoofd;
hoge kraag ( ? ) ; op de
borst door schrapping
onleesbaar opschrift

Een krijgsman met hoofd
in profiel met korte sik,
en knevel, met bepluimde modische hoed en
modisch kostuum, korte
pofbroek en lage schoenen, zwaard opgeheven
in de rechterhand, langs
beide benen links F rechts G, in de rand
rechts : Capiteyn Meeus
(of Meeris ?)

Onderaan tweemaal de naam van de eigenaar Jan vanden bossche
Jan Vanden bossche
BLADZ. 91 (verso) heeft opnieuw een latijnse regel : Omnia vincit
amor nos et cedamus amorf Anno z 625
Het ist te (tekenii^g van Vrouwe Rhetorica: een vrouw
in modische kledij: Maria de Medici) beclagen in desen
tijt

Dat gij, o rethorica so onder de voeten sift.
Links:
distelplant met drie bloemen

Rechts :
distelplant met drie bloemen met
onderschrift : de distel blommen.

(1) Illustrium poetarum Flores per Octavianum Mirandulam collecti et
in locos communes digesti, Parisiis, I S 8 5 •
(2) Kan het soms de voorstelling zijn van Jezus Christus aan het kruis
met rechts van hem de goede moordenaar en links Longinus ?
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Onder Vrouwe Rhetorica : frater nalis amor en helemaal onderaan op banderol Prenez en gré met links een herhaling van de
distelplant met drie bloemen.
OP BLZ. 93 (recto) TOT BLZ. 105 (recto) neemt de .Tsamensprekinghe" een aanvang. Het is een samenspraak tussen een katolieke en
een geusgezinde Vlaming uit het begin van de XVIIe eeuw
vóór het Twaalfjarig Bestand. Onder fin aan het slot staat de datum:
Y 6oz. Het stuk werd door Jan Broeckaert niet waardig geacht
opgenomen te worden, omdat het volgens hem „zoo onder
letterkundig als historisch opzicht van alle belang is ontbloot".
Hij heeft er wel een kort fragment van meegedeeld in zijn
inleiding (p. XV). Wij halen begin en einde aan :

Incipit:

„Noyt meerder beroerte gehoort nochte ghesien
Vrage
Mynen vrint wat schuylter dat ghy dus seere claegt.
Antwoer.
Tes veel meer dan tyt dat alle de lien
haer goet verpacken vluchten en vlien
Segt cause waeromme twaer goet gevraegt
Die gheusen syn ouer by groote partijen
Sy ligghen tusschen Nieupoort en Lombaerdijen
Om sulck volck te vercrancken en te bestrijen
sou ick geerne vechten tot ouer myn knieen
Van waer ofte van wien comt sulck gebras pouere
By dat ick hoore sy comen tsas ouere
en het volck es daer meestal verhuijst
Ich wilde dat sy laghen totten ricke gegruijst
synsy eenen grooten hoop
Men segt menich duijst
Wel gemonteert met roeren pycken en sweerden
En so ick hoore menichte van peerden"
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Explicit: uitval van de geusgezinde Vlaming tegen de aartshertog Albertus na de lof te hebben gemaakt van prins Maurus,
die „toch es een nobel baes". Het volgende is het fragment,
dat Jan Broeckaert als het „beste" oordeelde van dit historisch
document :
„Hoe spreect ghij alsoo van sijne excellentie
Die in crijch expeert es
Mijn herte van gramschap daeromme versweert es
want onsen hertoghe es van keyserlycken bloede
met dinfante van spaingen die als de vroede
Haeren man en prince wilt houden in eere
segt Maurus dat hij sijn lesse beter gae leeren
als hij Vlaenderlant wilt voorst beroouen
Ick hadde noch een maent werck wilde ic u geloven
Adieu papou
Adieu oproerich heretijck
Adieu gestadich catolijck
Ick wensche u tooter ooren int slijck.
Ende ic u van den oever in den dijck
ghij verdrayden gheest met nijden deurstraelt
Maurus en heeft in Vlaendren gheen eere behaelt
Maer toocht als overlaster ongenadich
Hierom, catolijck, blijft gestadich
Al comen u beroerten en tempeesten teghen
In hopen en bedinghen es onse stercte geleghen.
Blijft hierom Gods dienaers getrouw liberalich
in den grooten dach des heeren wert gij salich".
(verso) kan men lezen : Hier naer volghen L (vijftig)
Refereynen. Helaas, er volgen er heel wat minder, het blad is
verder blanco.
OP BLZ. 105

io6 (recto) kondigt dan de refreinen onder een meer
bescheiden titel aan
BLADZ.

Hier na volghen sommige
Refereynen constich amoreus.

I5I

Dit refrein op de stokregel : Int herte die liefste liever noyt gheene
telt vier strofen van elk vijftien versregels, waarvan het laatste
een princesse-envoi is. Het loopt tot blz. 109 recto. Het werd
door Jan Broeckaert afgedrukt blz. 5 2-5 3-54 onder no IV van
zijn Rederijkersgedichten.
Incipit:

Mijn sinnekens treuren, het herte moet suchten,
vreesen en duchten quelt mij seer waerlyck
Och ofte oyt mensch in swerelts luchten (1)
droever vruchten dan ick plucte waerlyck
0 Cupido hoe cjuetste my dus veruaerlyck
met uwen strael claerlyck vol van dangier
noyt en leet Paris ic seyt openbaerlyck
meer pynen eenpaerlyck om Helena fier
Ghelijck ick hiere, die om gheen manier
Troost van myn alderliefste can verwerven
o lieflyck lief ic bid u syt goedertieren
laet minnelyck schier u oogskens over my swerven
ic salt besterven moet ick u dertien
Boven schatten en eruen staet ghij alleene
Int herte die liefste lieuer noyt gheene.

Explicit: Minsamighe princesse jonckvrouwen aert
nu openbaert ende en syt niet versmadich
U liefhebber in getrouwicheyt vermaert
Ontrouwe verhaert ghy valt mij schadich
Als Thisbe piramo weest myns ghenadich
die hem gestadich bleef tallen termijnen
leer breseda vluchten die vrou mordadich
die zeer verradich Troylum brocht in pynen
laet u bermherticheyt ouer my schijnen
Conserf voor fluymen en swerelts conroot
alle valsche opinien laet verdwijnen
gheen medecynen en moghen my helpen bloot
dan ghy alleene schoon roosken root
Ic segt tes noot want ghy syt met eene
Int herte die liefste liever noyt geene. (2)
(1) J. B. las huchten, door hem als gehuchten geïnterpreteerd.
(2) Komt als nr. 65 (uitgave Dr. Kruyskamp) voor in de Refreinenbundel
van Jan van Doesborch.
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zog (recto) tot blz. ion (verso) een „Refereyn" op
de stokregel : die u bemint lief suilt eens ghedencken. Het refrein
telt vier strofen van elk z 3 versregels, waarvan de laatste een
princes-envoi is. Bij Jan Broeckaert is dit refrein opgenomen
onder no V (blz. s 5).
0 Lieflycke ooghen schoon int aenschouwen
Incipit:
met keien geboghen met handen gevouwen
roep ick in trouwen, weest mijns genadich
want ongeloghen thert moet verflouwen
Ick en cans gedoghen in gheender vouwen
Blust myn benauwen o blomme succadich
Aenmerct myn hert uwaerts gestadich
Weest my beradich schoon liefken gepresen
Waerom queldij my aldus moordadich
die niet versadich u bijzijns can gewesen
hoort o schoon lief wilt my genesen
wilt doch mits desen my een troostelyck woort
/schincken
Die u bemint lief wilt eens gedincken
Explicit: Princes mocht my geschien een troostelyck woord
Mijn hert sou deur dien weder cryghen confoort
in vreugden poort docht my waer ick geseten
u minnelyck opsien ons lieflyck accoort
dat soude verbien twist aen allen oort
Myn vreuchde hoort waer ongemeten
met blytschap sou ick dan drieeken en eten
Ick sou vergeten alle fantazije
Gheen mensche en mocht myn blyschap weten
druck waer versleten opstaen sou melodye
avont en noene waer ic even blye
laer dit by tye in u noren clincken
die v bemint lief wilt een[s] gedincken. ( 1 )
finis
VAN BLADZ.

BLADZ. i i i (recto) tot blz. i i i (verso) is een „Refereijn Antwoort"
op het voorgaande refrein. Zonderling genoeg heeft Jan Broeckaert dit antwoord op de liefdebrief van de minnaar gescheiden
van de liefdeverklaring onder no III (blz. 49) in plaats van n° VI,
volgend op no V:
(

1)

Eveneens aanwezig in de Refreinenbundel van Jan van Doesborch.

1

stok :
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0 lieflycke ooghen, schoon int aenschouwen
................
Die u bemint lief wilt eens gedincken.

Het „Refereyn Antwoord" heeft als stokregel : Fraudelyck schon
rasenigen verblinden doet. Het telt vier strofen, waarvan het laatste
een prince-envoi, van z S versregels elk.

Incipit:

Ick ben lief van uwen brief geweest verwondert
want ick dacht ghij hadt het schryven vergeten
Nouwelyckx en sou ick een vinden onder hondert
ws gelycx ick derf my wel vermeten
Ick en weet wat peysen drincken en eten
verlaet ick om u geseyt int Clare
liefelyck syn u woorden hoe kan ick geweten
v meyninge ende hert vorwaere
Myn gepeysen was nu hier nu daere
twyfel brengt my altyts dit veure
en gelooft gheen jongers int openbare
want wat sy schryven dencken sy niet een cure
Ick stont benout en beanxt hier deure
nouwelycx en weet ick my waer winden vroet
Fraudelyck schyn menigen verblinden doet.

Explicit: Prince ist dat ic u alleen mach helpen
en dat ghy nergens anders raet en durft vraghen
Want met geen cruyden schrijfdy is u pyn te stelpen
doet dan also na myn behaghen
wilt my wt liefden u trouwe toe draghen
So en sal ic langher niet houden teghen
want v liefde wast in my tallen daghen
dat ghy bemint suldy dan hebben vercreghen
maer en sydy daertoe niet geneghen
so wilt voortaen swyghen na desen stont
want in liefde suldy af syn gesleghen
nemmermeer geloof ic meer ymants gront
die jongers versieren menighen loosen vont
men moets my gelooven dat sy ontbinden zoet
fraudelyck schyn menigen verblinden doet 1
finis
(

(

1)

)

Komt eveneens voor in de Refreinenbundel van Jan van Doesborch.
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BLADZ. z z 3 (recto) tot blz. i I 3(verso) een „Refereyn" op de stokregel : want vleesch en bloet ic om u verteere, bestaande uit vier strofen
van z 5 versregels elk. Bij J. Broeckaert opgenomen onder
no II (blz. 46). De vierde strofe is een princesse-envoi

Incipit:

Ontfanct mynen brief o schoon granate fier
Een troostelyck antwoort wilt daer op schryven
versterckt den genen die als een desolate zier
bedtact is en nerghens en weet waer blyven
Een minnelyck woont mach van my alle pijn verdrijven
en vervullen myn hert met alle jolyt
En wilt in geen strafheyt langher verstijven
waerom tot mynder droefheyt verlengde den tyt
ghij Biet wel dat myn jeucht daerdeur verslyt
die anders in alle gehuchten sou bloeyen
ic bid u en neemt gheen langer respyt
in sulx daer myn joncheit by mach groeven
met uwen troost wilt myn hert besproeyen
voldoet toch hetghene dat ick begheere
Want vleesch en bloet ic om u verteere

Explicit: Princesse de liefste bonen alle die lenen
gehoor wilt genen myn dinckick claghen
getrou sal ic v syn Bonder sneuen
al zou ic vertoornen myn vrinden en maghen
peyst op denghenen die by nachten en daghen
o lief moet draghen een swaer verdriet
Hetwelcke vermeerdert schier by vlaghen
dus uwen gewonden genaede biet
bedwingt v tonge van ja te seggen niet
want daer met zal myn verdriet verdwynen
met v ooghen my genadelyck aensiet
laer den troostelycken dauwe my omschynen
gedenct den zwaren last mynder pynen
peyst hoe ic my met uwen troost geneere
want vlees en bloed ic om u verteere. (1)
finis

1 ) Ook dit refrein komt voor in de Refreinenbundel van Jan van Doesborch.
(

I55
BLADZ. I z S (recto) tot blz. z z S (verso) bevat de herhaling van het
vorig refrein blz. r z 3 recto tot z z 3 verso op de stokregel : want
vlees en Moet ic om u verteere. Het schrift is van dezelfde hand,
doch kleiner en meer gedrongen, over 't algemeen ook beter
leesbaar. Na de laatste strofe twee maal naast elkaar finis finis.
:

z 7 (recto) tot blz. i z 9 (recto) werd een zeer bekend
„Refereyn" afgeschreven op de stokregel : Och mocht icse spreken
ich waer gepayt. Het refrein telt vier strofen van z S versregels elk
met als laatste strofe een Prince-envoi. De datum van het afschrift
komt voor aan het einde aan beide zijden van finis : z6 fin o2.
Zoals J. Broeckaert in zijn inleiding mededeelt het refrein,
waarmede de Brusselse Kamer van Den Boeck in het Landjuweel
van de Fonteine in z 5 3 9 mededong onder de kenspreuk : Om beters
wille, en opgenomen werd in de gedrukte Refereinenbundel (i)
van de Fonteine.
BLADZ. I

[Bruesel int Amorueze]

Incipit:

0 Venus hoe doedy my therte verzuchten, BRUESEL.
Zeer versturbeirt tusschen hope en duchten,
Om een de schoonste die oyt was geboren,
Den druck en can ic nerghens ontvluchten,
In steden, in dorpen noch in ghehuchten,
Waer ic my keere, tes al verloren,
Wat baett my dat icze hebbe wtuercoren,
Haer liefde es my een doodelicke smerte,
Dus verdaeruic als een bloeyende doren,
Die afghehauwen es tot eenen terte,
Haer absencye duerstraelt zoo mijn herte,
Dat my thooft duer het fantazeren draeyt,
Het gater vele ghecleet int zwarte,
Dien zulche droufheyt verre es ontwaeyt,
Och moght icze spreken, ic waer ghepaeyt.

1) Refereynen int vroede, op de vraghe, Wat dier ter waerelt meest fortse
verwint. Item int zotte, op de vraghe Wat volck ter waerelt meest zotheit
tooght. Item int Amorueze, op den stoc, Och moghticse spreken, ic ware
ghepaeyt. Vertooght binnen Ghendt by de xix. cameren van Rhetorijcken
aldaer comparerende den XX. Cin April M.D. neghen ende dertigh. Gheprent
te Ghendt teghenover tstadthuus, by my Joos Lambrecht Lettersteker.
(
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Explicit:
Prince Aldus zo blyuic al heel desperaet,
Want zy daer alle mynen troost op staet,
Die laett my verdwynen int eeuwigh verdriet,
Wat ic smeecke, ic en vinde gheen toeuerlaet,
Zy verachtet al als een vileyne daet,
En wrijnght haere(n) hals omme, als zy my ziet,
Willic huer anspreken, zy en hoort my niet,
Hueren voys en magh ic niet hooren clijncken,
Ic en can niet gheweten wiet huer oyt riedt,
Of hoe zijt in haer herte magh dijncken,
Mijn natuerlic bloedt zoudic haer schijncken,
Wildeze my anhooren, ic wierdt verfraeyt,
Ay lacen neens, maer huer vrouwelic blijncken,
Doet my noch eens roupen als die om troost haeyt,
Ocht moght icze spreken, ic waer ghepaeyt.
i i 9 (recto) tot blz. I 2 I (recto) : Een „Refereijn" van
vier strofen, van i 7 versregels elk, waarvan de laatste een Princeenvoi, op de stokregel : die elcken te passe Zal connen Legen. De stok
vertoont echter varianten : na de tweede strofe : dus nimmer
meer en can ic te passe geleuen, na de derde strofe : En zal ick
elcken te passe Leuen, na de Prince-strofe : Want nimmermeer
en zal ick elcken te passe Legen. Dit rferein werd onder no I
opgenomen door J. Broeckaert.

BLADZ.

Incipit:

Die nu can leven naer elcx behagen,
Hij mach ter werelt wel domineren,
Want ist dat ick een fray habijt wil dragen,
Wie es dien frayaert, zal men dan vragen ?
Dus en zal ick tvolck nimmermeer veraccorderen.
Draeg ick een quaet habijt om mijn verneren,
Ick worde veracht ; dus vallet mij suer,
Men zal seggen : laet de mager vincke passeren.
Draeg ick een moy habijt, tvolck zegt met vigeur
Ja, siet wie daer comt, tes eenen monseur.
Men siet dat wel aen syn moy cleeren.
Maer tvolck es nu zoo nijdich dat den eenen gebuer
Den anderen noode ziet comen ter eeren,
Maer ick geef tGodt op, die heeren der heeren,
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En segge met den stockreghel, zonder eenich sneven,
Dat hier noch langhe zal moeten leeren
Die elcken te passe zal connen leven.

Explicit: Prince, als ick yevers een gevecht hebbe voor oogen
En ick my cloeckelyck wil tooghen in dien,
Het volck zal terstont in segghen pooghen:
Siet me dien schudde vechten, hij en zal niet pooghen.
Ist dat ick niet en vechte en vandaer wil vlien,
Ey, ey, vervaerde catte ! roepen die lien.
Die niet en zou dorven een grammen man slaen !
Dan sept Tannetteken tot Clais : hebdij Janwel gesien,
Men sou wel eyeren in zijn poorte braen !
Ziet men mij besmeurt int werke staen,
Ey, wat Benen ghierigaert ! Zal men mij verwijten.
Ist dat ick niet en wil wercken, men zegt zeer zaen :
Wa, dien legaert zal noch een galge beschijten !
Dus wat de nijders zegghen, en dat uut spijten,
Doet dickwijls ij lieven elck anderen begheven.
Hierom en wil ick niet achter op sulcke verwijten,
Want noyt en zal ick elcken te passe leven (1 ).
BLADZ. 12 i (verso)

tot blz. i 23 (verso) : dit „Refereijn" heeft vier
strofen van verschillende lengte. De eerste heeft i 9 versregels,
waarvan 4 rijmende halfverzen, de tweede i 7 versregels,
waarvan 4 rijmende halfverzen, de derde i 7 versregels, waarvan 4 rijmende halfverzen, de vierde, het Princesse-envoi,
i6 versregels, waarvan 4 rijmende halfverzen. J. Broeckaert
heeft het in zijn verzameling opgenomen als no VI. De stok
luidt : Nop lieflyck lief en had so lief.
-regl

Incipit:

De jacht Narcissus noyt so seer en minde.
Noch Octavien de schoone peerden,
Noch noyt zo zeer schoon vogel versinde.
Noch Hercules den boghe van weerden.

( 1 ) Dr. J. J. Mak heeft in Spiegel der Letteren, 8 e jg. 1964-65, no 2, over
dat tema een belangwekkende studie geschreven (p. 126-13 i ) onder de titel :
Nederlandse bewerkingen van „La Riote du Monde". Hij haalt hierbij het
refrein uit het Dendermonds handschrift aan, dat door J. Broeckaert in
„Rederijkersgedichten" voor het eerst werd uitgegeven.
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Nero en hadde noyt so lief de sweerden.
Noch Alexander die vergulde sporen op der eerden,
Sampson en hadde noyt so lief Dalila.
Noch Virgilius die schone Galathea.
Noch Leander Hero,
Troylus en had so lief Bresida.
Noch Eurealus die schoone Lucretia,
Noch Jupiter Juno,
Priamus en minde noyt Thisbe soo,
Noch Eneas Dido,
Noyt en was lief tot sliefs gebo,
Hoe dit lief syn lief tot liefden verhief.
Ick heb se liever met herten vro
Als die schoone Echo,
Noyt lieflyck lief en had so lief.

Explicit: Glorieuse princesse princelyck,
Princesse onder alle princessen joyeust,
Edel princesse der princessen troostelyck
Van alle princessen princesse precieust
Die princelycke princesse arnoreust
Als princelycke princesse glorieust,
Princelyck bekent,
Heeft als de princesse melodieust
Princelyck regiment,
Mits haerder princesselyckheyt excellent
Als princesse jent.
Princelyck mijn onste geproeft
Deur haer princesselyckheyt in haren brief,
Dus blijf ick deser princessen obedient,
Present of absent,
Noyt lieflyck lief en had so lief 1
(

)

( 1 ) Dit typisch „exempelen" refrein komt zowel in de Refreinenbundel
van Jan van Doesborch (uitg. Dr. Kruyskamp nr. i 7) als in de Refreinen bundel van Jan van Styevoort (uitg. Lynaen van Eeghem nr. 1 73) voor.

1
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Ofschoon het Dendermonds Handschrift een meerderheid zes
gedichten bevat, geloven we niet dat, behalve-tienduws
het Tafelspel en het Spel van Sinne, dat evenwel in een andere
hand dan het Tafelspel werd geschreven, de samenspraak, die
trouwens i 602 gedateerd is, en de liederen en refreinen in het
eerste kwart van de zeventiende eeuw werden gekopieerd.
Wellicht door de eigenaar van de bundel, door Jan (Hans)
vanden Bossche, wiens naam herhaaldelijk in het handschrift
voorkomt. De auteur van het Tafelspel was Dierick de Smet,
waarschijnlijk factor van de Kamer van Rhetorica : De Rosieren.
Jan of Hans vanden Bossche was lid van de Distelieren. Jan
Broeckaert veronderstelt dat hij factor van deze laatste kamer was.
Heeft hij niet, tot tweemaal toe, in acht versregels de lof gezongen van het Distelbloemken ? Is hij ook de auteur van de
„Tsamenspreekinge" en van sommige „amoureuze" liederen ?
Wellicht, ofschoon hij zekere, door hem bijzonder fraai gevonden
refreinen, uit bepaalde refreinen bundels van de Fonteine en
van Anna Bijns, overschreef. Was Dierick de Smet nog een
rederijker van de i6 eeuw, onze Jan vanden Bossche blijkt
een „laudator tempori acti" te zijn geweest. Hij leefde nog
in I 625 . Is het niet voor een heksluiter van de zestiende-eeuwse
rederijkerij revelerend dat hij op dezelfde bladzijde, waar hij
in 't latijn de lof maakt van de .amoureusheyt" :

„4mnia vincit amor et nos ceda^nus amori"
hij de verzuchting slaakt:

„Hoe ist te beclagen in desen tit
Dat ghij, o Retborica, so onder de voeten sit ?"
We zijn hem nochtans dankbaar dat hij een glimp van de vergane
glorie heeft te boek gesteld en dat zijn „bloemlezing" aan de
vernietiging van het Dendermonds archief van de Rederijkerskamers : de Leeuwerkenaars, de Rosiers, de Distelieren of
Rochenaars, is ontsnapt. Deze laatsten, waartoe Jan vanden
Bossche in de 17e eeuw heeft behoord, onderhielden het langst
confraternele betrekkingen met Brussel (De Corenbloem), Gent
(De Fonteine en De Bomloze Mande (St Agneta) en Antwerpen
(De Violieren). De leden van de Distelbloem werden aangeworven onder de welgestelde burgerij van Dendermonde.
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Ze hadden een lokaal op Tussenbruggen bij de oude Torenpoort
en een kapel in het Berouw, als straat herdoopt in Sint-Rochusstraat naar de patroon van de Distelieren. De Kamer herleefde
niet zoals De Leeuwerkenaars (i 878) en de Rosiers (i 863),
die nog bestaat, maar zij overleefde het Oud Regiem, want in
8 z 7 speelde de oude kamer viermaal het Spel van Sint-Rochus.
Het was helaas haar Zwanenzang. Ons rest het handschrift
van één van haar leden, wellicht haar factor, uit de aanvang
van de i 7e eeuw, en we zijn blij dat er toch iets bewaard bleef
van haar rhetoricaal patrimonium.

NASCHRIFT
De Heer M. Bovyn, secretaris van de Oudheidkundige Kring
van het Land van Dendermonde, was zo vriendelijk op mijn
verzoek het handschrift met het oog op de handen na te gaan.
Naar zijn oordeel kan de tekst van het Tafelspel door Dierick
de Smet geschreven zijn. Jan of Hans van den Bossche, de bezitter van het handschrift in het begin van de i 7e eeuw en heeft
zijn naam wat overal in het handschrift aangebracht. Blz. 7990 zijn van papier veel witter van kleur en stellig van latere
datum dan de vorige. De tekst is van Jan van den Bossche :
nu nog zwartere inkt (de oudere is nu bruinachtig), geschreven
met een fijnere pen ; de f van finis (bl. 79, 8o, 8 i , 8 5 en 90) is
dezelfde als die van „frater" (bl. 2, blz. 29, met jaartal i 625)
en bl. 92. Van den Bossche schreef en tekende hier en daar iets bij :
Op bi. i : bovenaan „den allerhoochsten heer. . . Hans van
den Bossche" en onderaan ,,Jan van den Bossche vander cr ... ",
in nu nog zwartere inkt, geschreven met fijnere pen.
Op bl. i werd „Desen boeck heb ick lief. . . recht". niet geschreven door Van den Bossche, maar door iemand die de tekst
schreef (nu nog bruinachtige inkt en grove pen). De tekst bovenaan en het JHS-motief met de tekst ernaast werden, zoals opgemerkt, met een reagens behandeld.
Op bi. 3 (gereproduceerde tekening) : 10 een pluim op de
hoed van IJdel, 2 0 Twee pluimen op de hoed van Buycscken,
3 0 twee lijnen bij de banderd, 4 0 „frater nalis amor ", met spinrokken, 5 0 enkele blaadjes aan de rozenstelen (en de kronkels
eronder) : dit alles in nu nog zwartere inkt, met fijnere pen.

Bladz. 91 (recto) van het Dendermonds Hs.

Bladz. 27 (verso) van het Dendermonds Hs. :
laatste bladzijde van het Tafelspel

Bladz. 29 (recto) van het Dendermonds Hs. met Lof van de
Distelieren en handtekeningen van Haus van den Bossche 1625.

Bladz. 91 (verso) van het Denderm. Hs. met Vrouwe Rhetorica.

Bladz. 93 (recto) van het Denderm. Hs. met de aanvang
van de Tsamensprekinzhe,

Bladz.

106

(recto) met "sommige Refereynen constich amoreus".
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De tekst op bl. 29, met „Hans van den Bossche 162 5 ".
Op bl. 91 is de tekst boven de 3 personages niet van Van den
Bossche : de f'en erin zijn niet die van „frater" (bl. 3). De afgebeelde personen i en 3 zijn van dezelfde hand (nu blekere inkt),
die in het midden, in zwartere inkt, is blijkbaar van een andere
hand, misschien van Van den Bossche, die eronder schreef:
„Ontfaen" en 2 maal zijn naam (in nu nog zwarte inkt).
Op bl. 92, boven de afbeelding van Vrouw Rhetorica, is
„Omnia amor ... Anno 162 5 " van de hand van Van den Bossche :
„162 5 is zelfde als op bl. 29. Onder de tekening (nu nog bruinachtig) staat : „frater nalis ..." met dezelfde f als op bl. 3, 29,
en werden 3 takken distelbloemen bijgetekend, met „de destel
blomme" : alles zwarte inkt en fijnere pen.
„Het spel van Sinnen" (bl. 41-78), met op bl. 41 : frater
nalis amor i 602" is zeker van een andere hand dan het tafelspel
(bl. 1-28) en de Refreinen (bl. 31 -49).
„De Samensprekinghe" (bl. 93-105) is denkelijk van dezelfde
hand als de Refreinen : „ 16o2" (bl. 41) gelijkt sprekend op
„y 602" (bl. 105), zo ook de f van „fin -1 6o z" (bl. 105) op die
van „frater" (bl. 41).
„Refereijn (bl. z 17. 121) is stellig van een andere hand dan
„Referei jn (bl. 122-124).
We beschouwen het als onze plicht aan het eind van deze
beschrijving van het Dendermonds Handschrift onze hartgrondige dank uit te drukken aan het adres van de volijverige
secretaris van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Dendermonde voor de hulp en de medewerking, die hij ons
heeft verleend bij het ontcijferen van menige paleografische
moeilijkheid van dit merkwaardige handschrift.
„
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LIJST VAN SIGLA EN AFKORTINGEN
AA. SS. = Acta Sanctorum.
AB. = Analecta Bollandiana, Brussel.
AFH. = Archivum Franciscanum Historicum, Quaracchi.
AFP. = Archivum Fratrum Praedicatorum, Rome.
APraem. = Analecta Praemonstratensia, Tongerlo.
CRH. = Commission royale d'Histoire, Brussel.
GK. = Gesamtkatalog der Wiegendrücke, t. i -7.
NAKG. = Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 's-Gravenhage.
NK. = W. Nijhoff en M. E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographic
van 1500 tot 1540, t. 1-3, 's-Gravenhage, 1923-195 8.
NR. = Nieuwe reeks.
NS. -= Nieuwe serie.
OGE. = Ons Geestelijk Erf, Antwerpen.
PL. = Patrologia Latina (Migne).
RAM. = Revue d'Ascétique et de Mystique, Toulouse.
RBen. = Revue Bénédictine, Maredsous.
VMKVA. = Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent.
a. = anno.
C. — caput.
col. = columna.
ed. = editio.
f. = folio.
fasc. = fasciculus.
id. = idem.
1. = liber.
ms. = manuscriptum.
manuscripta.
mss.
pagina.
p. =
pp. = paginae.
S. a. = sine anno.
S. 1. = sine loco.
s.n.e. = sine nomine editoris.
t. = tomus.
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EEN WOORD VOORAF

Wie, na twee wereldoorlogen, te recht nog aan de leefkracht
gelooft van de Westerse beschaving en hierbij van haar oudere
kern, bij het steeds aanzienlijker wordende aandeel van de techniek
in het alledaagse leven, nog heil verwacht, moet uiteraard met
de historische functie rekening houden van talrijke cultuurwaarden, met de tijd bijgevolg wanneer ze zijn ontstaan en met
de traditie waarbij ze aansloten en waarop ze, weleens tegen
de tijdgeest in, zo krachtig hebben ingewerkt dat een historicus
vaak, bij het indelen van de Geschiedenis in perioden, voor een
hachelijke taak komt te staan.
Ook zal iemand die dankbaar musea bezoekt en voor muziek
voelt, zeker niet ontkennen dat de Nederlanden zich bij de zichzelfwording van het cultureel bezit van het Westerse halfrond niet
hebben onbetuigd gelaten, maar hij zal misschien vreemd opkijken wanneer men er hem terloops gaat op wijzen dat de
werken van de Nederlandse mystieken in het buitenland sinds
tientallen jaren op de boekenmarkt een gezochte lectuur waren
wanneer men voor de Vlaamse schilderkunst nog op enkele
vrij zeldzame miniaturen bleef aangewezen.
Wij menen dan ook dat het, na het onderzoek van 400 over
13 verschillende landen verspreide bibliotheken, zonder twijfel
de moeite loont de verbreiding van de werken onzer markantste
mystieken in het buitenland hier even onder de loupe te nemen,
waarna anderen wellicht vroeg of laat in onze vaststellingen
enige steun zullen vinden wanneer zij de invloed willen afwegen
dien de Nederlanden bij het zich zelf worden van de Westerse
beschaving hebben laten gelden. Ook menen wij dat onze kijk
op het probleem al te fragmentarisch zou blijven wanneer wij
dit slechts van één kant zouden trachten te benaderen.
Onze opzet is, om dit alles, tweevoudig. Vooreerst willen wij,
in een Historische schets, voor een twaalftal middeleeuwse auteurs
de meest markante gevallen situeren en, in zover dit kan, even
toelichten. Verder willen wij, om de historische functie die aan
het vertaalwerk niet kan worden betwist, voor onze mystieke
auteurs uit de periode I I Oo-i S oo een lijst voorleggen van alle
tot onze dagen in omloop gekomen vertalingen, waarbij wij
bewust alleen de Nederlandse vertalingen zullen onvermeld laten.

X66
Niettegenstaande haar moeilijk te vermijden onvolledigheid zal
immers ook deze List van Nederlandse mystieken in vertaling voor
de invloed getuigen van de Nederlandse mystiek in het buitenland.
Gaarne willen wij er hier ook op wijzen dat wij, zonder de
ons zo vaak in binnen- en buitenlandse instituten verleende
faciliteiten, wellicht nooit met onze omslachtige opzet zouden
zijn klaar gekomen en wanneer wij hier niet aan het bijzonder
gulle onthaal herinneren dat ons in een aantal buitenlandse
bibliotheken is te beurt gevallen, dan is het alleen omdat men
dan het onvermeld blijven van andere even inschikkelijk gebleken
instellingen als een minder vriendelijk gebaar tegenover deze
laatste zou kunnen begrijpen. Nergens heb ik overigens tot
nog toe, voor mijn problemen, het humaan begrip gevonden
dat bibliotheekbeambten meestal vanzelfsprekend achten. De
handschriften die in onze Registers niet door een asterisk zullen
worden voorafgegaan, getuigen dan ook op een bescheiden manier
voor het gunstig onthaal dat ik in de verschillende bibliotheken
mocht vinden.
Tenslotte mag hier ook de naam niet onvermeld blijven van
enkele vorsers en van een paar geleerden die een voor mij vrijwel
ontoegankelijke geestesdiscipline bewerken. Ook beschouw ik
de door hen geboden hulp dankbaar als een blijk van waardering
dat mijn werk siert. Mijn oprechte dank betuig ik dus, om hun
grote belangstelling, aan Prof. Dr. M. Cappuyns, O.S.B. (Leuven),
aan Prof. Dr. C. C. de Bruin (Leiden), Drs J. Deschamps
(Brussel), Rh. Haacke, O.S.B. (Siegburg), Dr H. Hornung
(Tubingen), Prof. Dr O. Leys (Leuven), Edmundus Mikkers,
O.C.R. (Achel), D. Misonne, O.S.B. (Maredsous), Drs E. Persoons
(Brussel) en Prof. Dr Fr. Unterkircher (Wenen). Nooit vergeet ik
het begrip voor mijn wetenschappelijke zorgen dat ik bij hen
mocht vinden.
Leuven, i S januari 1965
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INLEIDING

„Haereditas nostra versa est ad alienos" (1 ). Wie het oeuvre
van twee onder onze markantste religieus georiënteerde auteurs,
dat namelijk van Rupert van Deutz, O. S . B., en dat van de zalige
Jan van Ruusbroec, als steekproef wil gebruiken, komt tot
de vaststelling dat sinds jaren, wat de mystieke literatuur van
eigen bodem betreft, heel wat van de hierbij in aanmerking
te nemen handschriften, voor Rupert van Deutz zo maar i 89
van de 219 tot nog toe achterhaalde Rupert-codices, voor de
zalige Jan van Ruusbroec 2 3 van de 84 door W. de Vreese
beschreven handschriften , zowel buiten Belgische bibliotheken als buiten de bibliotheken van Nederland, in het buiten
bijgevolg, te zoeken vallen. Hieruit kan men besluiten dat,-land
wat overigens ook het geval is, heel wat van ons handschriftenbezit in vroegere jaren door rijke vorsten of ook, na
de Franse revolutie, door gewiekste bibliofielen bij ons werd
weg gehaald, en men kan hierbij met de Profeet aan het jammeren
slaan.
Men kan het intussen ook anders bekijken en het namelijk
verheugend vinden dat men in het buitenland slechts enkele
jaren na de dood of misschien nog voor het overlijden van onze
eerste religieus georiënteerde auteur van groot formaat met
het kopiëren en met het excerperen van de mystieke literatuur
der lage landen bij de zee heeft aangevangen en verder tot een
heel eind in de zestiende eeuw met het vertalen van markante
teksten uit ons litterair bezit en met het vervaardigen van
florilegia druk is bezig gebleven. Hieruit blijkt dan ook dat onze
mystieken de belangstelling van de buitenlandse kringen reeds
lang wisten gaande te maken wanneer de doeken van de Vlaamse
Primitieven en onze oudste polyfonische muziek nog moesten
aan bod komen.
Men mag ons hierbij ook niet verkeerd begrijpen. Niet alles
bij de hier te behandelen auteurs behoort tot datgene wat onderlegde theologen bij de mystieke ervaring zullen onderbrengen,
maar dit zou ook voor de minst betwiste mystieke werken het
-

(

1 ) JEREMIAS,

Threni, V, z.
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geval zijn. Ook zijn praemystieke en mystieke toestanden maar
moeilijk te scheiden wanneer het om het litteraire werk gaat
uit een periode wanneer aangeziene mystieken de hele religieuze
ervaring in functie behandelden van haar mystieke voltooiing.
Verder is ook het verhaal van een hagiograaf over de mystieke
ervaring van anderen, niettegenstaande de hij- of de zij-vorm,
een niet te versmaden getuigenis.
Met enige mildheid bij het schiften willen wij hier dan ook
trachten de odyssee van de belangrijksten onder de Nederlandse
mystieken door alle 's Heren landen, van Rupert van Deutz,
O.S.B., tot de zalige Jan van Ruusbroec, tot op een zekere hoogte
op de voet te volgen en wij zien volkomen in dat dit, wat de
Prior van Groenendaal betreft, niet kan zonder ook de oudste
en intiemste onder zijn geestverwanten, Jan van Leeuwen
namelijk, zonder ook de heraut van Ruusbroec Hendrik Herp,
O.F.M., en Jan van Schoonhoven, pleitbezorger van de Brabantse
mysticus, bij het onderzoek te betrekken.
Voor de odyssee welke de werken onzer mystieken hebben
meegemaakt, hebben wij natuurlijk meestal al zeer weinig aan
de plaats waar zij thans worden bewaard. Hiervoor blijven wij
dan ook aangewezen op het ex-libris en op het in sommige
handschriften voorkomende colofoon, op de schenkingsbetuiging
van een vroegere bezitter dat de schutbladen van een codex
weleens siert, op de signatuur waarvoor sommige bibliotheken
er een eigen stijl op na hielden, op de meermalen leerrijke randnoten en op de stempelband, tenslotte ook nog op de testamenten
waar over boeken wordt beschikt en op de middeleeuwse en
op de zestiende-eeuwse bibliotheek-catalogen.
Dit betekent intussen niet dat wij een ex-libris niet met veel
omzichtigheid dienen te gebruiken. Vooreerst kan men uit
een ex-libris, dat op het klooster teruggaat waar het werk zowat
twintig tot dertig jaar vroeger is ontstaan, niet zonder meer
afleiden dat de codex ook in het scriptorium van dit klooster
werd vervaardigd. De bij benadering te dateren hand van de
tekst en van het ex-libris volstaat hiertoe immers niet (1).
Verder laat een ex-libris meermalen niet toe te besluiten dat
de hele codex aanvankelijk aan de kloosterbibliotheek of aan

(

1

) Zie verder onze p. 1 86.

1
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de bibliofielenverzameling heeft toebehoord, waarvoor het exlibris het nochtans zeer duidelijk opneemt. Hier is er immers
weleens meer mee gemoeid en, wanneer men het handschrift
niet kan beschouwen als het werk van één koplist, moet men
nagaan in hoever de verschillende gedeelten van de codex van
meet af aan bij elkaar hoorden of ook enige tijd een autonoom
bestaan hebben gekend, een vraag overigens waarop de band
misschien, met het onmisbare voorbehoud, een welkom antwoord
kan verstrekken 1).
Voorts kan men de vermelding van een werk in een gedateerde
bibliotheek-cataloog, wat de aanwezigheid van dit werk in een
bepaald klooster betreft, wel beschouwen als een „terminus
ante quem", maar men zal beter niet zoeken om uit deze meer
af te leiden dan er normaal uit volgt.
Volledigheid mag men intussen hierbij van ons in geen geval
verwachten. Vooreerst zouden een nieuw bezoek aan de belangrijkste bibliotheken in Spanje en een oponthoud in de Ver
vooral echter een reis doorheen de sinds de-enigdSta,
tweede wereldoorlog minder toegankelijke Oost -Europese landen
misschien nog een en ander hebben aan het licht gebracht dat
in de jaren i 897-1914 aan de speurzin is ontgaan van Willem
de Vreese ( i i 93 8) omdat het toen bij een lichtschuwe bibliofiel
lag weggeborgen of ook omdat het toen nog niet aan het eind
was gekomen van zijn zwerftocht van Rodeclooster tot Leningrad,
van Groenendaal tot Worcester.
Verder menen wij dat wij, zo lang het geschrift als enig
criterium voor een Duitse of voor een Engelse, voor een Franse
of voor een Italiaanse herkomst moet worden ingeroepen, met
handschriften zonder een ex-libris en zonder enig ander soortgelijk houvast op ijs te recht komen van één nacht. Voorts kan
een codex, waar wij alleen het ex-libris van een paar kloosters
of van een paar bibliofielen uit de eigen provincies aantroffen,
heel goed jaren lang tot het boekenbezit hebben behoord van
een vriend van de Nederlandse mystiek die nooit uit piëteit
tegenover een van onze Vromen of waarom ook de Nederlanden
heeft bezocht.
Tenslotte mag men ook niet over het hoofd zien dat men
(

(

1

) Zie onze p. 197.
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in de Middeleeuwen niet op de steun van een nieuwe oorlog
diende te wachten om, door het likwideren van schijnbaar waardeloos geworden wetenschappelijk materiaal in een kloosterbibliotheek ruimte vrij te maken voor nieuwe boeken. Kloosterbranden zoals die bij de dominicanen te Bazel in i z 5 8 en zoals
die bij de kartuizers te Keulen in I 3 S 1 werden hierbij weleens
een al te krachtig ingrijpende hulp. Wanneer de „Grande
Chartreuse" van i 3 20 tot i 676 zes maal door brand werd geteisterd, dan komt het verder niet waarschijnlijk voor dat dit
voor de kloosterbibliotheek steeds zonder betreurenswaardige
gevolgen verliep en gedurende de godsdienstoorlogen zijn,
in sommige steden, de aanhangers van het Nieuwe Geloof, in
dit verband, evenmin „onverdienstelijk" gebleven.
Zo komt het tot op een zekere hoogte waarschijnlijk voor dat,
zodra het een land waarom ook minder goed ging, zijn boeken
wel het eerst aan de gesel der verwoesting heeft moeten-bezitnog
geloven. Dit is overigens ook op onze dagen het geval en er is
ook bij een bibliotheekbrand zoals die te Straatsburg in i 870,
zoals die te Turijn in i 904 en zoals die te Leuven in 1914 en
in 1940, tenslotte ook nog bij de „Auslagerung" van talrijke
Duitse bibliotheken in de jaren 940-1945 veel onherroepelijk
verloren gegaan, dat niet in de zestiende eeuw, tot versteviging
van de band van nieuwe boeken was versnipperd of zelfs tot
lijm verwerkt.
Van de verspreiding van het oeuvre van de Nederlandse
mystieken kan dan ook iemand die de handschriften volgt tot
op het ogenblik wanneer zij definitief door de boekdrukkunst
werden verdrongen, om dit alles, in de gunstigste onderstelling
slechts een zeer fragmentarisch beeld verstrekken.
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EERSTE HOOFDSTUK

RUPERT VAN DEUTZ, O.S.B.

Voor de religieus georiënteerde literatuur in de Nederlanden,
waar men onder clerici zonder enig noemenswaardig risico tot
nog toe vooral bij het vervaardigen was gebleven van heiligenlevens en kronieken, begint schijnbaar op een bruuske manier
met het optreden van Rupert van Deutz, O.S.B. (t II29/II30 ),
op Dionysius van Rijkel, O. Cart. (t 1471) na de litterair
werkzaamste onder onze mystieke . schrijvers, een nieuwe
periode . Ook komt het tot op een zekere hoogte waarschijnlijk
voor dat de deining, waar zijn vijanden voor zorgden, in aanzienlijke mate heeft bijgedragen tot de verspreiding van de werken
van deze auteur, sinds io8o oblaat en even later monnik in de
Sint-Laurentiusabdij te Luik, in 1092 met de communiteit naar
de priorij te Evergnicourt tussen Reims en Laon uitgeweken
en zo goed als zeker bij deze ballingschap tot priester gewijd,
in III 5 voor enige tijd naar de Sint-Michielsabdij te Siegburg
bij Keulen, thans de „Abtei Michaelsberg" op 2 5 km ten Zuid Oosten van Keulen, vertrokken, sinds I i zo als abt in de SintHeribertusabdij te Deutz in de buurt van Keulen werkzaam en
op 4 maart II29 , of II30, te Deutz overleden (1 ). Dit betekent
dan ook dat voor wie de jongste datering van dit Lieve -Vrouwebeeld vertrouwt (2), de in het Museum Curtius te Luik bewaarde
„Madonna van Rupert", die eerst twintig tot dertig jaar na zijn
overlijden zou zijn vervaardigd, ten onrechte bij een episode
in het leven van de monnik uit de Sint-Laurentiusabdij wordt
betrokken.
Voor ons heeft het intussen, bij onze opzet, meer belang dat
Rh. Haacke, O.S.B. ( 3), na alle rampen waaraan talrijke bibliotheken meermalen hebben moeten geloven, ter voorbereiding
,

(1) Zie M. MAGRASSI, Teologia e Storia nel pennero di Ruperto di DeutZ,
Rome, 1959, p. 17-21.
(2) Zie L . TOLLENAERE, La sculpture sur pierre de l'ancien diocèse de Liége,
à l'époque romane, bij de Société archéologique de Namur, Publications extraordinairer, Gembloers, 1957, p 181-182 en p. 261 -262 .
.

(3) Die Uberlieferung der Schriften Ruperts von Deut^, in : Deutsche. Archiv
fiir Erforschung des Mittelalters, t. i6, 196o, p. 397-436.
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van een kritische uitgave van de „opera omnia" van onze auteur
nog steeds 2 i 5 handschriften heeft weten te achterhalen,
215 Rupert-codices waarop hij, tot ons aller vreugde, nog een
afzonderlijke lijst van 3 6 thans verloren handschriften laat volgen.
Aan beide lijsten valt er intussen nog een en ander toe te voegen,
aan de lijst van thans nog behouden handschriften vooreerst
al vier codices waar H. Silvestre (1) niet zo lang geleden heeft
op gewezen, twee handschriften namelijk met een volledige tekst
en twee met excerpten. Verder kunnen wij thans op onze beurt
aan de eerste lijst acht, aan de tweede lijst elf handschriften
toevoegen, waarom er bij de tekstencollatie in ieder geval tien
handschriften meer te betrekken vallen en wij voor de verspreiding van Ruperts werken in het buitenland ook op het getuigenis
van elf door Rh. Haacke in zijn tweede lijst niet opgenomen
codices kunnen beroep doen (2).
Bij een onderzoek naar de verspreiding van Ruperts werken
in het buitenland heeft het verder ook zijn betekenis dat
Rh. Haacke, tot onze spijt, niet zoekt na te gaan wanneer de
verschillende codices in een of ander klooster werden vervaardigd
of minstens aangeworven. De eerste van de twee hier zo even
gestelde vragen is overigens bijzonder kies.
Dit betekent intussen niet dat men zowel met de geografische
als met de chronologische datering van de Rupert-codices nooit
zal tot zekerheid komen. Vooreerst dagtekent het oudste gedateerde handschrift met een werk van Rupert (3) uit het jaar I 15 3.
De herkomst van de codex, dien men wellicht niet als het oudste

1 ) La tradition manuscrite des auvres de Rupert de Deutr, , A propos d'une étude
recente de Rhaban Haacke, in : Scriptorium, t. i 6, i 962, p. 345.
(

(2 ) De twaalf nog behouden Rupert-codices die aan Rh. Haacke's eerste
lijst vallen toe te voegen, zijn de vier door H. Sylvestre meegedeelde mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 23 I I (excerpten uit de Libri XII in Cantica
Canticorum), Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. i 3.406 (excerpten), 14.277 (De
divinis ojiiciis) en 14.802 (Libri VII in Cantica canticorum), en verder ook nog de
mss. Escurial, a. III. 7 ; Melk, Stiftsbibliothek, 12 3 x (vroeger 923); Munchen,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 1073 ; Parijs, Bibliothèque Nationale, lat.
I 3.2I 9 ; I4 444; Rome, Biblioteca Vittorio Emanuele, Fondo Sessoriano,
3 9 1 ; Salzburg, St. Peter- Stift, a. X. 2 i ; Wenen, National-Bibliothek, i 743 .
Verder verwijzen wij voor de thans verloren Rupert-codices naar onze List

van verloren handschriften.
(3 )

Thans het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 14.802.
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thans nog bekende Rupert-handschrift dient te beschouwen,
kon men evenwel tot nog toe niet achterhalen. Verder staat
de herkomst wel vast voor verschillende twaalfde-eeuwse codices,
zo bij voorbeeld voor een handschrift uit Belval in de buurt
van Toul dat uit het jaar i z 5 6 dagtekent (1 ).
Er is overigens nog wel meer dat ons, in dit verband, een
bevredigend houvast biedt. Uit een door een twaalfde-eeuwse hand
aangebracht ex-libris blijkt dat de koorheren van Klosterneuburg
in de buurt van Wenen reeds rond het midden van de twaalfde
eeuw een werk wisten aan te werven van Rupert van Deutz,
zijn Bijbelkommentaar namelijk met de titel In Exodum, die
eigenlijk deel uitmaakt van het omslachtige werk dat men nog
steeds bezit met de titel De Trinitate et operibus eius libri XLII 2).
Hierbij moeten wij er rekening mee houden dat dit laatste werk
volgens M. Magrassi (3) in het jaar II17 of heel even er vóór
moet zijn voltooid, zodat het In Exodum dan nog in III 4, in
het jaar namelijk wanneer de auteur met zijn De Trinitate aanving (4), zal zijn ontstaan. Ook werd er in de loop van de
dertiende eeuw aan de codex met het In Exodum nog een tweede
ex-libris toegevoegd, dat eveneens op Klosterneuburg terug
-gat
(r».
Voor ons heeft het hierbij zijn belang dat de auteur het, in
dit in het jaar z i i. of i i i 5 vervaardigde werk, duidelijk opneemt
voor de typologische Bijbelverklaring waarom hij in de verschil
episoden uit het Oude Testament voorafbeeldingen ziet-lend
van wat ons in de tekst van het Nieuwe Testament wordt mee
Zo moet de Farao er voor onze auteur de duivel, het-gedl.
paaslam Christus, het land van Egypte de wereld en de tocht
van de kinderen van Israël doorheen de Rode Zee het doopsel
van Christus voorstellen ( 6 ). Ook zal men niet beweren dat
Rupert met een dergelijke visie alleen stond, wanneer men
vaststelt dat men, wat de afzonderlijke verspreiding betreft
(

(1)Thans het ms. Charleville, Bibliothèque de la ville, z.
(2) In PL., t. 167, col. 197-1828.
(3) Teologia e Storia nel pensiero di Ruperto di Deuk, p. i 5 .
(4) Zie M. MAGRASSI, O.S.B., Teologia e Storia nel pensiero di Ruperto di
Deuk, p. 25.
( 5)

( 6)

Zie het ms. Klosterneuburg, 255.
L. I, c. I ; in : PL., t. 167, col. 5 67 BC.
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van het In Exoduui, niet bij de codex van Klosterneuburg is
gebleven. In een twaalfde of in een dertiende-eeuwse codex
uit Benediktbeuern in Oberbayern ( 1 ) ontmoeten wij het
In Exodum, het zo even vermelde werk van .Ruotpertus abbas",
immers eveneens.
Voorts ontving de Kapittelbibliotheek te Salzburg, die men
niet mag verwarren met het Salzburgse Sankt-Peter- Stift, blijkens
een schenkingsbetuiging in een thans te Wenen bewaarde
codex (2 ), in de loop van de twaalfde eeuw een exemplaar van
Ruperts Expositiones in prophetas maiores, dat een geschenk was
van Eberhard van Noricum, van I 147 tot i i 64 aartsbisschop
van Salzburg.
Er zijn overigens nog meer handschriften van dit werk bekend
en wij konden niet achterhalen hoe Klosterneuburg, blijkens
een vijftiende-eeuws ex-libris waarschijnlijk in de vijftiende eeuw
aan een twaalfde-eeuwse codex is gekomen van de commentaar
bij de „prophetae maiores" (3) die eigenlijk, zoals het In Exodum,
als een onderdeel tot het omvangrijke werk behoort met de titel
De Trinitate et operibus eios libri XLII 4). Tot dit werk behoren
verder ook andere belangrijke teksten van Rupert van Deutz
die reeds vroeg met een eigen titel in omloop kwamen, zo bij
voorbeeld de Explanatio in Genesim en het In librum Numeri ;
in Deuteronomium, in librum Judicum, etc., twee schijnbaar autonome werken namelijk, welke wij respektievelijk in de twaalfdeeeuwse codices Klosterneuburg, 260, en 2 5 3 aantroffen, codices
die blijkens het ex-libris vermoedelijk eerst een paar eeuwen
later door de koorheren werden aangeworven. Het ex-libris,
dat door een vijftiende-eeuwse hand werd aangebracht, luidt
in de twee handschriften zoals volgt : Liber sancte marie in Nerenburga claustrali. Tot het omslachtige De Trinitate ... behoort
voorts nog de Commentarius super psalmos. De commentaar
bij de psalmen komt voor in een vijftiende-eeuws handschrift
uit Kopenhagen( 5), dat eens aan het Sint-Jansklooster te Cismar.
(

(1) Thans het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cltn. 4561.
(2) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 1015, bl. 209 V : „ Ego ... dedi hunc
librum S. Rodberto Salzburgensis".
(3) Thans het ms. Klosterneuburg, 2 5 8.
(4) In PL., t. 167, col. 197-1828.
( 5 ) Ms. Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, Gl. kgl. S. 3 391, 8vá.
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bij Lubeck heeft toebehoord. Hij schijnt intussen minder te zijn
in de smaak gevallen van de middeleeuwse lezers dan het werk met
de titel Commentariorum in duodecim propbetas minores libri XXXI 1),
waarvan wij in het Sankt-Peter-Stift te Salzburg een codex
aantroffen met een dertiende-eeuws ex-libris (2), en te Klosterneuburg ( 3) een vijftiende-eeuws handschrift met een op dit huis
teruggaande ex-libris uit die jaren. Hier moeten wij verder nog
een twaalfde-eeuwse codex aan toevoegen met het tweede
gedeelte van dit werk, een codex namelijk die rond I16o door
aartsbisschop Eberhard I (t 1164) aan de Kapittelbibliotheek
te Salzburg werd geschonken (4).
Uit dit alles blijkt dat de in 1129 of in i i 30 overleden Rupert
van Deutz reeds vóór het eind van de twaalfde eeuw en zelfs
een paar tientallen jaren vroeger de weg naar het buitenland
wist te vinden. Bij de Germaanse landen is de belangstelling
voor Rupert overigens niet gebleven. De commentaar bij de
„prophetae minores" behoorde immers ook tot het boekenbezit
van het Escurial (b) en, blijkens eenrond het jaar i S 3 3 vervaardigde bibliotheek-cataloog, tot dat van het „Convento de
San Salvatore" te Bologna ( 6).
Niet onbelangrijk is verder ook het omvangrijke Commentum
in evangelium Johannis apostoli et evangelistae 7), een werk uit de
jaren I I I S -III 6 dat wij alweer in een twaalfde-eeuwse codex,
hoewel met een dertiende-eeuws ex-libris, in Klosterneuburg
konden ter hand nemen (s).
Voorts wist de Dom-bibliotheek te Keulen vermoedelijk
(

(

(1) In PL., t. i68, col. 9-8 36.
(2) Ms. a. X. i r .
(3) Ms. 259.
) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 727.
(5) Ms. a. III. 7.
(6) Ed. M. H. LAURENT, O.P., Fabzo Vigili et les bibliothèques de Bologne
au début du i 6e siècle d'après le ms. Barb. lat. 3 i 8 5 , in : Studi e Testi, fasc. 10 S ,
Città del Vaticano, i943, p. 302, no i 30.
(7) In PL., t. 169, col. 203-826.
(8) Thans de mss. Klosterneuburg, 2 5 6 en 2 5 7. In het eerste handschrift
ontmoetten wij tweemaal een ex-libris, namelijk : Liber sancte marie in neuburch;
Pilgrim scripta ; manus eius sit benedicta (dertiende-eeuwse hand), en : Liber
sancte Marie In Niwenburga (vijftiende -eeuwse hand). In het tweede handschrift Liber sancte marie in neirburga (vijftiende-eeuwse hand).
(4
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reeds zeer vroeg het twaalfde-eeuwse handschrift aan te werven (1),
waar wij één van de jongste werken aantroffen uit Ruperts ceuvre,
het Opus de glorification Trinitatis et processione Spiritus Sancti 2).
Een ex-libris konden wij er evenwel niet achterhalen, een
schenkingsbetuiging evenmin en suggestieve randnoten komen
er niet voor, waarom men tot nog toe, wat de tijd betreft,
wanneer de codex te Keulen kwam, met gissingen moet genoegen
nemen.
Dit werk doet ons intussen evenwel een geval aan de hand
dat er ons aan herinnert dat omzichtigheid, bij het onderzoek
naar de herkomst van een codex, niet overbodig is. Te Brussel
ontmoet men namelijk in een codex met dit werk (3) tweemaal
een ex-libris dat op de Sint-Laurentiusabdij te Luik, op het
klooster bijgevolg teruggaat waar het werk in de jaren i i 27-I I z8
is ontstaan, een ex-libris overigens dat daar door een twaalfdeeeuwse hand werd aangebracht. Hierbij heeft men echter lang
over het hoofd gezien dat het tweede ex-libris een inschrift is
op rasuur, op een met weinig zorg uitgevoerde rasuur waar
men onlangs een slechts half uitgekrast ex-libris heeft achter
Duidelijk is het dat er met dit inschrift een rasuurgeval-hald.
is gemoeid, waarbij de door de tweede hand toegevoegde
woorden niet op de rasuur, maar een weinig hoger werden
aangebracht. Dit laat ons toe om, met de hulp van de ultra-violettebelichting vast te stellen dat dit ex-libris aanvankelijk luidde :
(

Liber sancti (Petri sanctique I"iberti Gemblacensis). Si quis abstulerit
vel furatus fuerit anathema sit. fiat. fiat. amen. Boven de hier door
ons tussen haakjes meegedeelde woorden leest men nu de emendatie : Laurentii leodii 4). Zowel om het Luikse ex-libris als
om het oudere dat op Gembloers teruggaat, komt dit Brusselse
handschrift intussen voor de verspreiding van Ruperts werken
in het buitenland niet in aanmerking.
Bij een paar bijzonder duidelijke gevallen van belangstelling
voor Rupert van Deutz is men verder, onder buitenlandse
(

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

Thans het ms. Keulen, Dom-Bibliothek, II2.
In PL., t. 169, col. 13 -202.
Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9739 -40, f. i en f. io2 v.
Zie Fr. MASAI, Les manuserits à peintures de Sambre et Meuse aux XIe

et XIIe siècle., Pour une critique d'origine plus méthodique, in : Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, t. 3, 196o, p. 173.
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Vromen, niet gebleven. Andere kloosters volgden immers
spoedig, zo vooreerst al het cisterciënzersklooster Heilsbrunn
tussen Nurnberg en Onolzbach dat nog in de loop van de dertiende eeuw een codex wist aan te werven met Ruperts commentaar
bij het Bijbelboek Apocalypsis ( 1) waaraan Rh. Haacke (2) onlangs
heeft herinnerd. Aan duidelijkheid laat een ex-libris immers
niets te wensen over dat luidt zoals volgt : Liber Scte Marie in
bailsbrunn, maar er valt, betreffende de jaren wanneer de codex
in Heilsbrunn kwam, maar weinig af te leiden uit het feit dat
het ex-libris op een vijftiende-eeuwse hand teruggaat. In dezelfde
jaren kwam overigens ook het Sankt-Peter-Stift te Salzburg er
toe een handschrift van hetzelfde werk, dit keer echter een
twaalfde-eeuwse codex, aan te werven, waar wij duidelijk de
stijl van het Salzburgse scriptorium menen te herkennen (3),
terwijl Klosterneuburg nog steeds dit werk bezit in een twaalfdeeeuwse codex met een vijftiende -eeuws ex-libris (C).
Verder ontmoetten wij vóór een paar jaren te Wenen een
dertiende-eeuwse codex die aanvankelijk aan de benedictijnen
te Gottweig in Neder-Oostenrijk toebehoorde ( 5), een handschrift namelijk met Excerpta de meditations mortis (s), met uit
bij gevolg die ontleend werden aan Ruperts over--treksln
wegingen bij de dood, bij de dood namelijk van de ziel naar
aanleiding van de zonde en bij de heropstanding tot het leven
door de dood dank zij het toedoen van Christus die ons aller
veegheid heeft willen delen.
Er zijn intussen nog meer werken van Rupert van Deutz die,
wat hun verspreiding in het buitenland betreft, recht hebben
op onze belangstelling, zo vooreerst al het op het verzoek van
Cuno van Siegburg (t i i 3 2), bisschop van Regensburg, vervaardigde traktaat met de titel De gloria et honore fifii hominis super
Matthaeum, dat wij bijgevolg niet als een Bijbelkommentaar
mogen beschouwen, maar wel als een monachaal-theologische
(1) In PL., t. 169, col. 827 -I214 , thans het Ms. Erlangen, Universitatsbibliothek, Perg.-Hs. 79.
(2) Die Uberlieferung der Schriften Ruperts von Deut^, p. 397-436.
(3) Thans het ms. Salzburg, Sankt-Peter- Stift, a. VIII. 6.
(4) Thans het ms. Klosterneuburg, 2 5 4, met het ex- libris : Liber sancte
Marie in Neoburga claustrali (f. i i or.).
(5) Thans het ms. Wenen, National-Bibliothek, 998.
(6) In PL., t. 170, col. 3 5 7 - 3 9o.
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verhandeling over de menswording en het lijden, over de ver
hemelvaart van Christus, die dan ook nauw verwant-rijzensd
blijft met een andere, eveneens op Cuno's verzoek geschreven
verhandeling, met de titel De victoria Verbi Dei.
Voor wie de odyssee van Ruperts werken tracht op de voet
te volgen, heeft het echter meer belang dat wij het traktaat,
met de titel De gloria et honore fiki homini s super 11 %latthaeum 1
alweer in een dertiende-eeuwse codex konden achterhalen die
door een Salzburgse hand werd vervaardigd, met een Salzburgse
signatuur werd getekend en in de bibliotheek-cataloog van het
Salzburgse Sankt-Peter-Stift ( 2) wordt vermeld (3).
Ook in zuidelijker liggende kloosters was dit werk overigens
niet onbekend, zo vooreerst al niet in het te Bologna gevestigde
„Convento de San Salvatore", waar dit werk nog werd opgenomen
in de reeds hierboven vermelde bibliotheek-cataloog die rond
het jaar I 5 3 3 werd vervaardigd (4).
Zo even vermeldden wij hier het De victoria Verbi Dei 5
Dit werk ontmoetten wij vooreerst al in een vroeg-dertiendeeeuwse codex (6 ), waar tweemaal een ex-libris werd aangebracht (7 )
dat op Jonte salutis", op Heilsbrunn teruggaat, terwijl hier
voor dit werk nog twee twaalfde-eeuwse codices moeten worden
vermeld, een die, blijkens de stempelband, aan de benedictijnen
van Salzburg heeft toebehoord (3 ) en een met het ex-libris van
Clairvaux ( 9 ).
Volledigheidshalve verwijzen wij hier, voor het De victoria
Verbi Dei, ook nog naar de dertiende-eeuwse bibliotheek-cataloog
van Klosterneuburg (10).
(

(

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

)

).

In PL., t. 168, col. 1307-1634.
In het ms. Salzburg, Sankt-Peter- Stift, a. IX. 3, f. 103-104.
Thans het ms. Wenen, National-Bibliothek, 938.
Ed. M. H. I..AURENT, O.P., Fabio I/igili et les bibliothèques de Bologne,
p. 302, nO 129.
(5) In PL., t. 169. col. 1215-1502.
( 6 ) Thans het ms. Erlangen, Universitatsbibliothek, Perg.-Hs. 217.
(?) F. 2 en f. i68 v.
( 8 ) Thans het ms. Wenen, National-Bibliothek, 1420.
(e) Thans het ms. Troyes, Bibliothèque de la ville, 461.
(10) Ed. Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Oesterreichs, Wenen,
1915, p. 9422.
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Merkwaardig is het nu, bij dit alles, dat zowel uit liet ex-libris
bij talrijke codices als uit de bibliotheek-catalogen uit die jaren
valt af te leiden dat de belangstelling voor de Luikse monnik
zich tot het eind van de Middeleeuwen heeft weten te handhaven. Voor de laat-middeleeuwse belangstelling waarin Rupert
van Deutz zich kan verheugen, getuigen bij voorbeeld een
vijftiende-eeuws handschrift uit Melk vermeld in de bibliotheekcataloog van dit klooster uit het jaar 1483 (1 ) en ook een handschrift uit het Sint-Jansklooster te Cisniar bij Lubeck (2).
Met twee bijzonder belangrijke werken van Rupert van Deutz
moeten wij ons nog inlaten, dit is met zijn In cantica canticorum,
de Incarnatione Domini commentaria en met zijn De divinis officiis.
Met het eerste van deze twee werken was de auteur, blijkens
de Proloog (3), reeds begonnen wanneer zijn vriend Cuno nog
abt was van de Sint-Michielsabdij te Siegburg en hij voltooide
(explicui) dit werk, blijkens de Proloog bij het De divinis officiis (4),
nog vooraleer hij met het achtste boek zou aanvangen van een
werk met de omslachtige titel De gloria et honore Filii hominis super
Mattbaeum (b). Daar Cuno nu in z i 26 tot bisschop van Regensburg werd aangesteld en het hier zo even vermelde werk met
de omslachtige titel uit de jaren I I 25-I i 27 dagtekent (6), staat
het vast dat Rupert reeds even vóór i i 26 met zijn commentaar
bij het Hooglied 7 ) heeft aangevangen en er reeds in dat .jaar
moet zijn mee klaar gekomen.
Om de mystieke verklaring van het Hooglied als een hulde
aan de vereniging van Christus met Maria en eerst door de bemiddeling van deze eerste „unio" als een hulde aan de vereniging
van Christus met de Kerk was de commentaar In Cantica canticorum
voor Ruperts tijdgenoten tot op een zekere hoogte een revolutionair boek, en hierom juist heeft het voor ons zijn betekenis
dat de Kapittelbibliotheek te Salzburg reeds vroeg in het bezit
(

(1) Ed. Th. GOTTLIEB, Allitielalterliche Bibliothhekskatuloge Oesterreichs, Wenen,
1915, D. I63 34 .
(2) Thans te Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, G1.kgl. S. 3 391, 8vo.
(3) In PL., t. i68, col. 837-838.
4 ) In PL., t. 170, col. 11-12 .
(5) In PL., t. i68, col. 1507-1634.
(6) Zie M. MAGRASSI, O.S.B., Teologia e Storia di Ruperio di Deut , Rome,
1959, p. 27.
(

(

7

) In PL., t. 168, col. 839-962.
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kwam van een exemplaar van de Libri VII in cantica canticorum 1 ),
een handschrift dat bij het inventorizeren van de nalatenschap
van de abt van Deutz, aan de aandacht van Rh. Haacke is ontgaan.
Dit Salzburgse handschrift is overigens, wat de CentraalEuropese landen betreft, geen alleenstaand geval. Vooreerst
bezit het Sankt-Peter-Stift te Salzburg nog steeds een twaalfdeeeuwse codex (2) van Ruperts commentaar bij het Hooglied,
waar wij intussen geen ex-libris hebben weten te achterhalen.
De aanwezigheid van deze codex in de Salzburgse benedictijnenabdij sinds de laatste jaren van de twaalfde eeuw of ook even
vroeger wordt echter bevredigend gewaarborgd door de twaalfdeeeuwse bibliotheek-cataloog van dit klooster waar dit en andere
werken van Rupert worden vermeld (3).
Verder is het, in de Duitse gouwen, niet bij die twee handschriften gebleven. Een codex met de commentaar bij het
Hooglied kon men, blijkens het tweemaal voorkomende ex-libris,
in ieder geval sinds de dertiende eeuw in de abdij Benediktbeuern in Oberbayern ter hand nemen (4) en het heeft voor
ons weinig betekenis dat de abdij in het eerste ex-libris ,,monasterium Benedictenpeiren" (s), in het tweede daarentegen ,,monasterium Sancti Benedicti Buren" (6) heet. Het handschrift werd
intussen, zoals uit het geschrift blijkt, nog in de twaalfde eeuw
vervaardigd. Twaalfde-eeuws is verder ook een handschrift
uit de „Bibliotheca Apostolica Vaticana", het ms. Pal. lat. 3 i 2
namelijk, dat met de andere „codices palatini" rond het jaar i 5 S o
te Heidelberg zal zijn terecht gekomen en met de hele verzameling
in 1623 naar Rome verhuisde. Tot onze spijt konden wij echter
niet achterhalen wat deze twaalfde -eeuwse codex vóór zijn
aankomst te Heidelberg zo al zal hebben meegemaakt.
Terloops herinneren wij ook nog aan een vijftiende-eeuwse
codex uit het koorherenklooster te Eberhardsklausen aan de
Mosel die zijn herkomst te kennen geeft in het ex-libris Liber
(

(1) Thans het ms. Wenen, National-Bibliothek, I 743 •
(2) Ms. Salzburg, Sankt-Peter- Stift, a. VI, i z.
(3) Zie de bibliotheek - cataloog in het ms. Salzburg, Sankt-Peter- Stift,
a. IX, 3, f. 103-104.
(4) Thans het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 1 073.
(5) F. i r.
(6) F. i o6r.
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monasterii beate manie virgins in Everhart clausen Treverensis dyocesis 1).
(

Ook de cisterciënzers van Aldersbach in Niederbayern en de
benedictijnen van Lambach in Oberósterreich bezaten overigens,
respektievelijk in een te Munchen (2) en in een te Wenen (3 )
bewaard handschrift, sinds de twaalfde eeuw een exemplaar
van dit werk, terwijl wij vóór één jaar te Melk een dertiendeeeuwse codex met dit werk konden inkijken, die daar blijkens
de bibliotheek-cataloog van 1483 reeds vóór het eind van de
vijftiende eeuw aanwezig was (4).
Voorts mogen wij, ook voor dit werk, de oudere bibliotheekcatalogen niet verwaarlozen, zo vooreerst al een dertiende-eeuwse
bibliotheek-cataloog van Klosterneuburg ( 5 ) waaruit blijkt dat
de commentaar bij het Hooglied reeds vóór het midden van
de dertiende eeuw in de bibliotheek van de koorheren aanwezig
was. Zo ook de bibliotheek-cataloog van Lilienfeld, een cisterciënzersklooster in Neder-Oostenrijk ( 6 ) dat blijkens de cataloog
dit werk reeds in de dertiende eeuw bezat ; en de bibliotheekcataloog van de cisterciënzers van Heiligenkreuz uit de jaren
I 363-I 3 74 ( 7 ). Verder moeten wij hier nog de rond het jaar 15 3 3
vervaardigde bibliotheek-cataloog van het „Convento de San
Salvatore" te Bologna aan toevoegen ( 8 ). Het handschrift van
Lilienfeld en dat van Melk bleven intussen aan Rh. Haacke
onbekend.
Ook excerpten getuigen intussen, tot op een zekere hoogte,
voor de belangstelling welke een auteur genoot en het heeft
hierom voor ons zijn betekenis dat Ruperts commentaar bij
het Hooglied reeds in de dertiende eeuw en misschien reeds
vroeger werd geëxcerpeerd. In ieder geval kan men te Brussel

(1) Ms. Trier, Stadt-bibliothek, 62 / 101 3(2) Ms. Bayerische Staatsbibliotheek, Clm. z6o8.
(3) Ms. National-Bibliothek, S.N., 3606.
(4) Thans het ms. Melk, Stiftsbibliothek, i 2 3 z (vroeger 923). Zie nog
voor de bibliotheek-cataloog Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge
Osterreichs, p. 16 3 34.
(5) Zie Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge bsterreichs, p. 9422 -23,
(6) Zie Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge bsterreich.r, p. S 4 293o
(7) Ed. Th. GOTTLIEB, p. 3 016 .
(8) Ed. M. H. LAURENT, O.P., Fabio Vigili et les bibliothéques de Bologne ...,
p. 302, no 130.
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in de Koninklijke Bibliotheek (1 ) een dertiende-eeuwse codex
ter hand nemen, waar H. Silvestre (2) reeds vóór een paar jaren
teksten ontmoette die een Rupert-vorser moeten benieuwd
maken. De titel boven één van deze teksten luidt immers zoals
volgt : Ex opusculis Ruothberti abbatis doctissimi. Twee van deze
korte excerpten blijken, bij nader toezien, aan de commentaar
bij het Hooglied te zijn ontleend, maar de herkomst van de codex
konden wij niet uitmaken.
Verder moeten wij er ook op wijzen dat het nieuwe geluid
bij het verklaren van het Hooglied, aan sommige kringen van
Vromen geenszins is ontgaan. Bij het vermelden van dit werk
in hun cataloog hebben de koorheren van Klosterneuburg
immers aangestipt dat het dit keer om de mystieke vereniging
gaat van Christus met Maria : Idem super cantica canticorum ad

personam sancte Marie 3 ).
(

Het laatste werk van Rupert van Deutz, waarover wij het hier
nog willen hebben, is zijn liturgische encyclopedie met de titel
De divinis officiis 4), een werk waarmee hij reeds in of nog even
vóór I I i i aanving (-5).
Ook dit werk viel nu, om zijn frequent gebruik van de allegorie,
in de smaak en, wanneer men de 26 door mij ter hand genomen
codices, slechts 26 van de 6o tot nog toe achterhaalde handschriften, als een trouwe spiegel kan beschouwen voor de ver
welke Ruperts liturgische encyclopedie eenmaal heeft-spreidng
gekend, dan moet men besluiten dat dit werk gemakkelijker
dan de reeds hierboven besproken Bijbelkommentaren en
traktaten in de zuidelijke landen en vooral nog in Frankrijk
belangstelling heeft weten te vinden. Moeten wij de verklaring
voor dit feit zoeken in de aanwezigheid van het De divinis officiis
in verschillende dicht bij de zuidelijke grens van Vlaanderen
gelegen Vlaamse kloosters, sinds de laatste jaren van de twaalfde
eeuw namelijk in de te Atrecht (Arras) gevestigde Sint Vedastus(

(1) Ms. II, 2311, f. 68v.-69r.
(2) La tradition manuscrite des auvres de Rupert de Deuk<, A propos d'ulle c%tude
recente de Rhaban Haacke, in : Scriptoriun, t. i 6, 1 962, p. 343 •
(3 ) Ed. Th. GOTTLIEB, Mittelalterlicjhe Bibliothekskataloge bsterreichs, p. 942223.
(e) In PL., t. 170, col. 11-354.
Zie hiervoor
5 ) Zie De divinis officiis, c. IV; in PL., t. 170, col. 215 C.
M. MAGRASSI, Q. S.B., Teologia e scoria nel pensiero di Ruperto di Deuk, p. I 2 S .
(
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abdij (1) en in de abdij te Anchin in de buurt van Dowaai
(Douai) (2), sinds de dertiende eeuw in de te Sint-Omaars
gevestigde Sint-Bertinusabdij ( 3), en in de benedictijnenabdij
te Marchiennes aan de Scarpe (4) ? Dit zou ons dan tot de vraag
brengen, vraag welke wij moeten onbeantwoord laten, waarom
juist dit en niet een ander werk van Rupert zo spoedig het
boekenbezit van verschillende zeer zuidelijk gelegen Vlaamse
kloosters heeft weten aan te sterken.
Bij Zuid-Vlaanderen is het overigens niet gebleven. Ook
de cisterciënzerinnen van het te Reims gevestigde klooster
Clairmarais ( 5) en de Kapittel-bibliotheek van Kamerijk ( 6 )
bezaten dit werk, de twee laatstgenoemde bibliotheken overigens
in een twaalfde-eeuwse codex. Hierom kan niemand het, bi j
de drukke relaties van Parijs met de Nederlanden, verrassend
vinden dat verschillende Parijse kloosters, de priorij ,, SaintVictor" bij voorbeeld ( 7 ) de benedictijnenabdijen „Saint-Germainde s-Prés" ( 8 ) en „Saint-Denis" ( 9), en hoewel dit aan Rh. Haacke,
O.S.B. is ontgaan, ook de abdij „Sainte-Geneviève", zich sinds
de dertiende eeuw of ook reeds langer in het bezit konden
verheugen van Ruperts liturgische encyclopedie. Wat laatst
genoemd werk betreft, willen wij er hier alleen aan herinneren
dat dit werk van Rupert van Deutz voorkomt in een dertiendeeeuwse boekenlijst van de abdij „Sainte-Geneviève" (10).
Aan de bij het inventorizeren van de handschriften vermelde
herkomst mag men intussen niet steeds eenzelfde betekenis
toekennen. Zo komt het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale,
lat. i i . 5 8o, een codex namelijk met Ruperts De divinis officiis,
in de voorlopige, hoewel zeker niet onverdienstelijke inventaris

(1) Thans het ms. Arras, Bibliothèque municipale, 80.
(2) Thans het ms. Dowaai (Douai), Bibliothèque municipale, 63.
(3) Thans het ms. Saint-Omer, Bibliotheque municipale, 148.
(4) Thans het ms. Dowaai (Douai), Bibliothèque municipale, 64.
(5) Thans het ms. Sint-Omaars, Bib!. municipale, 92.
(6) Thans het ms. Kamerijk (Cambrai), Bibliothèque municipale, 191.
( 7 ) Thans de mss. Parijs, Bibliotheque Nationale, lat. 14.277, 1 4.444
en Bibliothèque Mazarine, i 75.
8 ) Thans het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. i 3.2 i 9.
9 ) Thans het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 2504.
10 ) Ed. L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliotheque Nationale,
t. 2, Parijs, 1874, D. 514•
(

(

(
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van L. Delisle (1) wel voor bij de handschriften uit het boekenbezit van „Saint-Germain-des-Prés", maar L. Delisle (2) heeft
er in dezelfde jaren op gewezen dat de mauristen rond het jaar i 638
zo wat 400 codices uit de kloosterbibliotheek van Corbie in
de buurt van Amiens wisten aan te werven, 400 codices waartoe
ook deze Rupert-codex behoorde die overigens in de dertiendeeeuwse bibliotheek-cataloog van Corbie wordt vermeld met
de volgende referentie : Amalarius, Robertus, De divinis officiis 3).
Ten onrechte hebben K. Lamprecht (4) en 56 jaar later S. Gevaert ( 5 )
dan ook deze codex, om de miniaturen, voor een handschrift
gehouden uit de Sint-Laurentiusabdij te Luik ( 6 ). Verder achten
wij het goed mogelijk dat de invloed die van Parijs uitging,
zich mee heeft laten gelden wanneer het De divinis officiis spoedig
nog dieper in Frankrijk wist door te dringen. Wat hier ook van
aan weze, moet men er rekening mee houden dat de kartuizerband van een thans te Grenoble bewaarde codex ( 7 ) er schijnt
op te wijzen, dat dit nog vóór het eind van de twaalfde eeuw
door één enkele kopiist geschreven handschrift reeds vroeg
tot het boekenbezit heeft behoord van de kartuize „Les Portes"
in het arrondissement Belley en het zal daar ook zijn gebleven
tot het even vóór het eind van de zeventiende eeuw aan de
„Grande Chartreuse" werd overgemaakt. De band schijnt echter
wel wat jonger te zijn dan het handschrift, waar wij vruchteloos
naar een ex-libris hebben gezocht.
Dezelfde betekenis schijnen wij verder ook te moeten hechten
aan de aanwezigheid van het De divinis officiiss in twee handschriften waar wij eens het ex-libris van de cisterciënzersabdij
(

(1 ) Inventaire des manuscrits de Saint-Germain-des-Prés conservés a
la Bibliothèque Impériale sous les numéros I I 504-1423 I du fonds latin, in:
Bibliothèque de l'Ecole des chartes, a. z6, i 865 - i 868, p. 188.
(2) Le Cabinet des manuscrits, t. 2, Parijs, i 874, p. 138.
(3) Ed. L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits, t. 2, p. 436, no 1 47•
(4) Initialornamentik des VIIIn bis XIIIn Jabrhundert, Leipzig, i 882, p. 30.

(5) Etude sur les miniatures mosanes prégothiques, Quatre manuscrits mosans
de la Bibliothèque Nationale a Paris, in : Académie royale de Belgique, Classe des
Beaux-Arts, Mémoires in -8 °, t. S, fase. 2, Brussel, 1948, p. 8o-92.
( 0 ) Zie A. BOUTEMY, Une „Etude sur les miniatures mosanes prégothiques,
in Scriptorium, t. 3, I 949, p. 148- i 49 ; ID., De quelques enlumineurs de manuscrits
de l'abbaye de Corbie dans la seconde moitié du XIIe siècle, in : Scriptorium, t. 4,
1950, p. 246 -252.
(

7

) Ms. Grenoble, Bibliothèque publique, 3 i T (in de cataloog : no 239.

Clairvaux hebben aangetroffen 1) en ook aan een codex uit
het boekenbezit van de benedictijnenabdij Marmoutier 2) die
bij de jongste wereldoorlog gespaard bleef. Voor de herkomst
uit Marmoutier getuigt overigens de inhoudsopgave op het
schutblad voor in de codex. G. Collon ( 3) herinnert er ons
namelijk aan dat die inhoudsopgave, blijkens het geschrift,
door twee bibliothecarissen van Marmoutier, door E. Martène,
O.S.B. ('?- 1739) en door J. J. Abrassart (i i Boo) werd aan
maar een achttiende-eeuwse inhoudsopgave en rand--gebracht,
noten uit dezelfde jaren kunnen in geen geval de aanwezigheid
van een twaalfde-eeuwse codex in voormelde abdij sinds de
eerste jaren na zijn vervaardiging voor ons waarborgen. Ook
zal men, in een handschrift waar de laatst opgenomen tekst
fragmentarisch eindigt, vruchteloos zoeken naar een colofoon.
Verder hebben wij in zeven tot nog toe, op twee na, niet
uitgegeven bibliotheek-catalogen van Clairvaux, twee twaalfdeeeuwse namelijk, één vijftiende -, drie zestiende-eeuwse catalogen
en één zeventiende-eeuwse 4) vruchteloos naar andere werken
van Rupert van Deutz dan het De divinis officiis en het De victoria
J/erbi Dei gezocht. Ook moet men, wat Clairvaux betreft, niet
overdreven veel belang hechten aan de vraag in hoe ver
Sint Bernardus de twee handschriften met het De divinis officiis
en een derde met Ruperts De victoria Verbi Dei nog heeft kunnen
ter hand nemen. Voor A. Wilmart, O.S.B. ( 1 ), staat het immers
vast dat het vijftiende-eeuwse en vooral nog het twaalfde-eeuwse
boekenbezit van de cisterciënzersabdijen het werk is geweest
van monniken van dit huis die hierbij overeenkomstig door
Bernardus verstrekte richtlijnen te werk gingen en voor de dood
van de heilige slechts met een gedeelte van de opdracht kunnen
zijn klaargekomen, zodat zij bij het vervaardigen van hun laat(

(

(

( 1 ) Thans de mss. Troyes, Bibliothèque municipale, 469 en 789. In het
eerste vonden wij het ex- libris : Liber sancte Marie Clarevallis, P. 3 2, I. 2 3;
in het tweede het ongeveer gelijkluidende ex- libris ; I, 45.
( 2 ) Ms. Tours, Bibliothèque municipale, i 3 7.
(

3

) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. 37,

Parijs,
1

1900, p. 90.

Respektievelij k in de mss. Troyes, Bibliothèque municipale, 3 2, i 234,
131 o, 2299,2616 en Parijs, Bibliothèque Nationale, franc., 22.364.

(- )

521,

5 ) L'ancienne bibliothèque de Clairvaux, in Collectanea ordinis cisterciensium
reformatorum, t. II, 1949, p. 12-5-126.
(
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twaalfde -eeuwse codices, bij het kopiëren van Ruperts werken
bij voorbeeld, nog steeds voor de kloosterbibliotheek traktaten
kopieerden welke de „Doctor mellifluus" die Rupert van Deutz
nooit schijnt te hebben ontmoet, hun ten zeerste had aanbevolen.
Voor twee voorbarige besluiten moeten wij evenwel, bij dit
alles, op onze hoede blijven. Vooreerst mogen wij de handschriften met Ruperts liturgische encyclopedie niet als het
alleenbezit beschouwen van Zuid-Vlaanderen en van Frankrijk.
Verder kan men niet beweren dat de belangstelling voor Ruperts
oeuvre gedurende de veertiende eeuw vlug is afgenomen en
reeds vóór het eind dier eeuw geheel tot het verleden behoorde.
Verrassend achten wij het vooreerst niet dat het De divinis
officiis nog verder naar het Zuiden is doorgedrongen. Zo konden
wij voor één jaar te Rome een codex met dit werk ter hand
nemen, die eens aan het klooster „Santa Croce in Gerusalemme"
heeft toebehoord (1), terwijl het Kapittelarchief te Tarazona
bij Sarragossa een handschrift van dit werk bezit dat, hoewel
wij het niet konden inkijken, wellicht tot het oudere boeken
behoort van dit Kapittel (2).
-bezit
In de Germaanse landen viel dit werk overigens nog meer in
de smaak en wij herinneren hierbij vooreerst al aan een twaalfdeeeuwse codex uit Klosterneuburg (3) met een ex-libris van een
vijftiende-eeuwse hand; zo ook aan een twaalfde -eeuws handschrift uit de „Biblioteca Apostolica Vaticana" (4) dat in 1437
te Bazel door Jacobus, bibliothecaris van een mij niet nader
bekende bibliotheek, voor „vijf floreni" en zes „scudi" aan
kanunnik Theodericus Elsbracht uit Aschaffenburg in Beieren
werd verkocht.
Ook het Salzburgse handschrift, dat nu te Wenen ( 5) wordt
bewaard, -- alweer een twaalfde-eeuwse codex, — sluit verder,
door zijn hele samenstelling bij de oudere verzameling aan van
het Sankt-Peter-Stift te Salzburg dat dit werk overigens in
zijn twaalfde-eeuwse bibliotheek-cataloog opnam ( 6).
(1) Thans het ms. Rome, Biblioteca Vittorio Emanuele, Fondo Sessoriano, 391.
(2) Zie RH. HAACKE, O.S.B., Zie Ueberlieferung... , p. 427.
( 3)

Ms. 252.
Ms. Chigi, lat., C.V. i 3 9.
(5) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 9 i 3.
(6) Voor die cataloog zie het ms. Salzburg, Sankt-Peter- Stift, a. IX. 3,
( 4)

f.

I03-104.
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Voorts mag hier ook een twaalfde -eeuwse codex uit Wolfenbuttel (1) niet onvermeld blijven, waar men het volgende ex-libris
aantreft : Liber S. Adriani in Lames, prigge, Rotbertus. ab c. Hieruit
blijkt al dadelijk dat dit handschrift reeds vroeg aan de abdij
der benedictijnenzusters te Lamspringe in de buurt van Hildesheim (2) heeft toebehoord. Het ex libris werd immers door een
laat -twaalfde -eeuwse hand aangebracht. Te Wolfenbuttel ontmoetten wij intussen i 5 codices waarvan de band, zoals bij het
handschrift met Ruperts liturgische encyclopedie het geval is,
zeer hoekig werd afgewerkt, zodat deze als houten blokken
voorkomende zowel door het geschrift bij de tekst en bij het
ex-libris als door de band nauw met elkaar verwante codices
blijkbaar uit eenzelfde scriptorium komen. In een geheel op
dezelfde manier vervaardigde Augustinuscodex uit Wolfenbuttel ( 3) ontmoeten wij intussen een ex-libris dat ons meer
houvast verleent. Dit luidt zoals volgt : Liber Sancti Adriani
martins in Lamesprigge, scriptus a domins Ermengarde in diebus
domfine Judite priorisse et Gerhardi prepositi, Sermones sancti Augustini
episcopi. Daar nu 0. von Heinemann (4) aanstipt dat proost
Gerhard en priorin Judith, blijkens nog bestaande oorkonden
in de jaren 1178-I191 bij het bestuur van de abdij waren betrokken, kunnen wij hieruit besluiten dat de i 5 twaalfde-eeuwse
codices en bijgevolg ook het Rupert-handschrift in die jaren,
even vroeger of hoogstens enkele jaren later, zullen zijn ver
-vardig.
Verder mogen wij hier, omdat wij niet konden achterhalen
wanneer deze kloosters Ruperts liturgische encyclopedie wisten
aan te werven, slechts onder voorbehoud verwijzen naar de
twee veertiende-eeuwse bibliotheek-catalogen van Admont in
Steiermark ( 5) en wij zijn het eens met H. Silvestre ( 6 ) wanneer
-

(1) Herzog August-Bibliothek, S i o Helmst.
(2) Voor de abdij te Lamspringe verwijzen wij naar : Die Kunstdenkmuler
der provin.Z Hannover, II, Regierungsbelirk Hildesheim, 6, Kreis A ifeld, Hannover,
1929,
p. 179-184.

(3) Ms. Wolfenbuttel, Herzog August-Bibliothek, 204 Helmst.

(4) Die Handschriften der Her^oglichen Bibliothek Zu Wolfenbuttel, t.

I,

Wolfenbuttel, 1884, p. 18 5"SER-MERS KY, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreichs,
(5) Ed. G.
t. III, Graz- Wenen, 196 , p. 23 27 .

( 6) La tradition manuscrite des auvres de Rupert de DeutZ, A propos d'une étuds
récente de Rhaban Haacke, in Scriptorium, t. i 6, 196z, p. 341.

198 -hij voorbehoud maakt voor Rh. Haacke's identificering van
de thans te Admont aanwezige Rupert-codices met die in de
twee catalogen uit de jaren i 3 76 en i 3 80.
Men moet verder ook rekening houden met de bibliotheekcatalogen van Heiligenkreuz, I 363-I 3 74 (1 ). met die van de
kartuizers van Gi terstein (2) dagtekenend uit de jaren 1450-1476,
met die van de benedictijnen van Michelsberg bij Bamberg
dagtekenend uit het jaar 1483 ( 3) en, wat de Romaanse landen
betreft, met de bibliotheek-cataloog van het „Convento di
San Francesco" te Bologna, 1421 (4) en met die van het eveneens
te Bologna gevestigde „Convento di San Salvatore", een cataloog
namelijk die rond het jaar I S 3 3 werd vervaardigd (b).
Door de titel van een schijnbaar onbekend werk mogen
wij ons ook niet laten misleiden. Met het De ecclesiasticis officiis
in een twaalfde-eeuwse codex uit het „All Souls College" te
Oxford ( 6) die daar sinds de veertiende eeuw aanwezig is, wordt
immers het De divinis officiis bedoeld, dat met deze titel overigens
ook voorkwam in de handschriftenverzameling van William
Laud ('1 1645) ( 7 ). Verder wordt het De divinis officiis in het reeds
hierboven vermelde handschrift uit de kartuize te Guterstein
vermeld met de alweer misleidende titel De tempore et de sanctis
en dit handschrift kan Rh. Haacke, O.S.B., nog aan zijn handschriftenlijst toevoegen.
Tot onze spijt hebben wij intussen niet alle Rupert-codices
kunnen ter hand nemen en een inschrift is ook niet altijd even
doorzichtig, zo bij voorbeeld het inschrift bij een Brusselse
codex, waar Rupert-excerpten voorkomen : Jraesens liber

(1) Ed. Th.
1915,

D.

GOTTLIEB,

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Ó.rterreich.r, Wenen

30 12 .

(2) Ed. P. LEHMANN, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deut schland r and
der Schweiz, Munchen, t. i, i, p. 16o 8- 9 .
(3 ) Ed. P. LEHMANN, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deut rchland r and
der Schweiz, t. 3, D. 37 88.
( 4 ) Ed. M. H. LAURENT, O.P., Fabio Vigili et les bibliothèques de Bologne,
p. zo, no 285.
(b) Ed. M. H. LAURENT, O.P., Fabio Vigili et les bibliothèques de Bologne,
p. 302, nr I29 -130.
(6) Ms. All Souls, z8.
(7) Zie E. BERNARD, Catalogi librorum manuscriptoruna Angliae et Hiberniae
in ut;um collecti, Oxford, i 697, p. 64.

vocatur dat pellenboeck" (1), een inschrift waar alleen uit af
te leiden valt dat dit handschrift, dat in 18 99 voor 775 fr. door
de Belgische regering bij het huis Sotheby te Londen uit de
verzameling Phillipps ( 2) werd aangekocht, blijkens de hand
die er dit ex-libris aan toevoegde, gedurende de vijftiende eeuw,
in of buiten de Nederlanden, aan een Nederlandstalige lezer
moet hebben toebehoord. Verder hebben wij aan een bijzonder
jong ex-libris bij een twaalfde-eeuwse of bij een dertiende-eeuwse
codex ook niet zo heel veel, aan dat bij voorbeeld bij het
ms. Atrecht (Arras), Bibliothèque municipale, 969, waar Ruperts
De victoria Verbi Dei voorkomt, en aan dat bij het ms. i 6i,
eveneens uit Atrecht, waar men het De divinis officiis ontmoet.
Het ex-libris bij de eerste codex luidt namelijk : Bibliothecae
monasterii Sancti Vedasti Atrebatensis, i 62 8, B 5 4, dat bij de
tweede codex : Bibliothecae monasterii Sancti Vedasti Atrebatensis,
i 628, B. 41. Het eerste van deze twee handschriften is intussen
een twaalfde-eeuwse, het tweede een dertiende-eeuwse codex,
twee handschriften bijgevolg, waar waarschijnlijk bij hun ver
naar Atrecht (Arras), in 1628 een ex-libris werd aan -huizen
-gebracht.
Tot nadenken stemt het intussen wel dat een kopiist uit de
Sint-Maartensabdij te Keulen in het jaar 148o voor zijn klooster
nog de aan Rupert van Deutz toegeschreven Passio beati Sliphit
Martyris 3), waarvan de echtheid evenwel bepaald niet vast
staat, ging kopiëren en hij zal met het „martyrium" in zijn
colofoon wel de marteldood van Eliphius, niet zijn eigen
kopiëerwerk hebben bedoeld. Dit colofoon bij het Brusselse
handschrift (4) luidt immers : Per me fratrem Henricum captivum
consummatum est hoc martyrium, terwijl wij vooraan in de codex
nog het gedateerde inschrift vinden : Scrip/us per K.P. Henricum
(

Zousbeeck Coloniensem sub annum 1480. De eo Hubertus Stralensis
in necrologio sui temporis 6).
(

Veel vragen blijven intussen, wat de verspreiding betreft
van Ruperts werken in het buitenland, al evenzeer onopge(1) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 23 I I, f. 68.
(2) MS. PHILLIPPS, 9461.

(3) In PL., t. i 70, col. 427-437.
(4) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2376-8
(b)

F.

I.

i,

f. 86v.
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helderd als de vraag in hoever wij de drie thans te Brussel
bewaarde Rupert-codices uit de twaalfde eeuw (1 ) die eens aan
het klooster van de auteur, aan de Sint-Laurentiusabdij te Luik
hebben toebehoord, als codices mogen beschouwen, die in het
scriptorium van vermeld klooster werden vervaardigd.
Volledigheidshalve vermelden wij hier verder nog enkele
bibliofielen die, in een tijd wanneer reeds werken van onze
auteur door de boekdrukkunst werden verspreid, handschriften
bezaten van Rupert van Deutz, zo bij voorbeeld de Spaanse
koningen (2) en Franciscus Xaverius de Zelada (t i 8o i ), kardinaalbibliothecaris van de Roomse kerk (3), zo ook koningin Christina
van Zweden (- 1689) (4), William Laud (t 1645) (15) en de prinsen
van Condé ( 6)
Wat wij van de boekenjacht in de zestiende en de zeventiende
eeuw ook moeten denken, heeft het hierbij zijn betekenis dat
Rupert, zich uit het dwangbuis van zijn belezenheid bevrijdend,
met een kloek vertrouwen in de voorlichting van de heilige Geest
de Bijbel naar eigen inzicht tracht toe te lichten en aldus in zijn
bijbelse vroomheid als het ware een voorsmaak meemaakt van
de Godservaring. Wanneer men hierbij de breed uitdeinende
verspreiding van zijn oeuvre wil op het oog houden, zal men

(1) Thans de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9578-80 : De gloria
et honore filii hominis super Mattaeum ; 9607 : Super Apocalypsim Joannis ; en
973 5 -36 : De divinis officiis.
(2) Thans het ms. Escurial, a. III. 7 : Commentaria in prophetas minoren.
(3) Thans het ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. Lat. 696 : De divinis officiis.
(4) Thans het ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Reg. lat. I 10 : De divinis officiis;
Zie hiervoor A. RAES, S.J., Les manuscrits

de la reine de Suède au Vatican, Réédition du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles,
in Studi e Testi, fasc. 23 8, Città del Vaticano, i 964, p. 9, n° 89.
(b) Zie E. BERNARD, Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae
in ureum collecti, Oxford, 1697, D. 64, no 1063 : De divinis officiis.
( 6 ) Zie de Table atphabétique des noms d'auteurs et d'anonyme.r de la bibliothèque du prince de Condé, in het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, franc.,
9435, f.

I03v.
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Rupert van Deutz niet, zoals Fr. Ohly ( 1) het ons heeft voorgedaan, als de promotor van de Duitse, maar wel als de vader
beschouwen van de Germaanse mystiek, bij wie zowel de Duitse
als de Nederlandse mystieke literatuur hun aanloop nemen.
Met zijn uitwijken naar Deutz heeft Rupert immers zijn nog
te Luik aangevangen en, in een paar gevallen, ook voltooide
werken immers geenszins verloochend en, blijkens de tot nog
toe bekende handschriften, is de belangstelling voor zijn wellicht
in Siegburg en waarschijnlijker in Deutz voltooide geschriften
tot het eind van de Middeleeuwen in de Nederlandse provincies
minstens even aanzienlijk geweest als in de Duitse gouwen.
Ook heeft men tot nog toe niet aangetoond dat het religieuze
klimaat van de werken uit zijn Duitse periode niet hetzelfde
zou zijn als dat uit zijn Luikse jaren.

(1) „In diesem Herauswachsen aus den vermittelnden Machten der
geschichtlichen Theologie, das die Zeitgenossen zu Unrecht mit Misstrauen
gegen Ruperts Rechtglaubigkeit beobachteten, liegt die Berechtigung,
Rupert an den Beginn der Mystik in Deutschland zu stellen ... ", Hohelied-

Studiën, Grund^uge einer Geschichte der Hohelied Auslegung des Abendlandes
bis um izoo, Wiesbaden, 1958, p. 129.
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TWEEDE HOOFDSTUK

DE NEDERLANDSE VRIENDEN VAN
SINT HILDEGARD VAN BINGEN

Hoewel er, na Ruperts overlijden, van het ceuvre van auteurs
zoals Franco van Af igem (t I I 3 5) en Reiner van Luik (+1200)
maar weinig de weg naar het buitenland schijnt te zijn uitgegaan en zij hierbij ook ten gunste van de Nederlandse mystiek
toch maar zwakjes konden getuigen, hebben de Nederlandse
Vromen de vrij gemaakte weg niettemin zowel in oostelijke als
in zuidelijke richting nooit lang ongebruikt gelaten. Hierbij
ging het echter vooral om de weg naar het Oosten, aanvankelijk
om de relaties van een paar kringen vanVromen met Sint Hildegard
van Bingen ( f I 179), de Zieneres van Rupertsberg die volgens
Hadewijch (1) „ alle die visione sach".
De abdis van Rupertsberg bij Bingen had immers, wat de
Nederlanden betreft, vooreerst al vrienden in het in i z 29 gestichte
„Parcus dominorum ", in de premonstratenzersabdij Park bij
Leuven. Wij bezitten één brief van abt Filip (1 I 165), tweede
prelaat van dit koorherenhuis, aan Hildegard en wij bezitten
ook drie brieven van de Zieneres aan het adres van abt Filip (2).
In de eerste van haar drie brieven verzocht Hildegard de abt
om de gewetensvraag te willen onderzoeken welke de vrouw
hem zal voorleggen die hem de brief zal ter hand stellen, een
vrouw namelijk met de naam Ida.
In zijn antwoord deelt de prelaat van Park aan de abdis mee
dat hij op haar verzoek is ingegaan en aan die vrouw tot kwijt
een penitentie heeft opgelegd die strookte met haar-schelding
leeftijd. Ook betreurt hij het ten zeerste dat hij, bij zijn laatste
reis, aan het voorgenomen bezoek aan Rupertsberg heeft moeten
verzaken.
Filip zat verder zelf ook weleens met gewetenszorgen. Nadat
hij, in een thans verloren brief, had te kennen gegeven dat zijn
ambtelijke verantwoordelijkheid bij het besturen van zijn abdij
-

(1) List der volmaakten, ed. J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van Hadewijch2 , t. 2, in : Leuvense studiën en tekstuitgaven, Leuven-Gent-Mechelen, s.a.

(1925) p.

189191-192

(2) In PL., t. 197, col. 275-278.
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zwaar op hem drukte, trachtte Hildegard hem bij haar antwoord
moed in te spreken om zonder aarzelen enerzijds de zwakken
te steunen, anderzijds bij ieder vergrijp de schuldigen terecht
te wijzen. Ook kwam hij een ander maal, naar aanleiding van
iets hinderlijks bij het celebreren van het Misoffer, tot enige
vertwijfeling, waarna Hildegard hem in haar derde brief voor
dat hij dit storende voorval als een tak met veel twijgjes-hield
diende te beschouwen, dat namelijk dit teken hem niet alleen
om hem zelf, maar ook om anderen werd gegeven opdat zij
allen aan het Misoffer veel zorg zouden besteden. Bij de hartelijke
toon van deze brieven is het dan ook niet bepaald verrassend
dat de koorheren van Park, hoewel er slechts een achttiendeen een vijftiende-eeuws ex-libris voorkomen (1 ), reeds vroeg
een codex met een werk van Hildegard, met de Scivias, wisten
aan te werven, vroeger overigens dan het vijftiende-eeuws
ex-libris laat vermoeden. In 163 5 stipte Joannes Masius ( i 1647),
abt van Park, in zijn bibliotheek-cataloog bij het vermelden
van deze codex immers aan dat „deze, zoals blijkt, in het jaar i 147
op het nadrukkelijk verzoek van prelaat Filip de Tweede werd
vervaardigd (2). Naast de vier bewaarde brieven getuigt deze
mooie, thans te Brussel bewaarde codex bijgevolg voor de
hartelijke verhouding die rond het midden van de twaalfde eeuw
de norbertijnenabdij Park bij Leuven en Rupertsberg met elkaar
verbond.
„Parcus dominorum" is intussen, in de Nederlanden, niet
het enige premonstratenzersklooster waar men met Rupertsberg
relaties onderhield. J. B. Pitra ( 3) ontdekte immers destijds
in een Weense codex (4) een brief van Hildegard aan het adres
van de „abbas de Eberbusde" en verder ook een schrijven van
- -

(1) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, z i . 68, f. i 74r. ex- libris : Liber
fratrum de parcho (I 8 e- eeuwse hand) ;
Isle liber est monasterii de parcho ordinis
premonstratensium grope Lovanium (I 5 e- eeuwse hand).
(2) „Liber S. Hildegardis conscriptus ut videtur circa annum i 147 iussu
Reverendi Domini Philippi Secundi abbatis Parchensis". JOANNES MASIUS,

Elenchus librorum manuscriptorum bibliothecae ecclesiae Parcensis ordinis praemonstratensis, ed. A. SANDERUS, Bibliotheca Belgica manuscripta, t. 2, Rijsel, i 641,
p. i68.
(3) Analecta sanctae Hildegardis opera, in : Analecta sacra, fasc. 8, Monte
Cassino, 1882> p. 558;
en PL, t. 197, col. 300.
(4) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 88i <Theol. 747> , f. 67 en f. 96.
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de heilige aan het adres van „Andreas, prepositus de Eberbutde".
In de eerste brief betuigt Hildegard haar sympathie voor de abt
die, in een vorig schrijven, zijn waardering had te kennen gegeven
voor de genaden die aan de abdis te beurt vielen (1). De tweede
brief is een aanmaning om aan het prelaatsambt niet te verzaken (2), waarom hij volgens H. Lindeman, O.S.B. (3) heel goed
om een gelijkaardig geval tweemaal kan zijn uitgestuurd, éénmaal
aan „Andreas, prepositus de Eberbutde" en éénmaal aan de
Saksische abdij Vessra in de buurt van Themar in Turingen.
Voor ons heeft het,. bij dit alles, zijn betekenis dat in de stichtingsoorkonde van de abdij Averbode uit het jaar I I 3 9 (4) de twee
plaatsnamen „Averbodium" en „Erebodiurn" voor elkaar worden
gebruikt, terwijl de auteurs van de Gallia christiania ( 5) het, wanneer
zij Averbode bedoelden, zoals nu nog in de streek omheen de
abdij wordt gedaan, weleens over Everbeur hadden. Zo was
dan ook het risico niet zo erg groot wanneer de Bollandisten ( 6 )
eens „Andreas de Eberbutde (Eberbusde)" als een wisselvorm
hebben begrepen voor Andreas van Averbode. Van I I 39 tot
II64 is er daar overigens een prelaat geweest met die naam,
maar Nikolaas Hoochlant, O. Praem. (t 13 30) ( 7 ) weet ons
over hem zoveel wonderbaars mee te delen, dat men hem beter
hierbij niet te veel vertrouwen schenkt.
Verder volstaat het niet dat het kerkje, waar de relikwieën
van Sint Gerlach van Houthem (t II72) rusten, sinds I20I
door koorheren van Prémontré werd bediend, om Gerlach bij
de premonstratenzerskoorheren in te schakelen. Gerlach was
toen immers reeds dertig jaar overleden. Wat men hier ook
moet over denken, heeft het thans voor ons meer belang dat
de kluizenaar die, na een bewogen ridderleven en enkele jaren
dienst in een ziekenhuis te Rome, zijn leven knusjes in de uit(1) In PL., t. i97, col. 295-296.
(2) In PL., t. i 97, col. 300.

(3) S. Hildegard en hare Nederlandsche vrienden, in 0GE.,
n.

t.

i,

1928, p. I S S

12 5.

(4) Ed. A. MIRAEUS, Opera diplomatical, t.
no XCI.
(5) T. 5, Parijs, 1731, col. io6.
(6) AA.SS. Septembri.r, t. 5, p. 68 E.
(

7

i,

Brussel, 1723, p. loo -lol,

) Chronica beatorum canonicorum sub S. Praemionstratensi observantia de&entium,

Antwerpen, 1682., p. 9-37.
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geholde stam van een oude boom in de buurt van Maastricht
ging inrichten, bij zijn tijdgenoten hoog in aanzien stond. Ook
vernemen wij uit de Vita Gerlachi (1) dat de auteur van de Scivias
eens, nadat ze bij een visioen de voor onze kluizenaar in de hemel
bestemde plaats had gezien, haar professiekroontje als een persoonlijk aandenken aan de kluizenaar liet ter hand stellen.
De naam hebben wij evenwel niet kunnen achterhalen van
degenen aan wie wij het te danken hebben dat de twee twaalfdeeeuwse heiligen, Hildegard van Bingen en Gerlach van Houthem,
elkaar een hoge achting toedroegen.
Voor de cisterciënzers uit Villers in Brabant tasten wij verder,
wat de tussenschakel betreft, minder in het duister. Guibert
van Gembloers, O.S.B. ( 1 i 204), om beurt abt van Florennes
en van Gembloers, twee benedictijnenabdijen in de provincie
Namen, is namelijk voor de mediaevisten geen onbekende en
men weet sinds jaren dat hij meermalen, voor een onderhoud
met de abdis, soms voor een vrij uitvoerig onderhoud, op reis
is gegaan naar Rupertsberg bij Bingen. Zo heeft Hildegard hem
eens in de herfst van het jaar i 17 vier dagen lang te woord
gestaan, met het gevolg dat de monniken van Villers bij zijn
terugkeer uit Bingen gretig naar hem luisterden en met veel
belangstelling een brief gingen lezen dien de abdis reeds vroeger
aan Guibert had geschreven. Dit was de Epistola de modo visitatienis
suae (2). Hildegard, die over de „conversio" van één van de
monniken, met de naam Sigert, reeds in vroegere jaren had
beslist (3 ), maakte de cisterciënzers van Villers, met alles wat zi j
over haar te horen kregen, overigens al enige tijd erg benieuwd.
Dit bracht er hen ook toe aan de auteur van de Scivias een brief
te sturen, waarbij ze haar, met de steun van een aanbevelingsbriefje
van Guibert van Gembloers, 3 8 vragen voorlegden. Deze brief
schijnt intussen eerst een jaar later, in maart z z 76, ter bestemming
te zijn gekomen. Ook is J. B. Pitra (4) van mening dat die brief
zoek is, zodat de brief uit de Patrologie Latina 5) dan een jonger
-

(

(1) In AA.SS. Januarii, t. i, Antwerpen, s.a., p. 306 -320.
(2) Ed. J. B. PITRA, Analecta sanctae Hildegardis opera, p. 3 3 1-3 34.
(3) Zie de Epistola XXI, ed. J. B. PITRA, Analecta Sanctae Hildegardis
opera, p. 395.
(4) Analecta sanctae Hildegardis opera, p. 378, n. 3.
(

5)

T. 197, col. 1039-1054.

-- zo6 -schrijven zou zijn dat door een zekere vrouw Ida, -- misschien
de Ida over wie prelaat Filip van Park het reeds had, naar
Rupertsberg zou zijn gebracht. Voor H. Delehaye, S.J. (1) is
de brief uit de Patrologia Latina echter wel degelijk de eerste brief.
Bij de vragen welke de monniken aan de Zieneres stelden,
ontbreekt het nu niet aan verscheidenheid. Zo ontmoeten wij
er zowel vragen betreffende het intiemere leven van de D rieëenheid als vragen die verband houden met de Schepping van
het heelal. Er komen even duidelijk vragen voor betreffende
de staat van de mens vóór de zonde als vragen over de toestand
van de mens na de eerste zonde en vragen over de Godservaring
van de mens liggen er evenzeer voor het grijpen als vragen
over een en ander dat bij voorbeeld Sint Paulus schijnt te hebben
meegemaakt.
Zo wordt er vooreerst al gevraagd welk verschil er eigenlijk
bestaat tussen de voortkomst welke Christus te kennen geeft
met de woorden „Ik ben van God voortgekomen" (Joannes,
VIII), en de voortkomst waarop de woorden teruggaan „De
heilige Geest die van de Vader voortkomt" (Joannes, XV) ;
waarom namelijk bij de eerste voortkomst de voortgekomene
Zoon, niet heilige Geest wordt genoemd (quaestio XXIII) ?
Wij ontmoeten er verder ook de vraag hoe wij het moeten
begrijpen dat, volgens het boek Ecclesiasticus (XVIII), Degene
die in eeuwigheid leeft alles te gelijker tijd schiep, terwijl volgens
Genesis (c. I) God de Schepping over zes dagen heeft verdeeld
(Quaestio I) ? Wat heeft het voorts te betekenen dat God de
wateren scheidde die boven en de wateren die onder het firmament thuishoren ? Zijn er namelijk ook boven het firmament
wateren (Quaestio II) ?
In verband met de menselijke situatie vóór en ook na de zonde
wordt onder meer de vraag gesteld hoe wij het moeten begrijpen
dat de mens vóór de zonde God met de ogen van het lichaam
aanschouwde, zodat dit ook eens aan ons zal te beurt vallen,
terwijl de Apostel (I Cor., XV) toch te kennen geeft dat wij bij
de opstanding uit de doden een geestelijk lichaam zullen ontvangen (Quaestio III) ?

(') Guibert, abbé de Florennes et de Gembloux, in Revue des Questio;is historiques,
t. 46, 1889, D. 32.
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De nadruk wordt er intussen vooral nog gelegd op de Godservaring van de mens, zo bij voorbeeld bij de vraag welke de
lengte en de breedte, de hoogte en de diepte zijn welke Sint Paulus
(Ephesié*rs, III) van harte wenst eens door de Ephesiërs samen
met alle heiligen te zien doorpeilen (Quaestio XV) ? Wat de
Apostel (Actus Apostolorum, XVII) eigenlijk voorheeft wanneer
hij te kennen geeft dat wij in Hem leven, bewegen en zijn
(Quaestio XVI) ?
Wat heeft Sint Paulus verder op het oog gehad wanneer hij
zeide : „Ook indien ik de taal van engelen en mensen zou spreken"
(I Cor. XIIn ? Wat zijn dan de talen der engelen (Quaestio XIV) ?
En wat bedoelde hij met de verklaring dat hij dag en nacht in
de diepte der zee heeft vertoefd (I Cor. XI) (Quaestio XVII) ?
En hoe moeten wij hem begrijpen wanneer hij zichzelf de geringste
noemt onder de apostels (I Cor., XV), terwijl hij toch harder
heeft gewerkt dan anderen (Quaestio XVIII) ?
Andere vragen zijn intussen evenwel nog meer verrassend,
zo bij voorbeeld de vraag of het een echt vuur is dat in het
braambos aan Mozes verscheen zonder dit te verteren, de Sinai
eensklaps verlichtte en op Pinksteren over de apostelen nee r daalde (Quaestio XI) 1 ?
De vragenlijst schijnt nu, hoe uitvoerig zij ook weze, in
Rupertsberg niet onwelkom te zijn geweest. De abdis antwoordde immers dat zij, niettegenstaande haar drukke dagtaak
en haar wankele gezondheid, spoedig op de gestelde vragen zou
ingaan en zij vergeleek de monniken, in haar schrijven, bij een
tuin, bij de tuin der deugden die door de liefde wordt onderhouden (2). Dit was dan, volgens de chronologie waarvoor
H. Herwegen, O.S.B. (3) het heeft opgenomen, in zí76. Hildegard scheen er dus te willen spoed bij zetten en zij liet, enige tijd
later, aan de cisterciënzers weten dat zij reeds met het antwoord
op 14 vragen klaar was (4).
Intussen heeft dan een monnik, die niet al te veel geduld had,
de zaak verkorven wanneer hij het waagde nog een tweede
(

)

(1) In PL., t. '97, col. 1040-105 4.
(2) Epistola XV, ed. J. B. PITRA, Analecta sanctae Hildegardis opera, p. 38o3 81 .

(3) Les collaborateurs de sainte Hildegarde, in : RBen., t. z i, i 904, p. 3 8 5 •
(4) Epistola XXIV, ed. J. B. PITRA, Analecta sanctae Hildegardis opera, p. 400.

-- zo8
vragenlijst naar Rupertsberg te sturen (1 ). Dit moet het nu de
abdis hebben op de zenuwen gegeven en Guibert van Gembloers
schreef dan ook, blijkbaar op het verzoek van Hildegard, aan
Radulphus van Villers dat hij met zijn vragen beter bij een of
andere magister te Parijs kon gaan aankloppen (2).
Tenslotte had de Zieneres van Rupertsberg bij Bingen ook
in het Utrechtse nog vrienden, zo vooreerst al bij de benedictinessen van Oudwijk bij Utrecht, waar de abdis Sophie er ernstig
over dacht om af te treden en verder, aansluitend bij de abdij,
als recluse te gaan leven, een opzet die haar door Hildegard werd
afgeraden in een schrijven dat nog vóór het jaar 1173 moet
zijn opgesteld (3 ). In haar relaties met Oudwijk moeten wij nu
vermoedelijk de verklaring zoeken voor het feit dat de abdis
van Rupertsberg ook met bisschop Godfried van Utrecht,
eigenlijk Godfried van Rhenen (1 I I 77), met een magister
„M. de Trajecto" en met kanunnik Boudewijn van Utrecht
heeft gecorrespondeerd.
Zo zijn er dan, in ieder geval, in de Nederlanden zeven kringen
van Vromen, waarmee de Sybille van Rijnland op goede voet
stond. Deze zijn de premonstratenzersabdijen Park bij Leuven
en Averbode, de vriendenkring omheen de kluizenaar Gerlach
van Houthem, de benedictijnenabdijen te Florennes en te
Gembloers, tenslotte ook nog de cisterciënzersabdij te Villers
in Brabant en de Utrechtse kringen die met de benedictinessen
van Oudwijk bij Utrecht op vertrouwde voet leefden (4).

(1) Zie de Epistola XX V ; cd. J. B. PITRA, Analecta sanctae Hildegardis
opera, p. 400-404.
(2) Epistola Guiberti ad Radulphum tnonachum Villariensem, in Catalogus
codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bruxellensis, pars I, t. i, Brussel,
1886, p. 497.
(3) S. Abbatissae in Altuvich ad Hildegarden1, en Responsum Hildegardis,
in PL., t. 197, col. 3 2 1-3 22. -- Zie nog P. SÉJOURNÉ, O.S.B., Les correspondant r de Sainte Hildegarde a Utrecht, in : NAEG., NS., t. 16, I 921, p. 159-I 6 2.
(4) Zie nog voor dit alles H. LINDEMAN, O.S.B., S. Hildegard en hare

Nederlandsche vrienden, in : OGE., t. z, 1928, p. I28-I6o; P. SÉJouRNÉ,
O.S.B., Les correspondants de S. Hildegarde a' Utrecht, in NAKG., NS., t. XVI,
1921, p. 144-162 ; H. HERWEGEN, O.S.B., Les collaborateurs de S. Hildegarde,
in .Ren., t. XXI, I904, p. 192-203.
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DERDE HOOFDSTUK

HADEWIJCH

Met de auteur van de Scivias blijft Hadewijch, hoewel zij in
haar brieven heel wat meer bij het Neo-Platonisme aansluit,
door de hoog opgedreven symboliek in verschillende van haar
visioensverhalen tot op een zekere hoogte verwant, maar zij
weet intussen tot nog toe haar persoonsbewijs voor vorsers
veel beter te verbergen. Ook met haar oeuvre staan wij overigens
nog steeds voor een paar raadselen. Duidelijk is het namelijk
nog steeds niet wat er in een excerpt uit de sinds lang spoorloos
verdwenen bibliotheek-cataloog van het koorherenklooster SintMaartensdal te Leuven met haar .Proverbia" wordt bedoeld
en men heeft ook nog steeds het spoor niet weten te achterhalen
van de daar eveneens vermelde Latijnse vertaling van haar
Visioensverhalen (1). Ook ontmoeten wij, hoewel zonder de
Latijnse tekst der Visioenen, deze werken eveneens in de rond
het jaar i S 3 2 vervaardigde verzamelcataloog van Rodeclooster (2).
Tot nog toe wist men niet te achterhalen wat in deze twee bibliotheek-catalogen, een laat-vijftiende -eeuwse en een zestiendeeeuwse, met de Proverbia wordt bedoeld en de niet zo lang
geleden door R. Lievens 3 in dit verband gestelde vragen
brengen ons niet eens tot een voorlopige hypothese.
Belangrijker is hier voor ons de vraag hoe wij de referentie
„Eios Visiones Latine" (tweedehands : Eius Visiones etiam
Latine) moeten begrijpen. Daar de twee referenties, die van 1487
en die van rond het jaar i 5 3 z, op het boekenbezit teruggaan
(

)

(1) Dit excerpt luidt zoals volgt : De B. Hadewige de Antverpia. Sic
cognominatur in Catalogo manuscriptorum variarum Bibliothecarum Belgii,
scripto circa annum 1487. forma oblonga qui servatur apud Martinienses
Lovanij, qui quidem testatur eius Visiones (secunda manus addit : etiam)
Latine et Epistolas. Proverbia (quae hic desunt) Rythmos et easdem Visiones
lingua Brabanto-Belgica exstare in Carthusia Zelemensi prope Diestemium,
Ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 941, binnenzijde van het voorbord.
(2) Deze referentie luidt zoals volgt : Hadewigis de Antwerpia ; Z < elem > :
Visiones eius, Z <elem> : Epistole proverbia rithmata eius in theutonico,
Ms. Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov. i 2.694 <F.K., 93 73 > , bl. z 56v.
3

(

) Een nieuw Mengeldicht uit de school van Hadewych, in Leuvense Bijdragen,

t. 47, 1958, p. 74.
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van de kartuizers uit Zelem bij Diest, kan men vermoeden dat
alleen de jongste referentie, die dan een vergissing uit de bibliotheek-cataloog van 1487 heeft willen terecht wijzen, in dit
verband te vertrouwen valt. Men kan echter ook van mening
zijn dat de tweedehandse emendatie in het cataloog-excerpt uit
het Gentse handschrift dit onwaarschijnlijk maakt, zo dat de
kartuizers van Zelem bij Diest dan wel degelijk twee codices
met Hadewijchs Visioenen, één met de Dietse tekst en één met
een ons tot nog toe niet nader bekende Latijnse vertaling zullen
hebben bezeten, die misschien ook door een van hen werd
vervaardigd. De kartuizers hebben overigens, zoals verder nog
zal blijken, nog wel meer mystieke teksten van betekenis ten
behoeve van buitenlandse lezers in het Latijn vertaald, maar
niets laat ons toe te gissen waar wij de buitenlandse vrienden
moeten zoeken, die er hen zouden hebben toe aangezet voor
een Latijnse vertaling te zorgen van Hadewijchs Visioenen,
een Latijnse vertaling waarvan het bestaan tot nog toe overigens
niet eens vaststaat. Hoewel het niet bijzonder waarschijnlijk
voorkomt dat hun Duitse confraters hen hiertoe zullen hebben
verzocht, hopen wij dat een voor niets versagend onderzoek
van het boekenbezit in de buitenlandse kartuizen de Hadewijchvorsers, wat de Latijnse tekst betreft van de Visioenen, vroeg
of laat tot een bevredigend antwoord zal brengen.
Bij voorlopig nog steeds niet op te lossen vraagpunten en
bij even broze gissingen moeten wij intussen niet blijven en
het ziet er naar uit alsof Hadewijch, wat haar buitenlandse
relaties betreft, aan Sint Hildegard van Bingen niets had te
benijden. Zoals zij relaties onderhield met een niet nader geiden
magister te Parijs, met „een vergheten meesteiken-tifcerd
alleen in een celleken" en met een kluizenares in Bohemen,
zo ook waren er geestverwanten van de Brabantse begijn die
te Keulen woonden, zo vooreerst al Vrouw Lane en een andere
vrome vrouw met de naam Oede (1 ) aan wie zij weleens langs
een ons tot nog toe onbekende weg een boodschap wist door
te geven. Men kan, in dit verband, ook denken aan een op een
religieuze grondslag berustende telepathie, waarbij Hadewijch
List der Volmaakten, cd. J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van
2, in : Leuvense studiën en tekstuitgaven, Leuven-Gent-Mechelen,
s.a. ( I 92 5), p. I 8 9 182-187 ; p . 190218_19I222.
(1 ) Zie de

Hadewj/eh 2 , t.
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zich van een reeds overleden Vrome zou hebben bediend die
bij haar vrienden hoog in aanzien stond. Dit zou overigens
volkomen stroken met het „comen met gheeste" en met het
„senden gheeste" waarover het in de passus over Vrouw Lane
gaat. Wat wij hier ook moeten over denken, schijnt het echter
vast te staan dat het niet over een bij dromen of visioenen voor
reis ging, wanneer Hadewijch het in de List der-gespild
volmaakten 1) over een diep in Saksen wonende kluizenares had,
met de naam Mine, naar wie zij eens Heer Hendrik van Breda
met een opdracht stuurde. Hierbij moeten wij er ook nog op
wijzen dat het sinds een vóór twee jaar verschenen studie van
P. C. Boeren (2) volkomen vast staat dat Hadewijch met de
heer Hendrik van Breda, die op haar verzoek voor een bood
bij een kluizenares in Saksen instond, een priester be--schap
doelde, waarom er in de eerste helft van de dertiende eeuw
voor haar opdracht wellicht twee gegadigden in aanmerking
komen : heer Hendrik van Breda (1 1221), deken van Deventer
namelijk, en zijn jongere naamgenoot die om beurt tot proost
van Celles, tot domdeken van Utrecht en tot proost van Deventer
werd aangesteld en omstreeks i 250 overleed ( 3).
Voorts moeten wij, volledigheidshalve, ook nog aan vijf
Vromen in Turingen, aan negen Vromen in Engeland en aan
een predikant, vermoedelijk een dominicaan, in Denemarken
herinneren, die allen, hoewel de auteur zich bijzonder onduidelijk over hen uitlaat (4) tot de buitenlandse relaties van
Hadewijch schijnen te hebben behoord. Met de bekeerde jodin
uit het Keulse, welke zij met de naam Sare nog vóór Sint Bernardus
vermeldt ( 5 ), schijnt Hadewijch daarentegen een sinds jaren
overleden Vrome te bedoelen. Ook kan, bij deze ver strekkende
relaties met Vromen die wellicht naar haar opkeken, de vraag
worden gesteld of Hadewijch hen allen mede op het oog hield
wanneer zij zich bij het dertiende visioensverhaal ( 6 ) door een
(

i88 176178
(2) Hadewych en heer Hendrik van Breda, in : Bijdragen tot de Nederlandse Taalen Letterkunde, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
(1) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., p.

.

fasc. 2, Leiden, 1962, p. 3 4•
-

(3) Zie P. C. BOEREN, Hadewych en heer .Hendrik van Breda, p. 14-23 en p. 40.

(4) List der Volmaakten, ed. J. VAN MIERLO, S.J., p. 190200 215.
Zie de List der Volmaakten, ed. J. VAN MIERLO, S.J., p. 18 6141-

(-5 )
(6 )

Ed. J.

VAN MIERLO, S.J., p. 145111.

I 8 7 162.
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serafijn liet begroeten als „de moeder der Minne", als een vrouw
met ervaring bijgevolg die anderen met haar raad voorlichtte.
Voorts blijkt uit dit alles dat wij met het onderzoek van de
namenlijst ter aanvulling bij het dertiende visioensverhaal,
met de List der Volmaakten nog aan een aanvangsstadium toe
zijn.
De buitenlandse referenties in de List der Volmaakten zijn
intussen, wat Hadewijchs invloed in het buitenland betreft,
voor ons niet het enige houvast. Wel hebben wij, bij het
nakijken van de drie volledige Hadewijch-handschriften, twee
namelijk uit Rodeclooster te Oudergem bij Brussel (1 ) en één
uit het koorherenklooster Bethlehem bij Leuven ( 2) en bij het
nakijken van vijf handschriften met Hadewijch-excerpten (3 ),
slechts in één codex, in het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
2879 -80, in het handschrift A namelijk, talrijke in het Latijn
gestelde randnoten aangetroffen, maar er valt hier voor een
buitenlands gebruik van het handschrift al zeer weinig uit af
te leiden en het is helemaal niet mogelijk, deze Latijnse glossen
op een buitenlandse lezer te laten teruggaan wanneer dezelfde
hand blijkt ook enige in het Nederlands gestelde randnoten
te hebben aangebracht.
Hieruit kunnen wij intussen niet besluiten dat Hadewijch tot
het eind van de Middeleeuwen in Duitsland onbekend is gebleven
en wij hebben, om ons hiervan te vergewissen, het getuigenis
van Lamprecht van Regensburg, O.F.M. (t 1255) beslist niet
nodig. Hoewel het tot nog toe alles behalve duidelijk is wie hij,
wanneer het niet om Hadewijch gaat, wel kan hebben bedoeld,
toch achten wij het immers voorbarig om de Duitse franciscaan
als een getuige te laten optreden ten gunste van de vertrouwd
Duitse gouwen met het oeuvre van de Brabantse-heidvan
mystieke wanneer hij, niet zonder schamperheid, schrijft :

(1 )

Thans de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2879-2880, en 2877-2878
Thans het ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 941.
(3) Thans de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 24 z- 2413 ; 3093-95;
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, i 3 3.H. i, en 7o E S, alsook Parijs,
Mazarine, 920.
(2 )
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Diu kunst ist bi unsern tagen
In Brabant and in Baierlanden
Undern wiben of gestanden.
Herre got, waz kunst ist daz,
Daz sick ein alt wip baz
Verstet dan witzige man"(')

Van dit „alt wip" uit Die Tochter Syon tot de Adelwip die
J. van Mierlo, S.J., eens bij het inkijken van een Duitse encyclopedie (2) zeer benieuwd maakte, was de afstand intussen niet
groot en zo kwam de mediaevist er toe in twee Duitse handschriften teksten te achterhalen die op Hadewijch teruggaan (3).
Hierbij gaat het om twee vroeg-vijftiende-eeuwse verzamelhand
waar men zowel teksten van de zalige Hendrik Seuse-schriften
(t z 3 66) en van Joannes Tauler (t Y 3 6i) als preken van Meester
Eckhart (t 13 27) en teksten van Nikolaas van Straatsburg
(t rond 13 27) aantreft. Er komt in deze twee codices intussen
nog wel meer voor, zo bij voorbeeld in het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Oct. z 2, p. 3 8r-41r, een Duitse
tekst die aanvangt met de woorden : Dis ist gar eipa nutte leve die

sante adelvip lerte. Der got minnet der minnet sine werd. Sine verg
sint tugent 4), en dezelfde tekst vindt men, op een paar woorden na,
(

met dezelfde aanhef ook in het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 149, f, 144v-149v. Voor J. van Mierlo,
S.J., was het nu niet moeilijk om in deze Duitse tekst de tiende
brief te herkennen van Hadewijch.
Belangrijk is voor ons ook de vraag waar deze twee codices
werden vervaardigd en aan wie zij aanvankelijk hebben toebehoord. Met H. Hornung (b), die 86 handschriften wist te
achterhalen uit het vroegere boekenbezit van Daniël Sudermann
(t na 1631), moeten wij nu in dit verband ernstig rekening houden
wanneer hij verklaart dat Sudermanns handschriftenverzameling,
(1) Die Toch/er Syon, cd. K. WEINHOLD, Sandt Francisken Leben rind Toch/er
Syon, Paderborn, x880, p. 431, vv. 2838-2843.
(2) W. STAMMLER, Die deutsche Literatur des Mile/alters, Verf asserlexikon,
t. i , Berlijn-Leipzig, i 93 3, col. 15 -i 6, voce Adelsvip.
(3) Zie J. VAN MIERLO, S.J., Adelsvip, in : VMKVA., 19 3 3, P. 581-598;
ID., De Adelwip-uittreksels, in : VMK VA., i 9 3 4, p. 5 3 7 - 5 5 5 •
(4) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., De Adelwip-uittreksels, p. 5 44 5 50.
(b) Daniel Sudermann als Handschriftensammler, Bin Beitrag Zur Strasburger
Bibliotheksgeschichte, diss. Tubingen, s.l. en s.a. ( i 9 5 6), p. 99* -i oo*.
-

_.
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wat het aanzienlijkste gedeelte betreft, uit Keulse en uit Straatsburgse kloosters, vooral echter uit het Sint-Gertrudisklooster
van de dominikanessen te Keulen en uit het te Straatsburg
gevestigde doniinicanessenklooster „Sanctus Nicolaus in Undis"
kwam.
Verder heeft het voor ons zijn betekenis dat in deze twee
Duitse handschriften, één namelijk uit de eerste helft van de
veertiende en één uit de vijftiende eeuw, met de grootste waardering over Hadewijch wordt gesproken. Zo lezen wij in de
aanhef : Dis ist gar ein nutte Tere die saute adelsvip lerte die do ist

ein grosse heilige in dem ewigen lebende von der Tere sunderlich alle go/les
ƒrunde in brabant von hundert jaren duo dem aller vollekomenesten
lebende komen sint unde von der gnaden go/les durch su erluhtet.
Hiermee staat het dan vast dat Hadewijch, „Sante Adelwip",
in Duitsland sinds de vijftiende eeuw en misschien reeds langer
voor bepaalde kringen van Vromen als een aangeziene heilige
en tevens ook als een mystieke auteur stond aangeschreven,
naar wie men in Brabant sinds honderd jaar opkeek.
Hoe kwam men, in de vijftiende eeuw, aan deze inlichtingen
betreffende de Brabantse begijnenleidster ? Een leerrijke nota
in het thans aan de Universiteitsbibliotheek te Tubingen bewaarde
ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Oct. i 2, f. i Zov,
brengt ons misschien tot een antwoord op deze vraag. Daar
lezen wij namelijk : Es ist u wissende da.Z dis buck der frouwen

.Zu sancte katterinen der Johanserin Zu hagenulve ist nach claweses
dode in dem riuthove, der do ist lonhere der stelle u hagen, anno domini
m° CCCC° XIIo.
Nu is het een bekende zaak dat de Sint-Nikolaas-parochie,
sinds jaren bij de proosdij in Hagenau ingelijfd, nog vóór het
eind van de veertiende eeuw onder het toezicht kwam te staan
van de in het Zwarte Woud gevestigde premonstratenzersabdij
Allerheiligen in de buurt van Oberkirch in Baden (1 ), zo dat
de vermoedelijke belangstelling van de norbertijnen voor de
nederlandse mystieken, indien deze althans kan worden bewezen,
ons in dit verband wellicht een bevredigend antwoord kan
verstrekken. Nederlandse Hadewijch-handschriften die aanvankelijk aan een premonstratenzersklooster hebben toebehoord,
(1 ) Zie N. BACKMUND, O.Praem., Monasticon .Praemonstratense,
bing, 949, p. 99-100,

t. i,

Strau-
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volledige of ook maar codices met Hadewijch-fragmenten,
zijn ons evenwel tot nog toe niet bekend.
Dit billijkt intussen nog geenszins het vermoeden dat wij
bij de witheren geen belangstelling hoeven te zoeken voor
de mystieke literatuur van eigen bodem. Hoewel men deze
vertalingen nog steeds niet heeft weten te achterhalen, moet men
er immers vooreerst al rekening mee houden dat zowel het
traktaat Van den vier becoringhen als dat met de titel Dat boecsken
der verclaringhe, twee traktaten namelijk van de zalige Jan van
Ruusbroec, door een koorheer uit de premonstratenzersabdij
Park bij Leuven in het Latijn moeten zijn vertaald geworden.
Dit wordt ons immers in het Ruusbroec-handschrift F (1), dat
bij de Broeders van het Gemene Leven te Brussel werd ver
-vardig,
tweemaal meegedeeld.
Bij deze twee mystieke werken zijn de witheren verder niet
gebleven. Blijkens de bibliotheek-cataloog van de hand van
joannes Masius, O.Praem. ( f i 647) (2) bezaten de norbertijnen
van Park bij Leuven in het jaar i 63 5 immers nog steeds Ruusbroecs Brulocht in de Latijnse vertaling vanWillem Jordaens
(t i 372), alsook het in een vorig hoofdstuk reeds besproken
De victoria Verbi Dei van Rupert van Deutz. Van deze aanvankelijk
Luikse monnik bezat men intussen ongeveer in dezelfde jaren,
in i 6o6 namelijk, zo goed als zeker heel wat meer, maar men
kan het betreuren dat de auteur van de bibliotheek-cataloog
van Averbode uit voormeld jaar niet nader heeft bepaald wat
hij eigenlijk bedoelt met de referentie Rupertii abbatis opera,
in tribus libris (3). Aan Dionysius van Rijkel, O.Carth. (' 1471)
schenkt hij overigens meer aandacht en vermeldt om beurt
zijn Enarrationes in Evangelia, zijn Homiliae in Evangelia, Epistolas,
Actiss Apostolorum et Apocalypsim en tenslotte zijn Commentaria
-

(1) Het ms.

Brussel, Koninklijke Bibliotheek,

1165-67, f. 7, 109

d en i 3 9 a.

(2) Elenehus librorum manuscriptorum bibliothecae ecclesiae Parcensis ordinis
praemonstratensis, ed. A. SANDERUS, Bibliotheca Belgica manuscripta, t. 2, Rijsel,
164I, p. 168, 169-17or.
(3) Zie GILLIS DE VOECHT, Indiculus bibliothecae Averbodiensis digestus
anno 16o6, io aprilis, ed. Pl. LEFEVRE, L'ancienne bibliothèque d'Averbode d'a, pres
les sources d'archives, in : A Praem., t. 3 6, z 960, p. 97.
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in prophetas maiores 1). Voorts bezaten zowel Averbode (2) als
(

Tongerlo (3) respektievelijk in het jaar í6o6 en in het jaar í64o
onder de niet overdreven duidelijke titel Sermosaes een prekenverzameling van Hendrik Here, O.F.M. (t 1477). Hoewel wij
uit deze bibliotheek-catalogen niet kunnen afleiden wanneer
deze handschriften respektievelijk in de abdijen Park, Averbode
en Tongerlo werden aangeworven, kan men bijgevolg niet
behoorlijk beweren dat er onder Nederlandse witheren voor
de religieus georiënteerde literatuur van eigen bodem geen
belangstelling was.
Hiertoe zullen dan waarschijnlijk de relaties met Groenendaal
en ook met huizen die met dit huis verwant waren, hebben
bijgedragen. Zo vernemen wij vooreerst al uit de Cathalogus
fratrum clericorum sive choralium die aansluit bij het Obituarium
van Groenendaal, dat de clerici Hendrik van Winkenzeel en
Jan Jacobs, beiden uit de priorij te Groenendaal, vermoedelijk
in de eerste jaren van de vijftiende eeuw zijn uitgetreden en
witheer werden in de abdij Dilighem te Jette in de buurt van
Brussel (4).
Ook in andere met Groenendaal nauw verwante priorijen
heeft men verder in die jaren jongere clerici om ons onbekende
redenen zien uittreden en tot een norbertijnenabdij toetreden,
zo bij voorbeeld in Rodeclooster waar een ons niet nader bekende
clericus met naam Jan Bols nog vóór het eind van de veertiende
eeuw naar de witherenabdij te Grimbergen bij Brussel verhuisde (b).
Moeilijk zal het voorlopig blijven om na te gaan in hoever
deze tot de norbertijnen toetredende koorheren uit Groenendaal
en uit met dit klooster verwante huizen een vriendschappelijke
(1) Zie GILLIS DE VOECHT, Indiculu r . . . , ed. Pl. LEFÉVRE, L'ancienne bibliothèque d'Averbode
p. 91.
(2) Zie GILLIS DE VOECHT, Indiculus . . . , ed. Pl. LEFÉVRE, L'ancienne bzbliothèque d'Averbode
p. 93.
Codices manu rcri, pti abbatiae de Tongerloo ordinis praemonstratensis anno 1 640,
ed. A. SANDERUS, Bibliotheca Belgica manuscripta, t. 2, Rijsel, 1641, p. I 54.
(4) Zie M. DI J KMANs, S.J., Obituaire du monastère de Groenendael dans la foret
de Soignes, Brussel, 1940, p. 18.
(5) Zie GASPAR OFHUYS, Catalogus fratrum choralium Rubeae Vallis, in:
Anecdota ex codicibus hagiographicis Johannis Gielemans, canonici regularis in
Rubea Valle grope Bruxellas, Brussel, x 895 , p. 214-2 I 5.
...,

... ,

( 3)
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verhouding tussen Prémontré en het Brabantse koorherenkapittel
hebben kunnen in de hand werken, maar men zal niet betwisten
dat bepaalde witherenkloosters onder de in 1412 tot het Windesheimse Kapittel toegetreden koorheren vrienden hadden. Na
vruchteloze pogingen om zijn klooster te hervormen, verzocht
immers de abt van Park bij Leuven Wouter van Beringen (t na
1462) zijn vriend Hendrik van der Heyden (t 1473), prior van
Bethlehem bij Leuven, om zijn plaats als abt van Park te willen
ter hand nemen, een verzoek dat deze alleen beantwoordde
met een Epistola reformatoria (1).
Dergelijke gevallen hebben de witheren in Brabant wellicht
tot drukke relaties gebracht met de Brabantse koorherenpriorijen,
met Groenendaal bij voorbeeld waar Ruusbroec aan Hadewijchs
ceuvre zijn fundamenteelste stellingen heeft ontleend (2) en
waar de Kok van de priorij, Jan van Leeuwen (t i 378) met
zijn lof betreffende dit „heylich glorioes wijf" niet zuinig was (3 ).
Meer belang hebben evenwel voor ons, in dit verband, Rodeclooster, waar in ieder geval twee van de thans bekende Hadewijch
de handschriften A (4) en-handscriftewvadg,
B ( namelijk, en verder de priorij Bethlehem bij Leuven, waar
het handschrift C ( 6) vandaan komt.
Vooreerst moeten wij voor de Hadewijch-handschriften A
en B niet, ter vergelijking, de hulp inroepen van andere codices.
In het handschrift B luidt het ex-libris zoals volgt : Dit boec es

der broederen van Sente Pauwels in Zonien gheheeten te roedendale.
Ook wordt dit ex-libris van de hand van de kopiist dat in de
bovenrand van de codex voorkomt, op een paar woorden na

(1) Ed. Pl. LEFÉVRE, L'„Epistola reformatoria” du prieur de Bethléem,
Henri van der Heyden, pour l'abbaye du Parc au XVe siècle. in : A Praem., t. 3 ,
1927, p. 23-24.
(2) Zie St. G. AXTERS, O.P.,

Hadewych als voorloopster van de talige Jan
van Ruusbroec, in : Dr. L. Reypens-Album, in : Studiën en Tekstuitgaven van
Ons Gee.rteljj/ Erf, t. 16, Antwerpen, 1 964, p. 5 7 74.
(3) Zie Vanden seven teekenen der sonnen, c. z 3 ; in het ms. Brussel, Konink-

lijke Bibliotheek, 888-890, f. 44 d; opgenomen in onze bloemlezing met
de titel Jan van Leeuwen, Een bloemleiing uit zin werken, Antwerpen, 1 943.
p. 41.
(4) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, z 8 79 -80
(5) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2877-78.
(6) Ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 941.
.
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met dezelfde bewoordingen onder aan het blad nog door een
vijftiende-eeuwse hand herhaald.
Bij het handschrift A zorgde een vijftiende-eeuwse hand,
niet de hand van de kopiist, verder tweemaal voor een ex-libris,
dat éénmaal luidt : Dit boec es der broedere van Sint Pauwels in
Zoninghen gheheeten de roede cluse. Het tweede, aanvankelijk uit
libris werd met zorg uitgekrast, waarom het thans-voerigx
voor de grootste helft onleesbaar is. Bij de twee codices wordt
intussen duidelijk verwezen naar Rodeclooster, de beroemde
priorij te Oudergem bij Brussel.
Verder biedt de stempelband van het Hadewijch-handschrift B
ons nog, wat niet zo vaak voorkomt, de signatuur van de binder:
Godefridus scriptor me ligavit. Daar Gaspar Ophuys (t 15 23)
nu in het Obituarium van Rodeklooster, met de titel Cathalogus

frafrum regularium cenobii Rubeevallis in Zonia grope Bruxellam

(1 )

onder de .fratres clerici" slechts één koorheer vermeldt met
de naam Godfried, onder de .fratres conversi" en onder de
„fratres donati" daarentegen geen enkele kan men vermoeden
dat de signatuur van onze binder op Godefridus de Halem moet
teruggaan die later kartuizer werd en ook als scribent is werkzaam geweest. Dit is echter niet het geval daar Pr. Verheyden ( 2)
eens heeft aangetoond dat het hele bezit van Godevaert de Bloc,
ook zijn boekbinders- en zijn schrijfgerief, om zware schulden
verbeurd verklaard, in 13 8 3 aan Rodeclooster werd overgemaakt.
Ook willen wij er hier aan herinneren dat zowel A als B volgens
W. de Vreese (3 ) rond het jaar i 3 8o werden vervaardigd. Volgens
J. van Mierlo, S.J. (4), zou A evenwel reeds op de jaren i 3 50I 3 6o teruggaan, terwijl B een vijftigtal jaren jonger zou zijn.

(1) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 480, f. 22IV;
opgenomen in : Anaecdota ex codicibus hagiographies Johannis Gielemans, Brussel
1895, p. 229.

(2) Huis en have van Godevaert de Bloc, scriptor en boekbinder te Brussel, 13 64: Het Boek t. 24, 1 93 6- i937, p• 1 343 ) De Dietsche boeken van 't Rooklooster, omstreeks het jaar 1400, in : Album
Kern, Leiden, í9o3, p. 400; opgenomen bij P. J. H. VERMEEREN, Willem
de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde, Tien codicologische studiën,
Zwolle, 1962, p. 65.
4 ) De visioenen van Hadewych, t. 2, Inleiding, Leuven-Gent-Mechelen, p. 9.
1384, in
(

(
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Dan hebben wij nog het Hadewijch-handschrift C (1). Volgens
L. Indestege (2) werd de band van deze codex in de binderij
van de priorij Bethlehem bij Leuven vervaardigd en hij verwijst,
in dit verband, naar een te Brussel ( 3) bewaard Lectionarium
dat met een geheel naar dezelfde stijl vervaardigde band werd
toegerust en zijn herkomst te kennen geeft door het volgende
ex- libris : Liber pro infirmaria gloriose virginis Marie in Bethleem
pope Lovanium, ex parte fratris Johannis Booms senioris. Zo kan
men tot het besluit komen dat C dan na het jaar 1406, stichtingsjaar van Bethlehem, en nog vóór het jaar 1429, sterfjaar van
Jan Booms, onderprior in dit huis, werd geschreven. Dit besluit
is echter maar moeilijk te handhaven, vooreerst al om het
geschrift dat volgens W. de Vreese (4) nog op de jaren i 340-13 50,
volgens J. van Mierlo, S.J. (s), op de jaren teruggaat wanneer
een codex met de collacies van Cassianus werd vervaardigd die,
blijkens een colofoon, in i 3 82 moet zijn geschreven en blijkens
een viermaal voorkomend ex-libris aan Bethlehem heeft toebehoord ( 6 ). De kalfslederen stempelband bij deze Dietse Cassianus
herinnert er ons dan ook aan dat men een stempelband uit een
goed bekende binderij, ook wanneer men hem voor impliciet
gedateerd wil beschouwen, bij het dateren van een handschrift
wel als „terminus ante quem", maar in geen geval als „terminus
a quo" kan gebruiken. Het Hadewijch-handschrift C blijkt,
met andere woorden, beslist ouder te zijn dan de sinds jaren
wat gehavende band en het zou ook buiten Bethlehem kunnen
zijn geschreven. In dat laatste geval is het echter reeds in de
eerste decennia van de vijftiende eeuw het boekenbezit van
Bethlehem bij Leuven gaan verrijken.
Volledigheidshalve moeten wij er hier verder nog aan herinneren dat onlangs nog een handschrift werd achterhaald, waar
de Strophische Gedichten en een aanzienlijk gedeelte voorkomen
(1) Ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 941.

(2) Boekbanden uit vhf eeuwen, Catalogus van de tentoonstelling, Rijksuniversiteit
te Gent, Centrale bibliotheek, in : Bijdragen tot de bibliotheekwetenschap, Gent,
1961,
p. 58-59.
(3)

Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,

2030.

(4) Een catalogus der handschriften in Nederlandsche kloosters uit het jaar 148 7,
in : VMKVA., 1913, D. 342.
(5) De visioenen van Hadewych, t. 2, p. 10.
(6 )

Zie het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2341, f. 2v, 4, i68 en 169.
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van de Hengeldichten 1 maar de herkomst van deze overigens
jongere codex wist men nog niet uit te maken (2) en hierom
verstrekt hij ons veel minder houvast dan de drie hierboven
besproken handschriften.
Dit bieden de codices met een reeds nu vaststaande herkomst
ons tot op een zekere hoogte wel en hierom kunnen wij de
relaties tussen Brabantse en Duitse witherenkloosters, met de
steun van de koorherenhuizen uit het Brabantse en even later
uit het Windesheimse Kapittel, tot op een zekere hoogte voor
de tiende brief van Hadewijch en voor enkele andere excerpten
uit haar brieven als de weg beschouwen die ze naar Duitsland
heeft gebracht. Dit blijft evenwel, tot nog toe, een niet te bewijzen
gissing.
Voorts zou, ook wanneer de weg naar Duitsland nu reeds
zou zijn uitgemaakt, uit dit alles nog helemaal niet blijken hoe
de Duitse Hadewijch-teksten zijn tot ons gekomen. In de twee
Duitse verzamelhandschriften vinden wij het ex-libris van
Daniël Sudermann, een te Luik geboren vriend van de mystieke
literatuur die na 1631 als aanhanger van de Schwenckfeldianersekte te Straatsburg zou sterven. In een van de twee Berlijnse
handschriften ( 3) vinden wij, naast de tekst van Hadewijchs
tiende brief, de verklaring dat Sudermann de tekst in een ander
handschrift veel uitvoeriger bezit. Daar nu de tekst in de twee
ons tot nog toe bekende codices, in die uit Tubingen en in
die uit Marburg/Lahn even uitvoerig is, kan Sudermann met
zijn randnoot maar moeilijk, zoals J. van Mierlo, S.J. ( 4) het
heeft begrepen, het thans in de Staatsbibliothek te Marburg/Lahn
bewaarde ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 149
hebben bedoeld. Het komt dan ook, tot op een zekere hoogte,
waarschijnlijk voor dat Daniël Sudermann nog een derde, ver
eveneens in het Duits gesteld handschrift heeft bezeten,-moedlijk
met meer of minder uitvoerige teksten van de Brabantse begijn.
(

),

(7) Thans het ms. Antwerpen, Ruusbroec- bibliotheek, 385 II.
(8) Zie L. REYPENS, S.J., Een nieuw Hade,vijch-handschrift, in : OGE., t. 3 7,
1963,

D.

344-345•

(3) In het thans aan de Universitätsbibliothek te Tubingen bewaarde
ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. oct. I 2, f. 3 8r : Diss hab

ich gantZ and vil lenger im buch da die Sendbrieff an Junckf. stond.
(4) De Adelwip-uittreksels, p. 5 3 7 5 38.
-
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Een volledige Duitse vertaling van de Brieven van Hadewijch
zal Sudermann waarschijnlijk niet hebben bedoeld. Hij heeft uit
de Brieven echter nog wel meer gekend dan de tiende brief,
zo bij voorbeeld wellicht de zestiende. In ieder geval komt
er in de Duitse tekst, dien wij thans bezitten, na de tiende brief
nog meer voor dat bij de Duitse tekst van deze brief aansluit
en dat gedeeltelijk aan de zestiende brief en ook aan andere
brieven werd ontleend. Hierom achten wij het waarschijnlijkst
dat Sudermanns derde Hadewijch-handschrift een ofwel in het
Duits of misschien ook in het Nederlands gesteld florilegium
zal zijn geweest, zoals het Hadewijch-florilegium dat thans nog
in Den Haag (1 ) wordt bewaard. Voor een Nederlandse auteur,
van wie de oorspronkelijke tekst slechts in drie volledige handschriften, in een vierde, onvolledig, hoewel omvangrijk handschrift en in vijf fragmentarische codices tot ons kwam, getuigen
de twee nog bestaande Duitse handschriften met de steun van
een derde verdwenen codex, wat de belangstelling betreft van
Duitse lezers voor zijn oeuvre, op een vrijwel bevredigende
manier.

(

1)

Ms. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, i 3 3.H. i.
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VIERDE HOOFDSTUK

GERARD VAN LUIK, O.CIST.

Niet alle religieus georiënteerde auteurs uit de dertiende eeuw
blijven intussen met hun oeuvre op het niveau, waar men bij
het lezen van de werken van Hadewijch verwijlt, Gerard van
Luik, O.Cist., bij voorbeeld in geen geval, maar dit kan voor
ons niet een bevredigende reden worden om hem hier onvermeld
te laten, de nog heersende twijfel rond zijn nog steeds niet
voltooide identificering evenmin.
Voor Pseudo-Henricus Gandavensis (1 ), een catalograaf uit
de veertiende eeuw (2), is hij een dominicaan die ons het traktaat
schonk met de titel De doctrina cordis en wellicht ook als de auteur
moet worden beschouwd van een heel wat minder druk verspreid
werkje, van het Liber de remediis contra amorem illicitum. Deze suggestie is echter niet in goede aarde gevallen en Valerius Andreas
(t i 65 5) ( 3) nam het in de eerste jaren van de zeventiende eeuw,
i 629) (4) en een
hierin bijgetreden door Franciscus Sweertius
eeuw later ook door Franciscus Foppens (t 1 761) ( 5), op voor
twee verschillende auteurs, een cisterciënzer namelijk, auteur
van het De septem remediis, en een dominicaan, auteur van het
De doctrina cordis. Ook schenen zowel de cisterciënzers als de
dominicanen hier genoegen mee te nemen, wanneer Carolus
de Visch, O.Cist. (t 666) (s), voor de cisterciënzer-auteur
alleen het Remediis en J. Quétif, O.P. (1 1698) en J. Echard, O.P.
( • i 724) ( 7 ) voor de dominicaan, naast een paar verder nog
te vermelden werken, alleen het De doctrina cordis opeisten en
het zal wel niet overbodig zijn er hier even aan te herinneren
dat J. Echard, O.P., hiertoe tot op een zekere hoogte steun

(r

(1) Liber de scriptoribus ecclesiasticis, ed. A. MIRAEUS, Bibliotheca ecclesiastica,
t. z, Antwerpen, 1639, p. 172-173.
(2) Zie M. B. HAURÉAU, Memoire sur le Liber de viris illustrious attribué
a Henri de Gand, in : Mémoires de l'Institut National de France, Académie des
inscriptions et belles-lettres, t. XXX, z, i 883, p- 352-353.
3 ) Bibliotheca Belgica, Leuven, z 623, p• 3 I 5(4) Athene Belgicae, Antwerpen, i 6z8, p. z 8 z.
(5) Bibliotheca Belgica, t. i, Brussel, 1 739j, p- 353.
6 ) Bibliotheca scriptorum sacri ordinis cisterciensis 2 , Keulen, i 6 5 6, p. i z 3.
7 ) Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, t. i , Parijs, z 719, p. 249.
(

(

(
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vond in de handschriften (1) alsook in het feit dat er nog even
vóór het midden van de dertiende eeuw een lector uit het
dominicanenklooster te Luik, samen met twee andere confraters,
door bisschop Guiardus van Kamerijk (Cambrai) (t 1247) in
verband met het in te voeren Sacramentsfeest werd geraadpleegd (2). Die lector heette Gerard van Luik. Dit alles maakt
het dan ook begrijpelijk dat het tot het jaar 1931 heeft moeten
duren vooraleer door A. Wilmart, O.S.B., werd uitgemaakt
waar wij met de bibliografen aan toe zijn.
Voor A. Wilmart, O.S.B. (3), staat het vast dat het De doctrina
cordis het werk is van een cisterciënzer, vermoedelijk het werk
van Gerard van Luik, abt van Val-Saint-Lambert in de buurt
van Luik, hoewel een auteur die Jean Halgrin d'Abbeville (t 1237)
citeert (4) niet reeds in i 206 als abt van Val-Saint-Lambert kan
zijn overleden. U. Berlière, O.S.B. (b), heeft echter eens op
een tweede monnik uit dit klooster gewezen, een monnik met
dezelfde naam die daar in ieder geval in de j aren z 249-12 4
verbleef en er vermoedelijk eveneens abt is geweest. Wat hier
ook van aan weze, moeten wij er hierbij rekening mee houden

(1) Onder de codices waar de auteur van het De doctrina cordis als een
dominicaan wordt voorgesteld, vermelden wij hier de mss. Charleville,
Bibliothèque de la vile, 87; Città del Vaticano, Biblioteca ApostolicaVaticana,
Pal.lat. 41 7 ; Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 7 5 .H. i 6 ; Munchen,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm. i 6070 ; Parijs, Bibliothèque Nationale,
lat. 14.956 ; 15.9 5 6 ; i 6.496 ; Trier, Priesterseminar, 84 en 148 ; Stadtbibliothek,
563/798 ; Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek, z 7. Als dominicaan
wordt de auteur verder nog voorgesteld in de twee drukken, in die van
Jehan Petit, in i 506 te Parijs verschenen, en in die van Joannes Baptista
Subtilis, in 1605 te Napels van de pers gekomen.
(2) Zie de Vita S. Julianae Corneliensis, l.i, c. 2, n° 7; in de AA.SS. Aprili.r,
t. I, p. 45 8 C. Bij de Bollandisten werd hij echter omgedoopt tot .Renardus
de Leodio".
(3) GERARD DE LIÈGE, Un fraité inédit de l'amour de Dieu, in : RAM., t. i z,
1931, p. 363, en p. 429-430.
(4) Quinque incitanlenta ad Deuyn amylanduni ardenter, c. III; ed. A. WILMART,
O.S.B., Analecta Keginensia, Extraits des manuscrits Latins de la reine Christine
conservés au Vatican, in : Studi e Testi, fasc. 49, Città del Vaticano, 193 3
p. 205-247.
5 ) Monasticon Beige, t. z, Maredsous, 1 928 -I 929, p. 15 9.
(
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dat onze auteur, volgens sommige handschriften (1) uit Reims
kwam, blijkens de bijnaam „Le Devin", in de titel boven een
codex met zeventig aan hem toegeschreven preken uit het
vroegere boekenbezit van de „pauperi magistri de Sorbonna" (z),
te Parijs hoog in aanzien stond, dit aanzien met de verminkte
bijnaam „Johannes Divinus" ook buiten Parijs, bij de cisterciënzers van Cambron in de provincie Henegouwen bij voorbeeld,
wist te handhaven ( 3) en met de naam „Gerard de Liège" door
de kloosterlijke en meteen ook door de litteraire periode in
zijn leven of althans door een aanzienlijk gedeelte van zijn
kloosterleven tot het Luikse behoort. Ook moeten wij er nog
aan herinneren dat volgens een paar kopiisten de twee referenties
„de Remis" en „leodiensis", zeer goed met elkaar zijn te verzoenen. De auteur zou namelijk, zoals een handschrift uit
Clairvaux (4) het heeft begrepen, blijkens de referentie „natione
remensis" uit Reims herkomstig zijn en zou als lector tot het
dominicanenklooster te Luik hebben behoord ( 5). Verder is
het handschrift uit de kartuize Mont-Dieu bij Sedan (s), hoewel
met de verschrijving van „Gerardus de Remis" tot „Bernardus
natione remensi", hierbij nog explicieter en stipt met nadruk
aan dat het om zijn jaren lang verblijf te Luik (propter longam
inhabitationem conventus fratrum predicatorum leodiensium) is
dat wij hem thans kennen met de naam „Gerardus Leodiensis",

(1) Zo b.v. de mss. Trier, Priesterseminar, 84 en 148 ; Stadtbibliothek,
524/I I 54, en 563/798 ; Troyes, Bibliothèque de la ville, 978 ; en Wiesbaden,
Nassauische Landesbibliothek, i 7.
(2) Zie het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale lat. i6. 483.
(3) Zie Ph. BosQulERUS, Codex librorum manuscriptorum bibliothecae amplissimi

coenobii Camberonensis, Ord. cisterciensis, in Hannonia, tertio, ab urbe Montensi,
lapide, cd. A. SANDERUS, Bibliotheca Bel ica manuscripta, t. i, Rijsel, 1641,
p• 3 5 9. Dit gaat blijkbaar terug op het ms. British Museum, Eg. 8 3 2.
(4) Thans het ms. Troyes, Bibliothèque de la ville de Troyes, 978, Fratris
Zie
Gerardi, natione remensis, Liber de Doctrina et praeparatione cordis ;
ook het ms. Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek, z 7.
6 ) Zie het Tractatus de apercione cordis, ex libro Gerardi de renris ordinis
predicatorurn conventus leodiensis, ms. Trier, Priesterseminar, 148, f. 31; (

Explicit liber qui intitulatur de doctrina et disposition cordis, quem composuit
Gerhardur de Renris ordinis predicatorum lector conventus leodiensis, ms. Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek, z 7.
(e) Thans het ms. Charleville, Bibliothèque de la ville, 87.
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een epitheton dat voor ons kan volstaan om de auteur als een
getuige te laten optreden voor de Nederlandse vroomheid.
Dat is hij, in ieder geval, om drie traktaten, om het De doctrina
cordis namelijk, om het De septem remedii s contra amorem illicitum
en om een derde traktaat, dat blijkens de Proloog tot Remediis,
direct bij dit laatste aansluit en wordt aangediend met de titel
Quinque incitamenta ad Deurra ainandum ardenter.
Daar is vooreerst het De doctrina cordis, ook bekend met titels
zoals De praeparatione cordis, zoals De disposition cordis en Cordis
instructio, dat voor geclaustreerden geschreven, met zijn indeling
in zeven boeken, bij een plichtenleer ten behoeve van de klooster
wil steun zoeken in de gaven van de Heilige Geest, maar-linge
het is hierbij aan de problematiek rond het „donum septenarium"
nog niet toe.
Wat de verspreiding betreft van dit werk uit het Luikse, is
het vooreerst al bekend dat Petrus van Joigny in i 297, met
een boekenlegaat ten behoeve van ongegoede theologiestudenten,
aan het Kapittel van de „Notre Dame" te Parijs ook een codex
schonk waar dit traktaat voorkwam (1 ).
Deze eerste voor Gerard van Luik gunstige indruk wordt
nu bij de handschriftenvorsing geenszins beschaamd; zo vooreerst al niet te Trier, waar de benedictijnen van de Sint-Mathiasabdij en de koorheren van Eberhartsklusen, blijkens een exlibris, sinds de vijftiende eeuw, of misschien ook reeds langer
dit werk bezaten (2 ). Niet zo heel ver van Trier hebben wij
overigens in de laatste jaren een derde handschrift van dit traktaat
ontmoet, in het sticht voor ouden van dagen te Cues bij Bernkastel aan de Mosel namelijk ( 3) en J. Marx ( 4) heeft er destijds
op gewezen dat deze codex eens aan Nikolaas van Cues (t 1464),
kardinaal van „San Pietro in Vincoli", heeft toebehoord. Een
codex, dien wij te Oxford ( 5) ontmoetten, komt daarentegen
(1) Zie : Isti sant libri quos legavit magister Petrus de Joingtnaco pauperibus
scolaribus studentibus in theologia ... anno Donlini I297, ed. L. DELISLE, Le cabinet
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t. 3 , Parijs, i 88 i , p. 4 5.
(2) Respektievelij k in de handschriften Trier, Stadtbibliothek, 5 6 3/798
-

en 524/1154.
(3)

Ms. Cues, Hospital,

i

23.

) Verreicbnis der Handschriften-Sann;nilung des Hospitals tiu Cues bei Bernkastel a. /Mosel, Trier, 190 5 , p. VI en p. i 18- i i 9.
(

4

(5 )

Ms. Oxford, Bodleian Library, Laud. Misc. 5 3 o.

zz6 —
uit de kartuize te Mainz. Ook het ms. Pal. lat., 417, uit de
„Biblioteca Apostolica Vaticana" moet verder in dit verband
worden vermeld omdat dit, met alle „codices palatini", rond
het jaar i S 50 van de handschriftenverzameling van de Universiteitsbibliotheek te Heidelberg deel uitmaakte. Bij het inkijken
van de codex hebben wij echter niet kunnen achterhalen wat hij,
vooraleer te Heidelberg rust te vinden, zo al had meegemaakt.
Ook tot Centraal Europa wist dit traktaat overigens reeds
in de veertiende eeuw door te dringen. Vooreerst was Gerard
van Luik immers te Munchen en vooral nog in de streek omheen
Freising, met een paar handschriften van zijn werk, reeds goed
op weg naar de midden-europese landen en wij hechten hierom,
in dit verband, belang aan een codex uit het franciscanenklooster te Munchen 1 ) en aan een andere codex uit de benedictijnenabdij te Tegernsee bij Freising 2), aan twee handschriften
bijgevolg die respektievelijk sinds de veertiende en sinds de
vijftiende eeuw tot het boekenbezit hebben behoord van in
Zuid-Beieren gevestigde kloosters.
Verder ontmoetten wij vóór één jaar te Munchen een codex
met het ex-libris van de koorheren van het Sint-Nikolaasklooster
in de buurt van Passau, met een ex-libris namelijk dat door een
veertiende-eeuwse hand werd aangebracht ( 3). Voorts verwijzen
wij hier, in dit verband, ook nog naar de veertiende-eeuwse
bibliotheek-cataloog van de cisterciënzersabdij Lilienfeld ( 4)
en naar die van de augustijnen-eremieten van Kulmbach, dag
uit de jaren 1461-68 (-5).
-teknd
Niet zonder betekenis is ook het feit dat men in Uppsala een
handschrift kan inkijken met het Liber cordis preparatio en met
een in de vijftiende eeuw aangebrachte signatuur, waar men
de stijl herkent van het Brigitinessenklooster te Vadstena ( 6).
Aan belangstelling voor dit werk ontbrak het dus geenszins
in de Germaanse landen ; in Frankrijk overigens evenmin. Zo
was het onder de eerste boeken welke de monniken van de
(

(

(1) Thans het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 8 73 9.
(2) Thans het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 18.647.
(3) Thans het ms.Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cim. 16.070.
(4) Ed. Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge b.sterreichs, p. I 3013.
(5) Ed. P. LEHMANN, Mittelalterliche Bibliothekskataloge ... , t. 3, p. 413 31
(6) Thans het ms. Uppsala, Universitetsbibliotek „Carolina Rediviva",
C. 631, f. 5I -II0.
.
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„Grande Chartreuse" na een derde bibliotheek-brand, na 1470
en nog vóór het jaar i 500 wisten aan te werven (1 ). Dit handschrift konden wij overigens te Grenoble (2) inkijken.
Ook Marmoutiers en Clairvaux hadden verder belangstelling
voor dit werk. Te Tours ontmoetten wij immers vóór jaren
een codex ( 3) die bij de jongste wereldoorlog gespaard bleef
en waar het volgende ex-libris door een veertiende -eeuwse hand
werd aangebracht : „Liber iste de armaria Majoris Monasterii
prope Turones".
Bij de cisterciënzers van Clairvaux schijnt de belangstelling
voor dit werk echter nog heel wat groter te zijn geweest. Men
bezat er immers twee codices van dit werk, waar wij de signatuur
van Clairvaux aantroffen ( 4).
Dit zijn intussen, in Frankrijk, niet de enige kloosters waar
men reeds vroeg het De doctrina cordis ter hand nam en wij moeten
hier, in dit verband, nog aan het te Parijs gevestigde klooster
Saint-Victor herinneren ( 5) en aan de Lieve-Vrouwe-Broeders
van Dijon ( 6), aan de kartuizers van Mont-Dieu bij Sedan ( 7)
en aan de Heilig-Graf-abdij te Kamerijk (Cambrai) ( 8), tenslotte
ook nog aan de monniken van Citeaux ( 11 ).
Verder is dit werk, in vroegere jaren, niet alleen de weg uit
naar het Zuiden. Ook in Engeland wist het reeds vroeg-gean
tot enkele belangrijke bibliotheken door te dringen. Zo ontmoeten
wij het in een vroeg-veertiende-eeuwse codex die, blijkens het
ex-libris, teruggaat op de „St. Edmunds Abbey" te Bury in
Lancashire (10 ) en ook in een handschrift uit het Peterhouse te

(1) Zie P. FOURNIER, Notice stir la bibliothèque de la Grande Chartreuse au
Mogen-Age, suivie d'un catalogue de cette bibliothèque au XVe siècle, in : Bulletin
de l'Acadéynze delphinale, ser. 4, t. I, i886, p. 63, 3 67 en 401.
(2) Bibliothèque municipale, 401.
(3) Ms. Tours, Bibliothèque municipale, 345.
(4) Dit zijn de mss. Troyes, Bibliothèque de la ville, 978 en 1774, respektievelijk met de signaturen o. 7o en 0.72.
(5) Zie het ms. Parijs, Bibliothèque de 1'Arsenal, 7 5 5 ;
Bibliothèque
Nationale, latin, 14.9 5 6.
(6) Zie het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acq., 202.
7 ) Zie het ms. Charleville, Bibliothèque de la ville, 87.
(11) Zie het ms. Kamerijk, Bibliothèque de Cambrai, 743.
(9) Zie het ms. Dijon, Bibliothèque de Dijon, I 5 5 1 .
(10) Thans het ms. Londen, British Museum, Royal, II. B. III, f. 289.
(
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Cambridge waar het reeds vroeg aanwezig was (1), terwijl het
later nog in de verzameling van Henry Howard of Norfolk
(t I 684) (2 ) zijn plaats kreeg en in z 646 door „Earl Thomas
Arundel" (t 1 646) werd aangeworven ( 3), door Edward Harley
(t 1741) een eeuw later overigens eveneens (4).
Voorts wijzen nog twee factoren met nadruk op de grote
belangstelling waarin het De doctrina cordis zich mocht verheugen;
vooreerst namelijk het feit dat gedeelten van dit werk met een
eigen titel werden in omloop gebracht, verder ook het feit dat
dit werk herhaaldelijk werd vertaald. Aan het Priesterseminarie
te Trier ontmoetten wij, wat de excerpten betreft, twee handschriften ( 5) waar respektievelijk een Tractatuus de apercione cordis
en een De stabilitate cordis voorkomen. Deze twee belangrijke
teksten werden nu, vermoedelijk in de Sankt-Mathiasabdij te
Trier, aan het De doctrina cordis ontleend. In ieder beval werden
de twee handschriften, blijkens een zeer expliciet ex-libris,
vervaardigd in het „monasterium sancti Eucharii primi treverorum
archiepiscopi sanctique Mathie apostoli extra muros treverenses" (s). Verder vonden wij nog in de bibliotheek-cataloog van
de benedictijnen van Melk, i 48 3 ( 7 ), de volgende referentie :
Item modicum de preparation cordis, wat duidelijk op het hier
behandelde werk teruggaat.
Van dit traktaat kwam er ook, in verschillende landen, een
bewerking in de volkstaal in omloop, zo vooreerst al een Nederlandse vertaling. Geen enkel van de drie ons tot nog toe bekende
Nederlandstalige handschriften ( 8 ) deelt ons evenwel mee wanneer
en in welk milieu de Nederlandse bewerking, met de titel Botic
der leering/ic van der herten of ook Dat boec vander bereydinge des herten
is ontstaan. Voorts hebben wij tot onze spijt niet kunnen nagaan
(1) Thans het ms. Cambridge, Peterhouse, 20 3 . Zie nog : E. BERNARD,
Catalogi librorum manuscriptorunl Angliae et Hiberniae in ununi collecti, t. i,
parte 3, Oxford, 1697, no 1776.
(2) Zie E. BERNARD, Catalogi ... no 3 207.
(3) Thans het ms. Londen, British Museum, Ar. 320.
(4) Thans het ms. Londen, British Museum, Han. 315 i.
(C) Mss. 84 en 148.
(6) Ms. Trier, Priesterseminar, 148, f. it., en 84, schutblad r.
(7) Ed. Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreichs, p. i 89'°.
8 ) De mss. Keulen, Dom-Bibliothek, 248 ; Nijmegen, Albertinum, VI;
en Wenen, National-Bibliothek 1 S.23 I.
(
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in hoever het bij de ripuarische tekst, met de titel Van der
bereydingen des herti (1 ), om een autonome vertaling, om een
„Uebertragung" en niet om een „Omschrift" gaat, een te maken
onderscheid waarop K. Ruh ( 2) onlangs met nadruk heeft gewezen.
Ook een in het ripuarisch gestelde omschrijving getuigt echter
intussen voor de belangstelling welke Gerard van Luik éénmaal
onder Duitse lezers heeft genoten.
Ook aan twee Franse vertalingen en aan een Spaanse moeten
wij hier herinneren. De eerste Franse vertaling kwam in omloop
met de titel „Ly livre de la doctrine du cuer" ( 3), maar de herkomst
van het enige tot nog toe bekende handschrift valt moeilijk
te achterhalen. Verder heeft J. Echard, O.P. ( 4) eens op een
tweede Franse vertaling gewezen, die het werk is van Francois
de Lattre, koorheer van St. Amé te Dowaai (Douai) en van
Walrand Caoult, een vertaling met de titel : La doctrine du cour,
pieuse, excellente et utile a foute personne, compo sée passé trois cents

ans par le P. F. Gérard, liégeois, de l'ordre des FF. preschetirs

(

5

).

Vermeldenswaard is het ook dat er in het jaar i 6o8 te Lyon
bij Pierre Rigaud en Jacques du Creux Molliard, van deze ver
een tweede druk van de pers kwam dien J. Echard, O.P.,-taling,
te Parijs bij de dominicanen van de „rue du Faubourg-SaintHonore" ook kon inkijken. Deze tweede druk wordt intussen
niet vermeld bij H. R. Duthillaeul ( 6 ).
Volledigheidshalve wijzen wij hier verder ook nog op een
Spaanse vertaling, met de titel Del ensenamiento del coracon die
in het jaar 1498 te Salamanca van de pers kwam.
Voor de verspreiding van het De doctrina cordis in het buitenland zal deze informatie moeten volstaan. Een Engelse vertaling
van dit werk is het traktaat immers niet dat wij vóór twee jaar
aan het „Trinity College" te Cambridge ( 7) konden inkijken
(1) Ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 1 077, nu te
Marburg/Lahn aan de Staatsbibliothek.

(2) Altniederláiidische Mystik in Deutschsprachiger Uberlieferung, in : Dr.
L..Reypens-Album, in : Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. i 6,
Antwerpen, 1 964, p. 381.
(3) In het ms. Dowaai (Douai), Bibliothèque municipale, 514.
(4) Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti, t. I , p. 249.
(5) Dowaai (Douai), s.n.e., I 6o I .
(6) Bibliographie douaisienne 2 Dowaai (Douai), 1 842-1854.
,

(7)

MS. 30I.
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en dat daar voorkomt met de misleidende titel The doctrine of

the heart.
Hiermee zijn wij nog niet klaar. Carolus de Visch (1 ) vermeldt slechts één werk van Gerard van Luik, het traktaat namelijk
met de titel Liber de remediis contra amorem illicitum, en het is
hem hierbij onbekend gebleven dat dit nauw aansluit bij een
ander traktaat met de titel Quinque incitamenta ad Deum amandum
ardenter, dat samen met het eerste voorkomt in een handschrift
uit het vroegere boekenbezit van Clairvaux (2). Voor de litteraire eenheid van de twee traktaten staat overigens de Proloog 3
volkomen borg. Ook moeten wij er hier aan herinneren dat
de auteur met de bladzijden in het tweede traktaat over het
„amplexus" en over het „osculum" in ieder geval, met de steun
van Sint Bernardus van Clairvaux (t I I 5 3)' bij de mystieke
literatuur heeft willen aansluiten.
Voor ons heeft het nu hierbij zijn betekenis dat wij voor
het eerste van de twee hier laatst vermelde traktaten tot nog toe
enkel twee buitenlandse handschriften konden achterhalen, die
ook vroeger tot een buitenlandse verzameling behoorden.
Wij bedoelen de handschriften Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 71, en Troyes, Bibliothèque
de la wille, I 890, waar er voor het tweede traktaat, voor het
Quinque incitamenta nog een derde codex valt aan toe te voegen
uit het vroegere boekenbezit van het te Leuven gevestigde
klooster Sint-Maartensdal, een codex bijgevolg ten behoeve
van een inheems milieu 4). Ook komt in het handschrift uit
Troyes de signatuur voor van Clairvaux. Hiermee staat het dan
ook vast dat men daar reeds in de veertiende eeuw Septem remedia
en Quinque incitamenta wist aan te werven. Het laatst vermelde
van deze twee traktaten is intussen het enige werk van onze
auteur waar men, niet geheel zonder resultaat, naar belangstelling zal zoeken voor de mystiek.
(

)

(

(1) Bibliotheca scriptorum sacri ordinis cisterciensis 2 p. i z 3.
,

(2) Thans het ms. Troyes, Bibliothèque de la ville, i 890 ; Voor een
uitgave van deze twee traktaten verwijzen wij naar A. WILVrART, O. S.B.,

Analecta Reginensia, Extraits des manuscrits la/ins de la reine Christine, conservés
an Vatican, in : Studi e Testi, fasc. 49, Città del Vaticano, 193 3, p• 18 3-247•
(3) Ed. A. WILMART, O. S.B., p. I 8 431_33
.

(4) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,

2475-81.
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Moeilijker valt het om uit te maken wat het tweede gedeelte
van het ms. Reg. lat. 71 allemaal heeft meegemaakt vooraleer
het samen met het Lotharius de variis rebus moralibus gedurende
het pontificaat van paus Alexander VIII (t 1691) zou worden
ingebonden. Ook schijnt het onvermeld blijven van de twee
werkjes van Gerard van Luik in de bibliotheek-cataloog van
de maurist Bernard de Montfaucon, O.S.B. (t 174.I) (1) er
duidelijk op te wijzen dat dit door een Engelse kopiist geschreven
handschrift nooit tot het boekenbezit zal hebben behoord van
koningin Christina van Zweden (t 1689), die zich in het jaar 16S7
in de veilige aankomst van haar handschriftenverzameling te
Rome kon verheugen (2).
Volledigheidshalve moeten wij ook nog wijzen op de preken
van Gerard van Luik in een paar te Parijs bewaarde handschriften ( 3) die reeds in de eerste jaren van de achttiende eeuw
aan J. Echard (t 1724) ( 4) bekend waren. Verder werden er
aan Gerard van Luik ook nog drie traktaten toegeschreven,
respektievelijk met de titels Keligionis elucidarium, verder Testa-

mentum electorum en Tractatus de tribulatione.
Voor het eerste van deze drie traktaten vermeldt J. Echard,
O.P. (-5) een handschrift uit de „Biblioteca Mediceo-Laurenziana"
te Florence (B), maar hij ontmaakt zich van het authenticiteitsprobleem met de woorden : „Id veto discutiant nostri Florentini".
Voor de echtheid kan men zich intussen maar moeilijk van
het feit bedienen dat het Religionis elucidarium in de codex uit
Florence onmiddellijk volgt op het De doctrina Gordis, vooral
niet wanneer men hierbij vaststelt dat in deze codex eveneens
verschillende werken van kerkvaders werden opgenomen. Het

(1) Opgenomen in zijn Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorumn nova, t. 1,
Parijs, 1739, p. 57, no 1974.
Zie A. RAES, S. J ., Les manuscrits de la reine
de Suède au Vatican, Réédition du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles, in:
Studi e Testi, fasc. 238, Città del Vaticano, 1964, p. io8, no 1974.
(2) Zie J. BIGNAMI ODIER, Le fonds de la reine a" la Bibliothèque Vaticane,
in : Collectanea Vaticana, in : honorem Anselmi M. Card. Albareda a bibliotheca
apostolica edita in : Studi e Testi, fasc. 2 i 9, Città del Vaticano, i 962, p. i 71.
(3) De mss. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 14.956, 1 6.48 3 en 16.496.
(4) Zie J. QuETIF, O.P., en J. ECHARD, O.P., Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti, t. i, Parijs, 1719, p. 249.
(5) Scriptores
t. i, p. 249.
...,

(6) Ms. Plut. XX,

17.
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handschrift uit Florence heeft de kopiist bijgevolg allerminst
als een verzamelcodex bedoeld waar ons, in dit laatste geval,
vermoedelijk alle en enkel de werken zouden worden aan
Luik. Ook zal men in het Religions-gebodnvaGr
elucidarium vruchteloos naar de betoogtrant zoeken die de onbetwiste werken kenmerkt van onze Luikse auteur.
Voor de overige twee traktaten blijven wij tot nog toe op
een handschrift uit Wenen (1 ) aangewezen, maar de twee traktaten
komen in deze codex anoniem voor. Ook schijnt de auteur van
de Weense handschriftencataloog zich voor het Testamentum
electorum en voor het Tractatus de tribulation bij de door hem
gebruikte bewoordingen „eidem Gerardo Leodiensi tributum" (2)
eveneens te hebben laten leiden door het feit dat in het Weense
handschrift het bekende De preparation cordis, een onbetwist werk
van Gerard van Luik namelijk, zonder auteursnaam aan de
twee anonieme traktaten voorafgaat.
Voorts is er nog wel meer waarom het niet voorzichtig lijkt
de drie hier het laatst besproken traktaten bij het ceuvre in
te schakelen van onze cisterciënzer. Hoewel hij in de dertiende
eeuw zeker niet de enige was die Latijn en volkstaal door elkaar
gebruikte, toch stemt het immers tot nadenken dat wij, bij
een in het Latijn gesteld betoog, het frequent gebruik van
woorden en uitdrukkingen in de volkstaal, die zowel in de preken
van Gerard van Luik als in het De doctrina cordis, in het De remediis ... en in het Quinque incitamenta ... vaak voorkomen, geheel
vruchteloos zullen zoeken in Religionis elucidarium, in Testamentum
electorum en in Tractatus de tribulation. Hierom kunnen wij deze
drie traktaten maar moeilijk als getuigen laten optreden voor
de buitenlandse belangstelling waarin Gerard van Luik zich tot
het eind van de Middeleeuwen en ook nog later heeft kunnen
verheugen. Ook zal men nog het hele authenticiteitsprobleem
moeten onder de loupe nemen en er valt tegen de echtheid
zeker niets af te leiden uit het feit dat in het Tractatus de tribula-

(1) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 43 I 5 •
(2) Tabulae codicum manu rcriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca
Palatlna Vindobonensi assertvatorum, t. 3, Wenen, i 869, p. 2 3 94240.
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tione (1 ) de in i i 74 heilig verklaarde „Doctor mellifluus" wordt
geciteerd met de nuchtere bewoordingen „sicut dicit hernardus ".
De auteur van Quinque incitamenta ..., een authentieke cisterciënzer
bij gevolg, doet dit immers eveneens (2).

(1) In het ms. Wenen, National-Bibliothek, 4315, f. I 62 en f. i 78.
(2) Quinque incitamenta ad Deum amandum ardenter, ed. A. WILMART, O.S.B.,
p. 206 28 , 2í7b 8 , 208 6 ó, enz.
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VIJFDE HOOFDSTUK
GUIBERT VAN DOORNIK, O.F.M.

Dan hebben wij nog Guibert van Doornik, O.F.M. (t 1284),
ook bekend met de namen Gilbert, Guil <1> ibert, Giselbert,
Gwybert en Wibert, die ons in de Proloog tot zijn Vita S. Eleutherii (1) zijn persoonsbewijs meedeelt in de hier volgende bewoordingen
Guibertus, origine Tornacensi, professione minor,
merito minimus". Voor ons hebben de relaties van deze auteur
hun betekenis omdat zijn religieuze opzet bij zijn optreden in
zeer uiteenlopende milieus duidelijk blijkt uit de opdracht van
één werk aan de dochter van de graaf van Vlaanderen, aan
Maria van Dampierre, cisterciënzerin te Flines bij Rijsel, ook
uit de opdracht van een ander werk aan een zuster van Sint
Lodewijk IX (t 12 70), koning van Frankrijk, aan Isabelle
(t 1270) namelijk, abdis van de clarissen van Longchamps in
de buurt van Parijs. Dit maakt het ook begrijpelijk dat onze
auteur, die zich slechts eenmaal aan een „Quaestio quodlibetica"
schijnt te hebben bezondigd (2), na korte tijd dermate aan de
Scholastiek ontgoocheld bleek te zijn dat hij spoedig aan de
leerstoel van Sint Bonaventura, O.F.M. (t 1274) te Parijs ver
om zich toe te leggen op het „interioris hominis sabbatis--zakte
mum" 3).
Dit „sabbatismum" laat ons intussen niet toe om van de auteur
allerlei confidentiëels te verwachten betreffende zijn religieuze ervaring. Hiermee is hij immers zeer zuinig gebleven en sommige onder
zijn werken leenden zich hier wellicht ook weinig toe, zo vooreerst
al de Collectio de scandalis Ecclesiae 4), een hervormerspamflet
ter voorbereiding tot het concilie van Lyon (i 274), een pamflet
:

,

f

(

(

(1) In AA.SS. februarii, t. 3, p. 196 -2o6.
(2) Zie de catalografen GUILLELMUS CARNIFICIS, O.P. (t I 5 25) en JOANNES
BUNDERIUS, O.P. (t 15 5 7), Catalogus manuscriptorum Belgii et provinciarum
circumvic narun, reconstructie bij P. LEHMANN, Erforschung des Mile/alters,
Ausgewdhlte Abhandlungen and Ai fsdtte, t. i, Stuttgart, 19 5 9, p. 336.
( 3 ) Zie zijn traktaat De modo addiscendi, in het ms. Florence, Biblioteca
Mediceo-Laurenziana, Plut. 36, dext. cod. 6, f. 23 8v.
(4 ) In het ms. Wenen, National-Bibliothek, 3 95 5 , f• 89-I 15 V.
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dat hem sinds het betoog van A. Stroick, O.F.M. (1) zeker niet
meer zal worden betwist. Ook voor de didactisch gestelde
vorstenspiegel, met de titel Eruditio regum et principum (2) is dit
overigens het geval. Dit betekent intussen niet dat een dergelijk
traktaat, onder de vorm van drie voor de koning van Frankrijk
bestemde brieven in omloop gekomen, niet mede de weg kan
hebben vrij gemaakt voor andere werken van Guibert van Doornik
en men bezit nog steeds in buitenlandse bibliotheken twee handschriften die dit, met de steun van een ouder ex-libris, ook
laten vermoeden. Hiermee bedoelen wij de mss. Florence,
Biblioteca Mediceo-Laurenziana, S. Croce, XXXI, sin. cod. 8,
f. 214-22.6, en Oxford, Jesus College, z 8, f. 24-67 ( 3). Dit volstaat
dan ook om te besluiten dat de Doornikse franciscaan sinds
de veertiende eeuw in het buitenland lang geen onbekende was.
Uit dit alles kunnen wij intussen nog niet met zekerheid
afleiden dat hij er als mystieke auteur bekend stond en het blinde
noodlot heeft ons, bij het onderzoeken van dit kleine probleem,
beslist niet geholpen. Daar is immers geen enkel werk, waar
de franciscaan de mystiek even dicht benadert als in het wijdingvolle De septem verbis Domini in cruce ( 4). Nergens weet hij de
Gekruisigde even piëteitvol te benaderen, nergens voelt hij
even innig mee met de „derelictio" van de Heiland en weet
hier even innige bewoordingen aan te wijden als in deze beknopte
commentaar bij Christus' zeven laatste woorden. Dit werkje
was echter slechts in twee handschriften bekend, waarvan er één,
dat uit Keulen ( 5) namelijk, bij de jongste wereldoorlog verloren
ging, terwijl het andere, dat uit het Londense British Museum ( 6)
(1) Verfasser and Duellen der Collectio de scandalis Ecclesiae (Reformschrift
des Fr. Gilbert von Tournay, O.F.M., <urn II. Kon il von Lyon, r 274), in:
Archivum Franciscanum Historicum, t. 23, 1930, D. 3 -4I, 273-299, 433 - 4 66 ;
t. 24, 1931, p. 33-62.
(2) Ed. A. DE POORTER, Le trazté Eruditio regum et

principum de Guibert
de Tournai, O.F.M. (Etude et texte inédit), in : Les philosophes belge.s, Textes et
études, t. 9, Leuven, 1914.
(3) Zie ook het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., Nouv. acq., 480,
f. 37r-89.
(4) Ed. BALDUINUS AB AMSTERDAM,

O.F.M. CAP., Gilberti de Tornaco O. Min.

(t i i 84) opusculum „De septem verbis Domini in cruce", in : Collectanea Franciscana,
a. 32, 1 962, p. 230-270.
(

5

(

8

) Erzbisschöfliches Priesterseminar i 6 (vroeger 47).
) Ms. Stowe, 36.
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fragmentarisch eindigt en ons hierom in een colofoon zijn
herkomst, de naam van de kopiist of het adres van zijn opdrachtgever niet kan meedelen.
Van Guibert van Doornik bezitten wij intussen ook drie
belangrijke prekenverzamelingen, maar ook hier stellen wij
onze verwachtingen beter niet te hoog. Vooreerst komt de auteur
zeker niet tot mystiek in de homilieën bij het evangelie van
de zondag en bij dat van de heiligenfeesten welke wij voor het
grijpen hebben in de Sermons don#inicales et de sanctis. Tot mystiek
komt hij evenmin in de preken „ad artifices", in die „ad viduas"
of ook in die „ad virgines et puellas" welke men aantreft in
de omvangrijke prekenverzameling met de titel Sermones ad
varios status en de vraag kan wellicht worden gesteld of het
hierbij niet om een reportatie gaat, om een tekst die niet door
de auteur, maar integendeel door toehoorders aan het perkament
werd toevertrouwd.
Dan hebben wij nog de Sermones decem in laudem melliflui nominis
Jesu. Hoewel de tekst in een paar handschriften 1) als een
Tractatus in tien hoofdstukken wordt aangediend, gaat het hierbij
wel degelijk om preken of om onderrichtingen, die door de auteur
voor zijn ordebroeders werden gehouden. In de Sermo nonus
treedt hij immers op met bewoordingen zoals de volgende:
,Vos autem fratres, vos spiritualiter minores alloquor minimus,
2 ).
qui nichil in terra proprium possidetis
Deze preken zijn blijkbaar reeds vroeg in de smaak gevallen
van talrijke Vromen, dermate zelfs dat de auteur, die voor zijn
andere werken meestal slechts met enkele handschriften kan
uitpakken, dank zij zijn preken mede tot onze onder middel
lezers meest gezochte geestelijke schrijvers behoort.-euws
Niet alle handschriften laten ons intussen toe om uit te maken
waar zij werden vervaardigd of ook maar in welk milieu zij
aanvankelijk werden ter hand genomen. Intussen staat het
echter wel vast dat men te Parijs, waar hij geen onbekende was,
reeds in de veertiende en wellicht reeds vóór het eind van de
dertiende eeuw het bezit van een codex met de Sermons de sanctis
op prijs stelde, zo bij voorbeeld, bij de „pauperi magistri collegii
(

. . . " (

(1) Zie het ms. Sint-Truiden, Minderbroedersklooster, III. i, f. 6 3v -11 5.
(2) Ms. Sint-Truiden, Minderbroedersklooster, III. i, f. ioov.

z37 de Sorbona" (1 ), bij de benedictijnen van de abdij ,,,Saint Denys" (2)
en bij de koorheren van „Saint Victor" ( 3). Ook zijn de relaties
van Parijs niet Zuid -Vlaamse kloosters hierbij wellicht een steunpunt geweest. Wij ontmoetten immers in de laatste weken
te Parijs een dertiende -eeuws handschrift met de Sermnones de
festis dat destijds door de „prepositus" Arnulphus van de franciscanen uit Sint-Omaars (Saint-Omer) aan de Sorbonne werd
geschonken ( 4). Bij deze vier Parijse handschriften konden wij
een ex-libris noteren dat op de dertiende, respektievelijk op
de veertiende eeuw teruggaat.
Voorts is de verspreiding van de preken van Guibert van
Doornik in het buitenland niet bij de Parijse bibliotheken
gebleven. Te Troyes kan men immers twee codices inkijken ( 5)
die reeds in de veertiende eeuw tot het boekenbezit behoorden
van Clairvaux en, respektievelijk onder de titels Sumwta sermonum
de Tempore et Sanctis en Sumfnn sermonum de dorninicis ac festis,
de eerste hier door ons besproken prekenverzameling voor
onze tijd hebben bewaard. Verder komen er ook enkele onder
Guiberts heiligenpreken voor in een codex die aanvankelijk,
blijkens het ex-libris, deel uitmaakte van het boekenbezit van
de cisterciënzers van Preuilly bij Provins in de „Seine-et-Marne"
en later in de bibliotheek te recht kwam van koningin Christina
Evan Zweden wier schild ook op de band prijkt ( 6 ).
Guibert van Doornik was dus, wat zijn prekenverzamelingen
betreft, in Frankrijk geen onbekende en dat was hij in Italië
evenmin. Voor Italië verwijzen wij intussen vooral naar twee
middeleeuwse handschriftenverzamelingen, naar die namelijk
van het .Convento di San Francesco" te Assisi en naar die
van de benedictijnen van Subiaco. Te Assisi kan men vooreerst
in de „Biblioteca Comunale" vier handschriften inkijken met
de Sermones dominicales et de sanactis ( 7 ) en twee handschriften

(1) Zie het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. I 5.9 3 3, f. i 78r-2 i 9v.
(2) Zie het ms. Parijs, Bibliotheque Nationale, lat. r 6.478.
(a) Zie het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 14.943 .
(4 ) Thans het ins. Parijs, Bibliotheque Nationale, lat. 1 S .942.
5
Thans de tress. Troyes, Bibliothèque de la Ville, 1494 en z 763.
(6) Thans het ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Regin. lat. i68, f. 91 -97.
(. )

(7) Mss. Assisi, Biblioteca Comunale, 43 6, 447-, 45 6 en 508.
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met de Sermones ad status 1 Voor Subiaco gaat het om het ms.
226, een veertiende -eeuwse codex met de Sermons ad status.
Voorts mag ook een handschrift uit het minderbroeders klooster „Santa Croce" te Florence hier niet onvermeld blijven.
Dit handschrift kan men thans ter hand nemen in de „Biblioteca
Nazionale" van vermelde stad (2). Hierbij zullen wij verder het
ms. Vat. lat. 8 i 2 beter niet voor de verspreiding van de Sermones
dominicales in Italië laten getuigen. De stempelband met het schild
van paus Pius VI (t z 799) en van kardinaal Franciscus Xaverius
de Zelada (t Y 8o i) billijkt immers het vermoeden dat deze codex
eerst in de laatste jaren van de achttiende eeuw in de „Biblioteca
Apostolica Vaticana" zal zijn opgenomen.
Verder ontgaat het mij volkomen waar wij de verklaring moeten
zoeken voor het feit dat Guibert van Doornik, met wie de
middeleeuwse vertalers zich zeker minder hebben ingelaten
dan met andere Nederlandse auteurs, niettemin reeds spoedig
in het meest westelijk liggende gedeelte van het Iberische schiereiland een vertaler wist te vinden. Hoewel ik dit handschrift,
geheel tot mijn spijt, niet kon ter hand nemen, bezitten wij
immers, met de titel Serm es das festas e dorningas do ano, een
portugese vertaling van de Sermones festivales et domninicales.
Dit handschrift schijnt nog in de veertiende eeuw te zijn ver
( 3) en de vraag kan hierom worden gesteld of wij-vardig
Guibert van Doornik, O.F.M., onder alle religieus georiënteerde
Nederlandse auteurs als de eerste moeten beschouwen die met
een van zijn werken tot het Iberische schiereiland wist door
te dringen.
De belangstelling voor Guiberts preken in de Romaanse
landen mag men bijgevolg niet onderschatten, maar zij zijn
intussen ook in Engeland niet geheel onbekend gebleven.
Te Antwerpen kan men immers in het Museum Plantin-Moretus
een handschrift inkijken ( 4) met de Sermons ad status, dat in
de eerste jaren van de vijftiende eeuw, in het jaar 1415 namelijk door M. W. Saxton te Oxford aan het „Balliol College"
werd geschonken. Verder ontmoetten wij vóór een paar jaren
(

).

(1) Ms. 486 en 50i.
(2) Ms. Cony. soppr., C. g. 1084.
(3) Thans het ms. Lissabon, Biblioteca Nacional, Cod. Alcobacensis,
(4) Thans het ms. Museum Plantin, M io2.
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te Worcester twee codices die, blijkens de in de jaren 1622 -1623
vervaardigde bibliotheek-cataloog van Patrick Young (t 165 2) (1 ),
sinds de eerste jaren van de zeventiende eeuw en wellicht reeds
langer tot het boekenbezit behoren van de „Cathedral Library" (2).
Hierbij moet men ook op het oog houden dat wij, met de steun
van de codices met een vaststaande herkomst, slechts tot een
zeer fragmentarisch beeld komen van wat de belangstelling
voor Guibert van Doornik nog vóór het eind van de Middel
geweest. Ook uit de bibliotheekcatalogen kunnen wij,-euwnis
wat onze Doornikse franciscaan betreft, heel wat leren. Ook zij
maken het namelijk voor ons duidelijk dat Guibert van Doornik,
bij het in omloop komen van zijn oeuvre, niet met de belangstelling van slechts één land heeft moeten vrede nemen en wij
verwijzen dan ook, voor zijn preken, naar de bibliotheek-cataloog
van de „Priory of St Martin" te Dover uit het jaar 13 89 ( 3) en
naar die van de „Grande Chartreuse" ( 4), naar die van de
kartuize Salvatorberg bij Erfurt uit de jaren t 373- 1424 ( 5) en
naar die van de „Librairie du Louvre" ( 6). Wij verwijzen echter
ook naar de jongste bibliotheek-cataloog van de pausen te
Avignon, dagtekenend uit het jaar i S 94 ( 7 ) en naar die van
Hernando Colon, zoon van Christoffel Columbus (s).
Volledigheidshalve moeten wij er verder ook nog op wijzen dat
een paar van deze werken ook in de vijftiende of in de zestiende
eeuw werden ter pers gelegd, zo bij voorbeeld de Sermons ad varios
status. Van dit werk bezit men immers nog een vijftiende -eeuwse
1 ) Catalogus libroruln nzanuscriptorum bibliothecae Wligorniensis, made in i 6 2 21 623, ed. J. ATKINS en N. R. KER, Cambridge, i 944, p. 40-41.
(1 ) Thans de mss. F. 36 en F. 77.
(3 ) Zie Catalogue of the Library of the priory of St Martin at Dover., ed.
M. R. JAMES, The ancient Libraries of Canterbury and Dover, Cambridge, 1903,
p. 46o en p. 462.
(0 ) Ed. P. FOURNIER, D. 75.
(5) Ed. P. LEHMANN, t. 2, D. 5 66.
(6) Ed. L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale,
t. 3, Parijs, i88i, p. 132.
(

(7

) In het ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borghese,

2I7; ed. A. MAIER, Der lette Katalog der piipstlichen Bibliothek von Avignon
(15 94), in : Sussidi eruditi, fasc. 4, Rome, i 95 2 , p • 3 4, no 73.
(S) Ed. A. M. HUNTINGTON, Catalogue of the Library of Ferdinand Columbus,

Reproduced in facsimile from the unique manuscript in the Columbine Library of
Seville, New York, i 905 , f. 39V.
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druk die in het jaar 1477 te Lyon bij Nicolaus Philippi en Marcus
Reinhardt van de pers kwam, alsook een tweede die, door de
Leuvense drukker Jan van Westfalen vervaardigd, volgens
M. F. A. G. Campbell (1 ) rond het jaar 1481 moet zijn voltooid.
Hier vallen dan nog twee zestiende-eeuwse drukken aan toe
te voegen, een namelijk die in 1 S oo en een die tien jaar later
te Lyon van de pers kwam.
Deze eer viel verder ook te beurt aan de Sermones dominicales
et de sanctis en aan de Sermones decem in laudem melliflui nominis Jesu.
Voor het eerste van deze twee werken wordt door P. Glorieux (2)
een zestiende -eeuwse druk vermeld die in het jaar i S i 8 te Parijs
zou zijn verschenen. Een exemplaar van deze druk konden wij
evenwel niet achterhalen.
Verder konden wij een tiental jaren geleden in de „Biblioteca
Nacional" te Madrid, een in i 506 te Lyon verschenen uitgave
ter hand nemen van de Sermons decem ... die daar als een werk
van Sint Bonaventura worden aangediend met de titel: Devoti ssiiniiila opusculum de laude melliftui nominis Jesu a S. Bonaventura
edituiil, decem sermones continens, noviter impressumn. Volledigheidshalve moet hier ook nog worden aangestipt dat wij in de
achttiende-eeuwse bibliotheek-cataloog van de prinsen van Condé
een werk van Guibert van Doornik vermeld vinden, namelijk
de Vita S. Eleutherii episcopi Tornacensis ( 3).
Tenslotte zorgde Franciscus Titelmans, O.F.M., in i 5 3 z nog
voor een uitgave van het De sep/em verbis Domini in crruce, dat
hij echter als een werk van Arnoldus Bonevallis aan de drukker
toevertrouwde. Deze druk verscheen in voormeld jaar te
Antwerpen bij Maarten de Keyser ( 4 ). Dit is intussen ook het
werk waarmee Guibert van Doornik, O.F.M., het dichtst bij
de mystiek aansluit.

(1) NO

896.

(2) Ré iertoire des ;iiaïtres esa théologie de Paris au XIII

e siècle, t.

2,

Parijs,

'934, p• S 7•
(3) Zie de Table alphabétique des noires d'auteur fet anolZymes de la bibliothèque
du prince de Condé, in het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, franc., 9433,
p. xo86.
(4) Zie NK., no 143.
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ZESDE HOOFDSTUK

THOMAS VAN CANTIMPRE

Een geheel eigen plaats komt hier verder toe aan Thomas van
Cantimpré, O.P., die aanvankelijk tot het victorijnenklooster
te Cantimpré in de buurt van Kamerijk (Cambrai) heeft behoord,
daar blijkens zijn Proloog tot de Vita Joannis abbatis priori
monasterii Cantipratensis (1) z S jaar verbleef en hierna -- volgens
W. A. van der Vet (2) in het jaar i 23 2 tot de dominicanenorde is toegetreden. Nadat hij nu verder om beurt nog te Keulen
en rond het jaar i 23 8 te Parijs had gestudeerd ( 3) is hij jaren
lang te Leuven werkzaam geweest, en was hierbij sinds i 246
of ook reeds langer onderprior van zijn klooster, waarom hij
zich bij de aanhef van de Vita pine Lutgardis aan de in i 248
overleden abdis Hadewijch van Aywières voorstelt met de
woorden „Frater, offficio Supprior, sed Fratrum Praedicatorum
minimus" ( 4) . Volgens de Bollandisten ( 5) overleed hij in 1263,
een datum die in ieder geval geen steun vindt in de ontslagname
van de in dat jaar afgetreden Magister generalis van de dominicanenorde Humbertus van Romans (t i z 77) aan wie Thomas
van Cantimpré zijn Bonum universale de apibus heeft opgedragen.
A. van der Vet ( 6) is intussen van mening dat Thomas van
Cantimpré in de jaren i 270/1272 moet zijn gestorven, maar
men mag er ook rekening mee houden dat B. de Jonghe, O.P. ( 7 )
voor Thomas' sterfjaar, naast het reeds vermelde jaartal 1263,
met enig voorbehoud ook nog de jaartallen i 275 en i 2 8 o mee.

w.

In het ms. Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève, I 29 I, f. 13
Ed. J. QUETIF, O.P., en J. ECHARD, O.P., Scriptores ordinis praecdicatoruni
recensiti, t. I, Parijs, 1719, p. 253.
( 2 ) Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en Zin exempelen, 's- Gravenhage,
1902, p. 4.
(3) Miraculorum et exemplorur memorabilizum sui temporis libri duo, 1. I, c. i 9;
cd. G. COLVENERIUS, Dowaai (Douai), 160 , p. 67.
(4) In de AA.SS. juni, t. 4, p. 189.
(5) AA.SS. juni, t. 3, D. i87b.
(6) Het Biënboec van Thomas van Cantimpré on zin exempelen, 's-Gravenhage,
1902, p. 4.
(1 )

7 ) Belgium Dominicanum, .rive Historia provinciae Gernaaniae Inferioris nacri
Ordinis FF., Praedicatorum, Brussel, 1719, p. 148.
(
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deelt. Verder neemt B. de Jonghe,
O.P. met Thomas' „curriculum vitae" een loopje wanneer hij zo maar beweert dat onze
auteur na zijn intreden bij de koorheren van Cantimpré en nog
vóór zijn intreden bij de dominicanen dertig jaar lang als bisschop
of als hulpbisschop is werkzaam geweest (1 ). Hierin treedt de
auteur intussen oudere historici bij, die Thomas van Cantimpré
als suffragaan-bisschop, zonder meer als bisschop of ook als
aartsbisschop en zelfs als patriarch hebben voorgesteld.
Als encyclopedist, als exempelenverzamelaar en ook als hagiograaf blijft Thomas van Cantimpré, vermoedelijk naar zijn
geboorteplaats ook weleens Thomas van Bellingen of Thomas
van Brabant genoemd, -- in dertiende-eeuwse stijl voor mediaevisten een schrijver van betekenis. Van hem bezitten wij immers
vooreerst een encyclopedisch werk met de titel De natura rerum,
waar de auteur met alle knepen van de doorgewinterde compilator
over natuurwetenschappen handelt. Met dit werk, waarvan wij
tot nog toe 8 5 handschriften konden ter hand nemen, dienen
wij ons hier niet in te laten.
Belangrijker is voor ons het anecdotisch opgestelde Bonum
universale de apibus, ook meermalen voorkomend met titels zoals

Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temftoris, libri duo,
zoals Liber apum qui dicitur bonum universale sive de prelatis et subditis
of nog Bonus; utile de proprietatibus apum en met beknopter titels
zoals Liber apum of ook De apibus en Apiarius.
De aanleiding tot dit werk was een decreet van een door
de auteur niet nader genoemd Algemeen Kapittel, blijkbaar
de Kapittels van Milaan, z 2 5 5 , en Parijs, i z 5 6 ( 2 ) waar aan de
dominicanen werd gevraagd om alle merkwaardige voorvallen
uit de geschiedenis van Sint Dominicus' orde aan de Magistergeneralis mee te delen. Hier heeft Thomas van Cantimpré nu
willen op ingaan en hij heeft het schema dat hij hiertoe bruikbaar
achtte, zoals hij in zijn Proloog ( 3) te kennen geeft, aan het
negende boek ontleend van zijn De natura rerum waar hij handelt

(1) Zie

Belgium Dominicanum, p. 146-148.

(2) Ed. B. M. REICHERT, O.P., Acta capitulorum generaliurn ordinis praedicatorum, t. i, in : Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, fasc. 3,
Rome-Stuttgart, I898, p. 77 4 _S en p. 83 3 - 6 .
3 ) Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis libri duo, ed.
G. COLVENERIUS, Dowaai (Douai), i 605 , p. i.
(
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over het leven der bijen. Tot stichting van zijn lezers geschreven
is dit zeer anecdotisch gestelde boek nu spoedig ook in buitenlandse kringen van Vromen zeer in de smaak gevallen en voor
mediaevisten van onze dagen blijft het nog steeds, niettegenstaande
sommige verhalen die men moeilijk voor ernstig kan nemen,
tot op een zekere hoogte een niet te versmaden tijdspiegel.
Voor een vlugge verspreiding van dit werk in het buitenland
kunnen wij nu zeker geen handschriften laten gelden, die eens
aan de te Sint-Omaars (Saint-Omer) gevestigde Sint-Bertinusabdij 1) of aan de Sint-Vedastusabdij te Atrecht (Arras) 2),
aan het dominicanenklooster te Dowaai (Douai) ( 3) of aan de
zusters recolletten te Valencijn (Valenciennes) ( 4) hebben toebehoord, maar de vertrouwdheid van een paar Zuid-Vlaamse
kloosters met dit werk verklaart wellicht tot op een zekere hoogte
het feit dat aangeziene kloosters in Frankrijk, zo bij voorbeeld
de kartuize „Les Portes" in het arrondissement Belley en verder
ook Citeaux nog vóór het eind van de vijftiende eeuw het bezit
van dit werk op prijs stelden. Voor de kartuizers van „Les Portes"
herinneren wij, in dit verband, aan het vijftiende-eeuwse
ms. Grenoble, Bibliothèque de la ville, 3 8o, waar wij een van
veel waardering voor het werk getuigende titel hebben aan
luidt zoals volgt : Liber notabilis de apibus ; exempla-getrofn,di
stint valde bona et auctoritates. Ook zal men er rekening willen
mee houden dat dit handschrift reeds in de vijftiende eeuw
in de boekenlijsten van de Grande-Chartreuse ( 5 ) werd opgenomen en bijgevolg reeds vóór dat jaar door „Les Portes"
aan de bakermat van de kartuizersorde werd overgemaakt.
Voor Citeaux verwijzen wij verder naar de bibliotheekcataloog van 1482 ( 6 ).
(

(

(1) Thans de mss. Sint- Ooraars, Bibliothèque de la ville, 105, en Boulognesur-Mer, Bibliothèque de la ville, 99.
(2) Ms. Atrecht, Bibliothèque de la ville, 746, met een ex- libris van 16z8.
(3) Thans het ms. Dowaai, Bibliothèque municipale, 43 S .
(4) Ms. Valencijn, Bibliothèque de la ville, 2 2 5.
) Ed. P. FOURNIER, Notice sur la bibliothèque de la Grande-Chartreuse au
mogen -czge, suivie d'un catalogue de cette bibliothèque au X Ve siècle, in : Bulletin
de l'Académie delphinale, ser. 4, t. I, i886, p . 363.
a° z 48 i,
6 ) Inventariurn librorum existentiufn in studio nostro aped Cistercium
ed. MOLINIER, OMONT, BOUGENOT en GUIGNARD, Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques publiques de France, Dé partements, t. 5 , Parijs, i 889, p. 422.
(5

...

(

.
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Wie intussen nog aan de belangstelling van de middeleeuwse
Vromen voor het Liber apum twijfelt, kan ook eens naar Trier
reizen waar wij zes handschriften konden ter hand nemen met
het Bonum universale de apibus, waarvan er in ieder geval vier,
blijkens een ex-libris, sinds de vijftiende eeuw aan een Triers
klooster, twee namelijk aan het „monasterium beate Marie ad
martyres" (1), één aan de Sint-Mathias-abdij (2) en één aan het
koorherenklooster Eberhardsklausen ten Noord-Oosten van
Trier 3) toebehoorden. Ook kunnen wij al dadelijk aan deze
vier codices uit Triers bezit nog een vijfde toevoegen, die blijkens
het aangebrachte colofoon in het jaar 1400 werd voltooid en
blijkens een ex-libris aanvankelijk aan de clarissen te Trier
toebehoorde, een codex dien wij in de „Biblioteca Apostolica
Vaticana" 4) konden achterhalen en waar het ex-libris van
de Trierse clarissen duidelijk op een vijftiende-eeuwse hand
teruggaat.
De Trierse kloosters stonden intussen met hun belangstelling
voor het Liber apum niet alleen. Ook de Kapittelbibliotheek
te Metz 5), het te Straatsburg gevestigde Johannietenhuis „Zum
grunen Worth" (e) en de dominicanessen van Gebweiler of
Guebwiller bij Colmar 7) bezaten dit werk, de Johannieten van
„Zum grunen Worth" evenwel in een handschrift zonder
ex-libris.
Met de steun van een meestal vijftiende -eeuws ex-libris ver
wij hier verder ook nog, om hun belangstelling voor-meldn
dit werk, de karmelieten van Andernach aan de Rijn ( 8 ), de
norbertijnen van Knechtstede tussen Keulen en Neuss ( 9), het
Sint-Nikolaasklooster te Anderspach (10) en wij vernemen uit
(

(

(

(

(1) Dit zijn de mss. Trier, Stadtbibliothek, 692/2 54 en 73 7/28 8.
(2) Ms. Trier, Stadtbibliothek, 671/239.
(3) Ms. Trier, Stadtbibliothek, 748/297.
(4) Ms. Ross. 673. (X. 5 3.)

(5) Ms. Metz, Bibliothèque municipale, 276.
( 6 ) Ms. Straatsburg, Archives départementales du Bas-Rhin, H. i i 87. Zie Ch. SCHMIDT, Livres et bibliothèques a' Strasbourg au mogen-áge, in : Anna/es

de /'.Est, t. 7, 1893, D. 557.
7 ) Ms. Colmar, Bibliothèque municipale, 227.
(8) Zie het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Lat. Fol. 366, nu
te Tubingen.
(9) Zie het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, i o i 8-z i.
(10) Zie het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 3054.
(
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het ex-libris bij het hier laatst vermelde handschrift dat deze
codex door Petrus Meyssmullner, toen koster van de Lieve
te Traubingen in de buurt van de Starnbergersee,-Vrouwek
in 1465 werd vervaardigd.
Vooral mogen wij echter, bij dit alles, niet over het hoofd
zien dat dit werk, nog vóór het eind van de Middeleeuwen,
ook tot in de Centraal-Europese landen wist door te dringen.
Dit blijkt bij voorbeeld uit twee Weense codices 1 ) die, blijkens
een ex-libris, respektievelijk tot het boekenbezit van de koorheren van het Sint-Dorothea- klooster bij Passau en tot dat van
de in de buurt van Praag gevestigde kartuizers hebben behoord.
Dit blijkt ook uit twee thans te Wolfenbuttel bewaarde codices
die, blijkens een zestiende -eeuws ex- libris, in die jaren respektievelijk aan de koorheren te Henigen en aan de cisterciënzerinnen
van Woltingerode hebben toebehoord 2).
Volledigheidshalve vermelden wij hier verder ook nog een
codex zonder een ex-libris, die deel uitmaakt van de zeer oude
handschriftenverzameling van de dominicanen te Wenen ( 3),
een handschrift dat echter reeds in i 513 door Michaël Purlwasser,
O.P., in zijn bibliotheek - cataloog van de Weense dominicanen ( 4)
werd opgenomen.
Dit alles is niet zo bijzonder verrassend wanneer men vaststelt dat te Gupalskirche, vóór het eind van de vijftiende eeuw
dit werk ook in de boekenkast voorkwam van een plebaan,
voor wie een vriend de codex had vervaardigd ( 5).
Verder moeten wij hier ook nog verwijzen naar de bibliotheekcataloog van de kartuizers van Salvatorberg bij Erfurt ( 6) en
naar die van de kartuizers van Aggsbach aan de Donau ( 7),
naar twee vijftiende-eeuwse bibliotheek-catalogen bijgevolg waar
dit werk eveneens voorkomt. Aan belangstelling voor het Liber
apum ontbrak het dus zeker niet in de Germaanse landen.
(

(

(1) De mss. Wenen, National-Bibliothek, 4793 en 5 308.
(2) Thans de mss. Wolfenbuttel, Herzog August Bibliothek 708 Helmst,
en 452 Helmst.
(3) Ms. Wenen, Dominikanerkloster, i o f i o.
(4) Ed. Th. GOTTLIEB, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, p. 341.
(r) Thans het ms. Wenen, National-Bibliothek, 14.348.
( 6 ) Ed. P. LEHMANN, Mittelalterizche Bibliothekskataloge ... , t. 2, p. S 65 14•
(7

) Ed. Th.

GOTTLIEB,

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreichs, p. S 49.
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Voorts vermoeden wij tot nog toe dat de codices met het
Liber apum eerst laat tot Engeland zijn doorgedrongen. Dit is
bij voorbeeld het geval voor de handschriften uit het British
Museum Ar 141 en Harl. 3 8 3 2 waar wel het ex-libris voorkomt van een Engelse bibliofiel, maar naast dit ook een veel
ouder ex-libris dat op een klooster in Nederland teruggaat.
Ook op het Iberische schiereiland schijnt dit werk overigens
eerst laat een gunstig onthaal te hebben gevonden en wij kunnen
voor Thomas' exempelboek, wat Spanje betreft, alleen verwijzen
naar de bibliotheek-cataloog van Hernando Colon (t- i 5 3 9) (1)
zoon van Christoffel Columbus, waar wij dit werk vermeld
vonden.
Ook de prinsen van Condé bezaten in de achttiende eeuw,
blijkens hun achttiende -eeuwse bibliotheek-cataloog, een exemplaar van dit werk ( 2)
Op de schatting van de Latijnse handschriften bij W. A. van
der Vet ( 3) mogen wij ons verder niet blind staren. Nadat hij
ze op zowat 30 heeft geschat, wisten wij immers voor de oorspronkelijke, voor de Latijnse tekst van dit werk een lijst aan
te leggen van 90 codices, waarvan wij er overigens in de laatste
jaren 8i konden inkijken. Ook geven de codices met een volledige tekst slechts een zwak beeld van wat dit werk eens voor
buitenlandse lezers is geweest. Een anecdotenboek leende zich
immers gemakkelijker dan talrijke traktaten tot de verspreiding
van enigszins uitvoerige of ook van beknopte fragmenten die,
wat onze auteur betreft, in het buitenland niet onwelkom zijn
geweest. Zo konden wij voor een paar jaren te Klosterneuburg ( 4)
een vijftiende-eeuwse codex ter hand nemen waar een excerpt
uit de Ajiarius voorkomt betreffende het gebruik van verschillende
.

,

(1) Ed. A. M . HUNTINGTON, Catalogue of the Library of Ferdinand Columbus,
Reproduced in facsimile from the unique manusscript in the Columbine Library of
Seville, New York, 1905, f. 4 r.
(2) Zie de Table al, phabétique des noms d'auteurs, et anonymes de la bibliothèque
du prince de Condé, in het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, franc., 9433,
p. 406.

(3) Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en Zin exempelen, 's-Gravenhalte,
1902, p. 69.

(4) Ms. z 3 ob, f. I a-d.
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beneficies (1 ), een excerpt dat overigens blijkens drie andere
handschriften (2) een afzonderlijke verspreiding heeft gekend.
Een autonome verspreiding kende verder ook een excerpt
over een clericus die bij een synode door angstpsychose werd
aangegrepen, maar wij konden niet achterhalen waar de twee
thans respektievelijk te Tubingen 3) en te Wenen 4) bewaarde
codices werden vervaardigd.
Andere codices met excerpten uit het Liber apum behoorden
eenmaal respektievelijk aan de kartuizers te Bazel 5), aan het
Sint-Marcus-kapittel te Butzbach ten Noorden van Frankfurt 6
en aan een ons tot nog toe niet nader bekende ingezetene van
Nurnberg met de naam Nikolaas Wybel 7 ) toe.
Voorts mogen hier de vertalingen van het Liber apum niet
onvermeld blijven. Naast de twee Middelnederlandse vertalingen,
waar W. A. van der Vet ( 8) reeds heeft op gewezen, bezitten wi j
immers ook, wat voor de verspreiding van het werk in het buitenland meer betekenis heeft, twee Duitse en twee Franse vertalingen
van dit exempelboek. De oudste Duitse vertaling hebben wij
in een handschrift uit Karlsruhe 9), in een codex zonder een
ex-libris evenwel, aangetroffen met de titel Das gemeyn gut von
eygenschaft der bienen. Hierbij gaat het om Nederduits. Verder
bezitten wij nog, in een beknoptere vorm, een tweede Duitse
bewerking met de titel Das beyen boicb, maar wij zijn er niet
in geslaagd om uit te maken of het de vertaler, dan wel de kopiist
is dien wij voor het besnoeien moeten verantwoordelijk stellen.
(

(

(

(

)

(

(

(1) Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis libri duo, 1. 2, c. i 9,
p. 67-71.
(2) De mss. Deventer, Athenaeumbibliotheek, I, 6i, f. 97c-99b; Wenen,
National-Bibliothek, 4790, f. i 5 7v- i Gov ; en het bij de jongste wereldoorlog
vernietigde handschrift, Leuven, Universiteitsbibliotheek, G. 69, f. 8-io.
(3 ) Ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Theol. lat. Fol. 171, f. i 85c187C.
Zie ook het ms.
(4) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 4766, f. 8v-9r;
Namen, Hotel de Croix, 3 z , f. 73v.
Ms. Bazel, Universitätsbibliothek, A. VI, 36, f. z i ir -v.
(6) Ms. Uppsala, Universiteitsbibliotheek, C 415 c < Cod. Sermon i bob > ,
f. iv-i8or.
(7) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 2843, f. 2a-43d.
(8) Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en Zin exempelen, 's-Gravenhage,
1902, p. 69 en p. 408 -421.
(9) Badische Landesbibliothek, Lichtenthal, 7 S .
( 5)
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Hierbij zal men er ook rekening mee houden dat de codex,
waar deze bewerking voorkomt, met het jaartal 1639 werd
gedateerd (1).
Dan hebben wij nog de Franse vertalingen, een veertiende eeuwse namelijk in handschrift, en een zeventiende-eeuwse die
in 1650 te Brussel van de pers kwam. Bij het inkijken van het
handschrift (2) wordt onze aandacht al dadelijk opgehouden
door een omslachtige opdracht aan koning Karel van Frankrijk,
op wiens verzoek de vertaler verklaart dat hij is aan het werk
gegaan. Zij vangt aan zoals volgt : „A tres souverain et tres
excellent prince Charles, par la grace de Dieu roy de France,
la vostre poure et humble creature, qui, jour et nuit a son petit
pouvoir, s'efforce de Dieu prier pour vous et pour vostre tres
noble lignee, tout humble obedience et parfaite reverence et
vraie subjection".
Verder deelt het colofoon ons ook de naam mee van de kopiist,
dien wij blijkbaar ook als de vertaler moeten beschouwen.
Dit colofoon luidt:
Or est ci fine nostre livre,
Benin soit Dieu, je en sui delivre,
Et 1'a escript Henri du Trevou.

Tenslotte heeft het bij dit alles ook nog zijn betekenis dat
L. Delisle ( 3) in een nota van 7 gedeeltelijk verstorven regels
tekst bij het eind van de codex, waar de vertaling met het jaartal
I 3 72 wordt gedateerd, de hand heeft herkend van koning
Karel V van Frankrijk (t 13 8o) op wiens verzoek bijgevolg
deze vertaling werd vervaardigd, een vertaling met de titel
Le bier universel des mousches a miel. Ook heeft men in het wapen
dat de stempelband siert, dat van Karel V van Frankrijk herkend
en wanneer J. Echard, O.P. ( 4) het verder nog heeft over een
Franse vertaling die, met dezelfde titel, in 1423 in de inventaris
werd opgenomen van het boekenbezit van Karel VI van Frank-

(1) Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Fol. 1033,
sinds twintig jaar te Tubingen aan de Universitätsbibliothek bewaard.
(2) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9507.
(3) Recherches sur la librairie de Charles V. t. I, Parijs, i 907, p. 229.
4)
(

Scriptores . . . , t.

I, p. 2

52.
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rijk (t 1422), dan gaat het hierbij blijkbaar om de hier zo even
vermelde tekst van 1372.
Een tweede Franse vertaling verscheen overigens eerst veel
later. In het jaar 165o kwam namelijk te Brussel bij Jean Vanden
Horicke een vertaling van de pers met de titel Le Bien universe)
on les abeilles mystiques, een nieuwe vertaling waarvoor Vincent
Willart, O.P. (t 165 8) uit het dominicanenklooster te Atrecht
(Arras) verantwoordelijk blijft.
Verder mogen wij ook niet over het hoofd zien dat het Liber
apum voor moralisten en predikanten, die aan hun uiteenzetting
een paar leerrijke anecdoten ten behoeve van vrome lezers
wilden toevoegen, steeds een niet te versmaden bron bleef.
Met de nawerkende invloed van het Liber apum bij jongere
auteurs, die een paar stichtende exempelen nodig hadden, kunnen
wij ons hier evenwel niet inlaten.
In een Geschiedenis van de mystieke literatuur van eigen
bodem kan men intussen, om enkele zeldzame mystiek gekleurde
anecdoten, aan het Liber apum slechts een secundaire plaats
toekennen. Belangrijker is Thomas van Cantimpré dan ook,
wat de mystiek betreft, als hagiograaf en dit vooral omdat hij
ons heiligenlevens schonk zoals de Vita piae Lutgardis de Aquiria
en de Vita Margarete de Ypris. Het Liber tertius bij de Vita Mariae
Oigniacensis 1 geeft immers slechts enkele aanvullingen bij
het werk van Jacobus van Vitry (t 1240) en wij weten tot nog
toe geen raad met de Vita Christinde mirabilis 2) waar de auteur
door de meest onwaarschijnlijke anecdoten alle heiligenlegenden
uit vroegere jaren, hoe bont die het soms ook hebben gemaakt,
schijnt te hebben willen overtroeven.
Hoewel ongewone feiten er niet ontbreken, blijft de auteur
met de Vita piae Lutgardis de Acquiria (a) vooral bij de innerlijke
kant van Lutgarts religieuze ervaring, waarom deze Vita met
haar hoofdstukken over de harteverwisseling en over de kruisbeeldomhelzing, over het arendsvisioen en over Lutgarts hartewonde voor mediaevisten een van de belangrijkste teksten blijft
die voor de Heilig-Hart-verering in de Nederlanden getuigt,
(

)

(

(1) In AA.SS. juni, t. 5, p. 547-72.
(2) In AA.SS. julii, t. 5, p. 572-581.
3 ) In AA.SS. juni, t. 4, p. 189-209.

(
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een tekst dien men met veel bezinning dient te benaderen (1).
Niet onbelangrijk is verder ook de Vita Margarete de Ypris (2),
een van de oudste teksten namelijk die voor het gebruik getuigen
van het „Psalterium Beatae Mariae Virginis" in de Nederlanden ( 3)
en ook voor de belangstelling voor de gehumaniseerde Christus
in begijnenkringen uit de eerste helft van de dertiende eeuw ( 4).
Bij handschriftenvorsing stelt men nu al spoedig vast dat
deze Vitae in het buitenland nooit de belangstelling hebben
gevonden welke wij, wat het Liber alum betreft, konden noteren.
Onbekend zijn zij er evenwel niet gebleven. Te Trier konden
wij immers onlangs een handschrift met de Vita pie Lutgardis
inkijken dat, blijkens het ex-libris, in de vijftiende eeuw aan
de Sint-Mathias-abdij toebehoorde ( 5) en wij vonden er een
ander vermeld in de bibliotheek-cataloog van Citeaux dag
uit het jaar 148o ( 6). In dit verband moeten wij er-teknd
overigens ook op wijzen dat er in de zestiende eeuw of misschien
nog even vroeger, naar de Latijnse tekst, een Franse vertaling
werd in omloop gebracht met de titel Vie de sainte Lutgarde vierge ( 7 ),
een Franse tekst waarvan wij echter tot nog toe geen handschriften uit vroeger buitenlands bezit wisten te achterhalen.
Een Duitse bewerking van de Vita Margarete de Ypris bezitten
wij daarentegen wel, met de titel : Dis ist sant Margreden leben
von dem dorffe das genant ist gris in Flanderlande, in een thans
te Tubingen bewaard handschrift (s) waar wij het ex-libris
aantroffen van de ons onder meer reeds dank zij zijn Hadewijchhandschriften bekende Daniël Sudermann (t na 1631).

(1) Zie L. REYPENS, S.J., Sint Lutgarts mystieke opgang,
1946, p. 7-49.
(2) Ed. G. MEERSSEMAN, O.P., Les Frères Prêcheurs et

in : OGE., t.

20,

le mouvement dévot
en Flandre au XIIIe siècle, in : Archivum Fratrum Praedicatorum, t. i 8, 1948,
p.

106-1 30.

(3) Zie de Vita
(4) Vita
(

5

. . . , C. 2I ;

ed. G.

MEERSSEMAN, O.P., p. I 1711 12.
I IO-III, I 23.
1170472, op het schutblad : Codex monasterii

..., C. 8-IO, 3 5 ; ed. G. MEERSSEMAN, O.P., p.

) Ms. Trier, Stadtbibliothek,

Sancti Ma/bie apostoli extra muros Treverenses.
(s) Inventarium librorum monsterti Cistercii ... anno Domini 1480, ed. MOLINIER
OMONT, BOUGENOT en GUIGNARD, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Départements, t. 5 , Parijs, 1889, p. 41 I.
(7) Zie het ms. Mechelen, Groot Seminarie, 124.
(8) Ms. Berlijn, Preussische Seaatsbibliothek, Germ. Oct. 69.
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Tenslotte vermelden wij hier, volledigheidshalve, ook nog
een codex met de Vita beate Christine en een andere codex met
de reeds door Thomas bij de koorheren van Cantimpré begonnen
en eerst in de heel laatste jaren van zijn leven voltooide Vita
N. Joannis abbatis Cantimpratensis. Vóór twee jaar ontmoetten
wij namelijk in het St. John's College te Oxford een handschrift
met de eerste van deze twee Vitae, een handschrift namelijk met
het ex-libris van Sir William Paddy (t 1 634), arts van koning
James I (t 162 5 ), dat blijkens het ex-libris in zijn sterfjaar door
Paddy aan het St. John's College werd overgemaakt (1 ). Verder
ontmoetten wij in de eerste dagen van de maand november,
1964, aan de „Bibliothèque Sainte-Geneviève" te Parijs een
handschrift met de Vita B. Joannis abbatis Cantifnpratensis dat
door een laat-zestiende-eeuwse hand werd vervaardigd en waar
een achttiende-eeuwse hand het volgende ex-libris heeft aan
toegevoegd : „Ex-libris S. Genovefae Parisisiensis" (2).
Zo is het duidelijk dat Thomas van Cantimpré als hagiograaf
in het buitenland niet onbekend is gebleven en, in ieder geval,
met zijn Vita piae Lutgardis de Aquiria in het buitenland voor
de mystiek van eigen bodem heeft getuigd.

( 1 ) Ms. Oxford, St. John's College, i 8 2, f. 2r : Liber Collegii Divi Johan.
Bapt. ex dono Dni Gulielma Paddei Militis et Collegii olim Convictoris. z 634.
(2)

In het ms. Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève,

1291,

f. i r.
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ZEVENDE HOOFDSTUK

GERARD APPELMANS

Gerard Appelmans, auteur van de bekende Glose op den pater
nosier 1), is voor ons een grensgeval dat men tot nog toe, zowel
geografisch als chronologisch, alleen bij benadering heeft weten
te situeren. In het Brusselse, het tot nog toe enige bekende
handschrift (2) lezen wij boven de tekst een opschrift dat, bij
het inbinden, door een niet goed toeziende binder werd verminkt.
Dit opschrift luidt zoals volgt : Dit is de glose op den pater noster
broeder gheraerts appelmans die leeg<t> bi ere st<at> die roc < > re
heet < ende > doet daer sw < aer> penitentien < in > een wou < t> .
Dit verminkte auteursadres heeft men tot nog toe niet bevredigend weten bij te werken en wij hebben voor de verminkte
plaatsnaam in vroegere jaren vruchteloos naar een oplossing
gezocht bij L. Ph. C. van den Bergh, A. A. Beekman en
H. J. Meerman ( 3), alsook in werken zoals Nomina geographica
neerlandica ( 4), en List der aardrijkskundige namen van Nederland 5),
tenslotte ook in het vóór enkele jaren door M. Gysseling gepubliceerde Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór z 226) (s). Wanneer wij het, in dit verband, eens voor Rijkel bij Sint-Truiden
hebben opgenomen ( 7), dan was dit dan ook niet meer dan een
voorlopige gissing. Men weet namelijk tot nog toe niet waarop
de in de codex verminkte plaatsnaam ryc ... re teruggaat.
Met de taal van de Glose komen wij evenwel, volgens
L. Reypens, S.J. ( 8), een paar stappen verder. Hij verklaart
(

(

(1) Ed. L. REYPENS, S. J ., Oude mystieke teksten, I, Gheraert Appelman'
Glose op het Vaderons, in : OGE., t. I , i 927, p. 8 3-107.
( 2) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3067-3073, f. 143rI5IV.

(3) Handboek der rniddelnederlandse Geographie 3 , 's-Gravenhage, 1949.
(4) T. I -14, Amsterdam, 1885-I9S4.
Leiden, 1936.

(b)

(6) S.l., 196o.
(7) Zie onze Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, t. 2, De eeuw van
Ruusbroec, Antwerpen, 1 9 5 3, p. 13 i.
(8 ) Een nieuw merkwaardig Dietsch mystiek, Broeder Gheraert Appelmans,
in: OGE., t. I, I927, p. 116-117.
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immers met nadruk dat „onze afschrijver, waarschijnlijk een
Brabander, een bepaald oostelijk gekleurd voorbeeld moet
hebben afgeschreven" en ook „dat het voorbeeld van ons afschrift, of een nog vroegere kopij van het oorspronkelijke,
in een of ander oostelijk klooster of oostelijke kluis op het
perkament werd gebracht". Ook is L. Reypens, S.J., vermoedelijk
te recht, van mening dat Appelmans voor de kopiist van dat
voorbeeld een bekende was. Hoewel L. Reypens, S.J., zich niet
zo ver waagt, komt men nu, na dergelijke verklaringen, gemakkelijk tot het vermoeden dat dit „oostelijk gekleurde voorbeeld" de grondtekst van de Glose zal zijn geweest. Hierbij
moeten wij er nu op wijzen dat het door J. Verdam in vroegere
jaren als Oost-middelnederlands genoteerde stiere (Glose, VIII, 70)
voor steun en een woordvorm zoals oponthalt (Glose, IX, 72)
voor behoudster niet volstaan om tot een Oostmiddelnederlands
voorbeeld te besluiten. Bijna alle woordvormen, welke men
als oostelijk Middelnederlands zou kunnen beschouwen, komen
overigens ook in het Brabants voor (1). Zo moeten wij dan
met de mogelijkheid ernstig rekening houden dat de apograaf
en wellicht ook de oorspronkelijke tekst, de autograaf, het werk
zijn geweest van een Brabander die, misschien na een jaren lang
verblijf in een oostelijker liggend gedeelte van ons taalgebied,
een paar aan Brabanders onbekende woorden en woordvormen
voor zijn betoog heeft bruikbaar geacht. Om dit alles achten
wij het dan ook overbodig om, ter verklaring van de verminkte
plaatsnaam Ric-...re in het handschrift, met plaatsen rekening
te houden zoals Riekers te Warquinghem in het „Pas-de-Calais
(1305) en Ricquel in de buurt van Bethune (1484), zoals
Den Rijkere bij Geluwe (1495) en Rijtre te Wacquinghem in
het Pas-de-Calais" (1491). of ook met andere tot op een zekere
hoogte hiermee verwante plaatsnamen waarover K. de Flou
het uitvoerig heeft in zijn op de toponymen in het westelijk
gedeelte van ons taalgebied georiënteerde Woordenboek (2).
(1) Tot dit besluit kwam namelijk, na onderzoek, Prof. Dr. C. C. de Bruin
uit Leiden. Voor zijn bijzonder welwillende hulp betuig ik hem hier mijn
oprechte dank.
(2) Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië,
het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van
het graafschap Ponthieu, t. 13, Gent, 193 i, col. 5 3 9, 607, 105 8 en 1091.
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De herkomst van de Glose moet men immers niet in westelijke
richting, maar ofwel in het oostelijkst liggend gedeelte van
Brabant, of misschien ook nog, na het uitwijken van de auteur
naar een nog niet geïdentificeerde kluis in het Limburgse, in
een oostelijker liggend gedeelte van ons taalgebied zoeken waar
de grenscontrole hem om zijn Brabants bagage niet al te veel
last had berokkend.
Dit is intussen niet de reden waarom wij de Glose als een
grensgeval beschouwen. Negen maal ontmoeten wij in de rand
van de tekst één of een paar Duitse woorden waarop L. Reypens,
S.J. (1 )reeds in vroegere jaren heeft gewezen, zo bij voorbeeld
vergehend (bij beliende, II, 9) alles sament (bij algader, V. 4) en
any,ebetten (bij tanebedene, VI, i 2). Dit volstaat wellicht niet om
hieruit te besluiten dat de negen perkamenten bladeren met
de Glose, nog vooraleer ze mede in de belangrijke verzamelcodex ( 2 ) zouden worden opgenomen dien wij thans kennen,
aan een lezer in Duitsland ter inzage werden toegestuurd.
Met die Duitse randnoten moeten wij overigens omzichtig
te werk gaan. Vooreerst zijn de verschrijvingen in de tekst
zo zeldzaam dat de Duitse randnoten, ook indien zij uit
dezelfde jaren dagtekenen als het handschrift, — maar moeilijk
kunnen het werk zijn geweest van de kopiist die, blijkens het
idioom waarin de tekst tot ons kwam, een Brabander moet
zijn geweest.
Ook achten wij het tot op een zekere hoogte waarschijnlijk
dat wij de kopiist in Rodeclooster moeten zoeken. De ander
katern, die ons onder meer de Glose heeft bewaard, deelt-halve
ons immers zeer ondubbelzinnig het volgende ex-libris mee:
Desen boec es der broedere van sente pauwels in 7,oninghen gheheeten te

roodendale 3).
(

Wij kunnen overigens, in dit verband, de herkomst van de
perkamenten bladen met de Glose misschien nog nader omschrijven. Bij confrontering van de Glose met twee Ruusbroechandschriften, die eveneens aan Rodeclooster hebben toebehoord,
stellen wij vast dat, in het Parijse handschrift Bibliothèque de
(1) Gheraert Appelmans' Glose op het Vaderons, in : OGE., t. i , i 927, p. 8 3-I o 7•
(2) Zie W. DE VREESE, De handschriften van Jan van Ruissbroec's werken,
t. 2, Gent, 1902, D. 662-663.
(3 ) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3067-3073, f. i 5 4.
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l'Arsenal, 8 z i 7, Ruusbroecs Van den XII beghinen niet door
de hand werd geschreven die ons de kopie schonk van de Glose,
Ruusbroecs Van den seven sloten in de Parijse codex Bibliothèque
Mazarine, 92o, daarentegen vermoedelijk wel. De haal van
de letters a, d, e, p en vooral g is immers in dit laatste handschrift dezelfde als bij de anderhalve katern met de Glose,
waarom de „littera textualis" van Gerard Appelmans' Glose
op de pater poster niet bepaald moet, maar in ieder geval zeer goed
kan op de kopiist teruggaan uit Rodeclooster die voor de Parijse
codex Bibliothèque Mazarine, 92o, Van den seven sloten schreef.
Tot onze spijt werd intussen dit laatste handschrift niet gedateerd.
Verder moeten wij hier, volledigheidshalve, nog aan toevoegen
dat het ex-libris bij de anderhalve katern met de Glose niet van
de hand is van de kopiist die er voor heeft gezorgd dat wij
Appelmans' commentaar bij het Vaderons nog steeds bezitten.
Nu het vast schijnt te staan dat de kopie met Appelmans'
Close in Rodeclooster werd vervaardigd, moeten wij met twee
mogelijkheden rekening houden. Ofwel werden de Duitse
randnoten in de Nederlanden aan de tekst toegevoegd en dit
dan ten behoeve van een Duitse lezer die op het handschrift
zat te wachten. Ofwel moeten wij ze als het werk beschouwen
van een Duitse lezer die met een Middelnederlandse tekst
behoorlijk kon opschieten en een minder met het Nederlands
vertrouwde vriend, aan wie hij de tekst wilde doorgeven, met
enkele Duitse randnoten wilde van dienst zijn. In geen enkel
van de twee gevallen kunnen wij echter met zekerheid besluiten
dat het enige tot nog toe bekende handschrift met de Close op
de pater noster eens naar Duitsland werd uitgestuurd. Wanneer
dit niet het geval is, dan staat het echter niettemin vast dat het
in een milieu waartoe ook Duitsers behoorden, zowel door Duits als door Nederlandstaligen dankbaar werd ter hand genomen.
Voorts kan nog de vraag worden gesteld in welke jaren het
handschrift met de Close op de pater nosier in of ook buiten de
Nederlanden belangstelling wist te vinden bij een lezer die met
de Duitse woordenschat blijkbaar beter opschoot dan met de taal
van Gerard Appelmans. Hierbij mogen wij ons vooreerst niet
door de band laten misleiden die, blijkens het in goudschrift
op de marokijnen rug aangebrachte naamcijfer en de hierboven
prijkende kroon van koning Leopold I (t 1865), na het jaar 1831
en vóór het jaar i 865 werd vervaardigd.
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Meer betekenis heeft voor ons het feit dat de verschillende
stukken waaruit de codex bestaat, meermalen eindigen met
een halve katern of met een halve sextern, waarbij weleens
het laatste blad ontbreekt dat normaal bij de katern zou moeten
horen. Voor de autonome voorgeschiedenis van de verschillende
gedeelten van het handschrift getuigt overigens ook het feit
dat bij verschillende van deze stukken, bij dat bij voorbeeld
met Appelmans' Close, het buitenste blad meer sporen van sleet
vertoont dan de binnenbladen (1). Hieruit blijkt dan ook dat
de tekst van ieder van de tien stukken van het handschrift,
nog vooraleer ze werden samengebracht, werd voltooid.
Volgens W. de Vreese (2) dagtekenen de verschillende stukken,
die niet alle op eenzelfde kopiist teruggaan, verder uit eenzelfde
periode en bij het eind van een traktaat uit het zesde gedeelte vinden
wij ook de volgende noot : Explicit anno domini MOCCCOLXIO.
Voorts prijkt in de bovenrand van het eerste blad van het eerste
stuk en onder aan het laatste blad van het vijfde, van het achtste
en van het tiende stuk het ex-libris van Rodeclooster. Wij lezen
er namelijk een eerste maal : Dit boec hoort to den broederen van den
Roodencloostere canonc reguliers in onien, daarna : Dit boec boert toe
die van roden dale, en het laatst nog het Latijnse ex-libris : Isle
liber pertinet monasterio rubeevallis. Zo staat het dan, dank zij een
door de kopiist aangebracht Explicit, volkomen vast dat met
de vervaardiging van het zesde stuk in I 361 werd aangevangen
en dit misschien reeds toen tot het boekenbezit kwam te behoren
van de kluizenaars die vijf jaar later naar de „Rode cluse" in
het Zoniënbos zijn verhuisd en in z 373 tot de observantie zijn
toegetreden van de koorheren van Sint Augustinus ( 3).
Kan dit ook voor de overige stukken als waarschijnlijk worden
genoteerd ? Op een dergelijke vraag kunnen wellicht de boekenlijst van Rodeclooster uit de jaren a 394-I 395 ( 4) en de bibliotheekcataloog van dit koorherenhuis uit de zestiende eeuw ( 5) ons
een antwoord verstrekken.
(1) Zie het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3067-73, f. 143 en i 5 i.

(2) De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, t. 2, Gent, 1902, p. 639.
(3 ) Zie J. G. R. AcQuoY, Het klooster te Windesheinl en ijjn invloed, t. 3,
Utrecht, i 8 8o, p. i6.
(4 ) Ed. W. DE VREESE, De Dietsche boeken van 't Rooklooster orilstreeks het jaar
1400,

in : Album-Kern, Leiden, 1903, p. 3 97 - 39 8 •

(j) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, i 5 2.
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Wanneer men nu de Brusselse codex, het Ruusbroec-handschrift Vv namelijk, even confronteert met de Boekenlijst van
Rodeclooster uit de jaren 13 94-1395, dan stelt men vast dat,
naast een tot nog toe niet nader geïdentificeerde preek, van de
in de boekenlijst vermelde werken enkel Ruusbroecs traktaat
Trappen ook in het Brusselse handschrift voorkomt, terwijl
het verder als enig werk van de zalige Jan van Ruusbroec nog
in de zestiende-eeuwse bibliotheek-cataloog wordt vermeld met
de referentie : Johannes Ruysbroeck, De sep/em gradibus divini

amoris (1).
Hierbij moeten wij evenwel aanstippen dat men in het
Ruusbroec-handschrift Vv alleen de proloog en de eerste twee
hoofdstukken van het traktaat aantreft. Voor ons is het echter
interessant vast te stellen dat de bladen met een gedeelte van
Ruusbroecs traktaat, blijkens een ex-libris, zoals vermoedelijk
het hele verzamelhandschrift uit Rodeclooster herkomstig zijn.
Hieruit volgt intussen echter nog niet dat het achtste gedeelte
van de codex, waar eveneens het ex-libris van Rodeclooster
werd aangebracht, eens in dit koorherenhuis werd vervaardigd.
Verder moet men ook op het oog houden dat de koorheren
van Rodeclooster die ofwel voor het vervaardigen, ofwel voor
het aankopen lieten zorgen van de anderhalve katern met
Appelmans' Glose, wat hun litteraire belangstelling betreft bij
een sinds lang gevestigde traditie konden aansluiten. In dereeds
hierboven vermelde boekenlijst, die na 15 april, i 3 94, en nog
vóór 23 augustus, i 3 9 5 , werd vervaardigd (2), ontmoeten wij
immers onder meer zeven verschillende werken van Ruusbroec,
de Brulocht overigens in drie exemplaren, en al naar gelang
men de vermelding „drie boeke van hadewighen" 3) op drie
handschriften of misschien beter op drie werken van de begijnenleidster in eenzelfde codex laat teruggaan, ontmoet men er ook
vijf of, bij de andere interpretatie van de boekenlijst, -drie handschriften met werken van de Brabantse begijn. Verder
(

(1) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, i 5 2, f. 24v.
DE VREESE, De Diet.eche boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar
1400, in : Album-Kern, Leiden, 1903, p. 399 ;
heruitgave bij P. J. H.
VERMEEREN, Willem de Vreese over handschriften en handschriftenkunde, Tien
codicologische studiën, Zwolle, 1962, p. 62.
( 3 ) Ed. W. DE VREESE, p. 400 : heruitgave , p. 65.
(2) Zie W.

.
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ontmoet men in de zeventiende-eeuwse bibliotheek-cataloog (1)
Gerard Groote en Gerard Zerbolt van Zutphen, Gerlach Peters
en Dionysius van Rijkel, O.Cart., Jan van Schoonhoven en
Henricus Pomerius, Hendrik Hesp, O.F.M., en Rupert van
Deutz, O.S.B., tenslotte ook Ruusbroecs Van den vij trappen,
maar het is voorlopig op honderd jaar na niet mogelijk om
uit te maken wanneer, op Trappen na, deze teksten door Rodeclooster werden aangeworven. Op Trappen na, daar zowel de
boekenlijst van 1394-1395 als de jongere bibliotheek-cataloog
waarschijnlijk met Trappen 2) het tiende en laatste gedeelte
bedoelen van het hier onder de loupe genomen handschrift,
waar de proloog en de eerste twee hoofdstukken van Ruusbroecs
traktaat inderdaad voorkomen.
Aan belangstelling voor de mystieke literatuur van eigen
bodem ontbrak het bijgevolg in Rodeclooster allerminst en de
verklaring voor het onvermeld blijven van Appelmans' Glose
in de boekenlijst van 1394-1395 moet men misschien zoeken
in een hinderlijke vlek die dertien regels tekst voor de helft
geheel onleesbaar maakt. Dit is intussen niet de enige ontgoocheling voor wie in Rodeclooster zoekt naar belangstelling
voor Gerard Appelmans.
Uit een en ander meen ik dat reeds zal zijn gebleken dat de
kopiisten in dit koorherenhuis niet in ledigheid leefden en
wij stellen ook vast dat hun zwoegen tot verrijking van de
kloosterbibliotheek door Gaspar Ophuys (t z 5 23) de kopiisten
ten goede werd aangerekend bij het schrijven van de levensberichten voor zijn Cathalogus fratrum regularium cenobii Rubee
vallis in Sonia grope Bruxellam 3 maar naar enige vermelding
van Dietse door hen gekopiëerde werken zal men intussen
vruchteloos zoeken bij het inkijken van het levensbericht van
kopiisten zoals frater Christianus de Veris (t 1431) en van
frater Johannes Veron (t 1 45 S), van frater Daniël Pistons
( j 1431) en van frater Johannis de Hasselt (t 1465), van frater
(

(

),

-

(1) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, i 5 2, f. 21V.
(2) De boekenlijst : Item vanden VII graden der minnen ; de jongere bibliotheek cataloog : Johannes Ruysbroeck, De sep/em gradibus divini amoris.
(3 ) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 480, f. 200v-273;
opgenomen in : Anecdota ex codicibus hagiographicis Johannis Gielerans, Brussel,
18 95, p. 201-303.
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Martinus Stephani (t 1489) en van frater Christianus van Hesen
(t '443). Dit verzuim van Gaspar Ophuys, die in de laatste jaren
van de vijftiende eeuw met zijn Cathalogus moet hebben aan
moeten wij dan ook waarschijnlijk uit de litteraire-gevan,
smaak van zijn tijd verklaren, die aan het kopiëren van in het
Latijn gestelde werken meer belang hechtte dan aan het ver
Dietse boeken, waarmee de koorheren, bij het-vardigen
grote aanzien dat de Brabantse mysticus uit het met Rodeclooster
nauw verwante Groenendaal in die jaren genoot, vóór het eind
van de veertiende eeuw waren begonnen. Ruusbroec (t I 3 8 i)
was overigens nog maar enkele jaren overleden.
Dit is overigens niet het enige verzuim waaraan Gaspar Ophuys
zich heeft schuldig gemaakt en wij zullen in zijn Cathalogus
even vruchteloos naar enig spoor zoeken van de relaties welke
Rodeklooster vermoedelijk met Duitse kloosters onderhield
als in zijn kroniek die in het Brusselse handschrift aan de Catbalogus voorafgaat met de titel Originals sive de origine coenobii Rubeae
vallis in Zonia 1 ). Moeten wij hieruit besluiten dat Rodeclooster
nooit, zoals volgens Pomerius (t 1469) (2) voor Groenendaal
wel het geval was, het bezoek ontving van vrienden uit Duitsland ?
De in het Duits gestelde randnoten bij het enige, tot nog toe
bekende handschrift met Gerard Appelmans' traktaat, met de
Gloss op de pater nosier, maken dit niet waarschijnlijk. Het Ruusbroec-handschrift w, thans aan de Bibliothèque Mazarine ( 3)
te Parijs bewaard, maakt zelfs deze onderstelling volkomen
onhoudbaar. Deze codex bestaat uit zes aanvankelijk autonome
gedeelten en in het zesde stuk ontmoeten wij, naast Nederlandse
excerpten, ook middel-hoogduitse teksten, zo bij voorbeeld
een gebedstekst waar Middelhoogduits en Latijn door elkaar
lopen ( 4). Bij dit gedeelte ontmoeten wij nu geformuleerd zoals
hier volgt, het ex-libris van Rodeclooster : Dit boec es der monecke
(

van den rooeden dale uut Zoningben.
Zo staat het bijgevolg volkomen vast dat in de jaren, wanneer
dit zesde stuk van de codex werd vervaardigd, volgens W. de
(1) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 480, f. i7-193.
(2) De origine monasterii Viridis vallis, 1.2, v. z 8 ; in : AB., t. 4, z 885,

p. 29 615_20

(3) Ms.

.

920.

(4) Zie de f. 15 ia-b.
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Vreese ( 5) in de jaren i 3 6o-z 3 70, een Duitse lezer en kopiist- bij
de koorheren van Rodeclooster te gast was of er ook langere
tijd verbleef en zich hierbij niet heeft onbetuigd gelaten. Een
Duitse vriend, die in Rodeclooster kortere of langere tijd
te gast was, verstrekt ons wellicht ook de verklaring voor de
Duitse randnoten, bij de Glose op de pater roster, door Gerard
Appelmans.

(

5

) De handschriften van Jan van Ruusbroec's Kerken, t. i, p. 425.
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ACHTSTE HOOFDSTUK

HENDRIK VAN LEUVEN, O.P.

Zoals Rupert van Deutz, O.S.B., is Hendrik van Leuven, O.P.,
een auteur dien velen vermoedelijk zonder aarzelen bij de
Geschiedenis zullen inschakelen van de Duitse vroomheid en
Duitse vorsers zoals C. Greith (1 ) en W. Preger (2) zijn hun
hierin overigens vóórgegaan. Niet geheel ten onrechte wellicht.
De enige preek van Hendrik van Leuven, welke wij tot nog toe
bezitten, heeft hij immers in de dominicanenkerk te Keulen
gehouden en de Vrome aan wie hij eens een brief heeft toegestuurd met enige heilzame wenken, kan even goed een begijn
uit het Keulse zijn als de begijn Petrissa uit Mechelen, met wie
hij blijkens zijn Vita ( 3) sinds jaren op een vrome voet relaties
onderhield.
En toch behoort hij, die verschillende jaren lang, van i 297
namelijk tot z 302, als lector bij het „studium generale" der
dominicanen te Keulen doceerde ( 4) en blijkens de Miracula
fratris Henrici de Ca/sins ( 5) zowel te Bonn als te Neuss, zowel
te Mainz als te Wympfen bij de zielzorg niet onverdienstelijk
is gebleven, niet alleen door zijn geboorte uit een Leuvense
patriciërsfamilie met de naam Van der Calster tot de Nederlanden.
In zijn jongere jaren te Leuven tot de dominicanenorde toegetreden, bestuurde hij, blijkens een oude oorkonde (g) het
Leuvense klooster in Y 293 en moet er, volgens zijn Miracula ( 7 )
ook zijn overleden. Dit laatste strookt overigens geheel met
(1) Die deutsche Mystik im Predigerorden, Freiburg i.Br., 1 861, p. S 8.
(2) Geschichte der deutschen Mystik im Mille/alter, t. 2, Leipzig, 18 8 I , p. 129-I 3 I.
(3) Miracula fratris Henrici de Ca/sins ordinis fratrum predicatorum, in het
ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 2-3I3> f. 198a.
(4) Zie G. LoHR, O.P., Beitráge dur Geschichte des Kölner Dominikanerklosters
im Mittelalter, t. i, Darstellung, p. 48-49, t. 2, ,Quellen, p. 5 8 en 65, in : Quellen
and Forschungen 7,ur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, fasc. I S -I 7,
Leipzig, 1920-1922.
(b) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 23 13, f. 197d-2o i a.
(6) Ed. PAQUOT, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix -sept provinces
des Pays-Bas, de la principauté de Liége et de quelques contrées voisines, t. 9, Leuven,
1767, p.

229.

(7) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 23 13, f. 201V.
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twee Keulse oorkonden, met een eerste uit het jaar 1297 waarbij
Hendrik van Leuven tot de testamentuitvoerder wordt aan
begijn Guda Cindatrix, en met een tweede uit-gestldvan
het jaar i 302 waarbij de hem in dit verband gegeven opdracht
hem wordt ontnomen omdat hij toen vermoedelijk niet meer
te Keulen verbleef 1).
Zo behoort Hendrik van Leuven dan dank zij zijn voor een
gedeelte te Leuven en voor een gedeelte ook te Keulen doorgebracht kloosterleven, door zijn relaties zowel aan deze als
aan gene zijde van de Rijn en door zijn schaarse geschriften (2)
samen met Rupert van Deutz, O. S . B., tot de zeldzame auteurs
die even duidelijk bij de Duitse als bij de Nederlandse vroom
aansluiten en tot op zekere hoogte voor beide-heidsltrau
kunnen worden opgeëist.
Dit is intussen niet de enige reden waarom hij voor mediaevisten wel enige betekenis heeft. Rond het midden van de
dertiende eeuw vond het verspreiden van religieuze literatuur
in de volkstaal bij de dominicanen nog steeds weinig sympathie
en het Algemeen Kapittel van Parijs, i 242 ( 3) heeft zich tegen
het vertalen van religieuze teksten uit het Latijn met nadruk
verzet. Hendrik van Leuven schijnt dan ook, onder de dominicanen, een van de eersten te zijn geweest die met het verspreiden
van hun religieuze inzichten in de volkstaal hebben ingestemd.
Verder is ook de directheid merkwaardig waarmee hij, zonder
de steun van bijbelse en van patristieke teksten, op het probleem
ingaat. Aan bespiegelende mystiek is hij overigens nog niet toe,
maar zijn heldere beschouwingen over nederigheid en over
reinheid van harte gaan duidelijk op een religieuze ervaring
terug die, aan Nederlandse zijde, in de dominicaanse literatuur
nog niet was tot uiting gekomen. Zo verrassend is het bijgevolg
niet dat Sint Petrus Canisius, S.J. (t 15 97) de brief aan het
anonieme biechtkind, als een tekst van een geestverwant en
(

(1) Ed. G. M. LÖHR, O.P. , Beitráge Zur Geschichte des Kólner Dominikanerklosters im Mittelalter, t. 2, Quellen, p. 5 8 en 65 , nrs I I 2 en i z 8.
(2) Ed. St. G. AXTERS, O.P., De talige Hendrik van Leuven, O.P., als geestelijk
auteur, in : OGE., t. 21, 1947, D. 248-256.
( 3) Nec aliquis fratrum de cetero sermones vel collaciones vel alias sacras
scripturas de latino transferant in vulgare, ed. B. M. REICHERT, O.P., .Acta

capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, t. I, in : Monumenta Ordinis Fratrum
Praedicatorum historica, t. 3, Rome-Stuttgart, i 898, p. 2428-29.
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tijdgenoot, in zijn Tauleruitgave (i) heeft opgenomen, waarom
hij dan ook mede door L. Surius, O.Cart. (t z S 78) (2) werd
in het Latijn vertaald met de titel De sex quibusdam, quae faciunt
hominem immobiliter in divine unione persistere. Aan Taulers eervol
gezelschap heeft deze brief het blijkbaar te danken dat hij herhaaldelijk opnieuw van de pers kwam.

(1) Des erleuchten D. Johannis Tauleri, von eym waren Evangelischen leven, goetliche Predig, Leren, Epistolen, Cantilenen, Prophetien ... , Keulen, I 5 4 3 . f • 3 3 ibis.
(2) D. Joannis Thauleri clarissimi ac illuminati theologi, ordinis Praedicat.
Sermones de Tenípore et de Sanctis totius anni, Keulen, s.a. (1552)., p. 809-8 i o
(ed, princeps : i 548, p. XCIV-XCV).
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NEGENDE HOOFDSTUK

MARGARETA POIRETTE

Zoals wij een auteur bezitten die ons een in het Duits gestelde
preek schonk, zo mag hier ook een in het Picardisch bewaard
traktaat, met de titel Le mirouer des simples ames anienties ( 1),
niet worden verwaarloosd dat in een codex uit Cambridge ( 2)
met een Latijnse vertaling zo maar aan de zalige Jan van Ruusbroec
wordt toegeschreven, „Russhbroke, qui fuit prior de ordine
cartusiensi" ( 3) en, met de steun van een Weense codex ( 4) door
Fr. Toldi ( 5) voor Margareta van Hongarije (t 1270), voor
de in de jongste jaren heilig verklaarde dominicanes werd opgeëist.
Hier is men intussen niet bij gebleven en in 1939 heeft
E. Koltay-Kastner ( 6) nog gemeend dat de auteur een franciscaan
moet zijn geweest uit Napels.
Vreemd is dit alles zonder twijfel omdat de vermelding van
de twee rivieren, Seine en Oise, en ook de vermelding van
drie door de auteur geraadpleegde censoren, van Jan van Querayn,
(1) In het ms. Chantilly, Musée Condé, 986; ed. R . GUARNIERI, Marguerite
Porete, Le mirouer des simples ames anienties et qui seulement demourent en vouloir
et désir d'amour, Edi^ione provisoria in i oo esemplari fuori commercio del ms.
Chantilly, Condë, F. XI V z6
ancien 986, Rome 1961.
(2) Ms. Pembroke College, 221.
(3) Ms. Cambridge, Pembroke College, 221, f. 41a. Als kartuizer wordt
Ruusbroec ook in de aanhef tot de Engelse vertaling voorgesteld van het
traktaat Van den blinckenden steen, in de eerste regels namelijk van het werk
met de titel The treatise of perfection of the sons of God, in het ms. Londen,
British Museum, Add. 37.790, f. i Y 5r; ed. J. BAZIRE en E. COLLEDGE,

The Chastising of God's Children, and the treatise of perfection of the sons of God,
Oxford, 195 7, p. 229-, en dezelfde vergissing vindt men ook in een kartuizers traktaat, met de titel Confirmacio ordinis Carthusiensis, in het ms. Cambridge,
Trinity College, '40', f. 86.

(4) Ms. Wenen, National-Bibliothek, 15 093, f. ir, 4r en 8v. Steeds is
de vermelding van Margareta van Hongarije als de auteur van het Specchio
hierbij van de hand van de kopiist.
(-5 ) Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom tórténetéhe, Budapest, 1871,
p• 8 1 4•
-

( 11 ) La leggenda della B. Margherita d'Ungheria alla corte angioina di Napoli,
in : Studi e Documenti Italo-ungheresi della R. Academia d'Ungheria di Roma,
t. 3, 1939,

P. 174-180.
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O.F.M., van Frank van Villers, O.Cist., en van Godfried van
Fontaines (t 1306) het duidelijk maken dat Ruusbroec zo min
als Margareta van Hongarije en de franciscaan uit Napels voor
het auteurschap kan in aanmerking komen. Voor ons heeft
het dan ook, bij dit alles, meer betekenis dat R. Guarnieri (1)
vóór zo wat twintig jaar twee stellingen, aan dit werk ontleend (2),
in de akten terugvond van een kerkelijk proces dat tegen de
auteur van het Mirouer werd aanhangig gemaakt en waarbij
de auteur om „ketterse gezindheid" tot de brandstapel werd
verwezen. Deze procesakten bezorgden aan R. Guarnieri immers
met één slag de naam van de auteur van het mystieke traktaat,
Margareta Poirette namelijk uit Valencijn (Valenciennes), verder
ook een toespeling op een eerste tegen haar te Kamerijk (Cambrai)
ingezet onderzoek en ook het vonnis van de Parijse -rechtbank
die haar in I 3 I o tot de brandstapel verwees, waar zij ook op
i juni van voormeld jaar omkwam. Voorts blijkt uit deze akten
nog dat het Mirouer reeds vóór het jaar 1306, sterfjaar van
bisschop Gwijde de Tweede van Kamerijk (Cambrai), die een
eerste maal tegen haar was opgetreden, in omloop kwam. Ook
ontkomt men niet aan de greep van deze „terminus ad quem"
door, voor twee teksten die het hele werk beheersen, tot interpolatie te besluiten. Zo schijnen bijgevolg de inquisiteurs zich
te Parijs niet te hebben vergist, wanneer zij meenden nu eens
met het meest expliciete quiëtisme te kunnen afrekenen.
Intussen laat evenwel het oordeel, dat drie theologen aan
de begijn uit Valencijn (Valenciennes) meedeelden, veel minder
beslistheid blijken. Terwijl een van hen, Frank Chauntour uit
de cisterciënsersabdij te Villers in Brabant namelijk, meedeelde
(1) Lo „Specchio delle anime semplici" e Margherita Poirette, in : L'Osservatore
Romano, I6 juni, 1946, p. 3.
(2) Deze twee stellingen luiden zoals volgt : Quorum articulorum, primus
talis est: quod anima adnichilata dat licentiam virtutibus nec est amplius in earum
servitute, quia non habet eas quoad usum, sed virtutes obediunt ad nuturn. Item decimus
quintus articulus est: Quod talis anima non curat de consolacionibus Dei nec de donis
jus, nec debet curare nec poles! quia Iota intenta est circa Deum, et sic impediretur
ejus intentio circa Deum, in de Instrumenta facta super examination M. Porete,
culpabili de heresi, in de „Archives Nationales" te Parijs, J. 428. i S en i 9bis ;
ed. P. FREDERICQ, Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, t. i, Gent-'s-Gravenhage, 1 8 8 9, p. 1 5 5- i 6o, nis Y 64- i 6 5; t. z, Gent's-Gravenhage, 1896, p. 63-64, no 37•
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dat hij van het hele traktaat eigenlijk niet veel begreep, gaven
de overige twee censoren aan de auteur immers alleen dringend
de raad om haar werk liever niet te verspreiden, omdat anders
wellicht onrijpe lezers aan de deugdbetrachting zouden verzaken
om een hogere volmaaktheid welke zij toch niet zullen bereiken (1).
Deze twee censoren nu waren Jan van Querayn, O.F.M., en
Godfried gran Fontaines (t 1306). Ook kan men begrijpen dat
zij er niet voor voelden om een traktaat onvoorwaardelijk te
veroordelen, waar men te lezen krijgt dat de vrome ziel weliswaar aan de deugden of beter aan de deugdbeoefening zal
verzaken, maar de deugden zullen niet aan haar verzaken omdat
zij voortaan in een hogere mate de liefde, koningin van alle
deugden, bezit (2).
Dergelijke uitlatingen, die meermalen aan de preken herinneren
van Meester Eckhart (t 13 27) en misschien aan de zalige Jan
van Ruusbroec een bladzijde uit Van VII trappen ( 3) en wellicht
ook een andere uit Een spieghel der eeuivigher salicheit ( 4) hebben
geïnspireerd, hadden nu voor gevolg dat het „corpus delicti"
niet alleen door betweters werd ter hand genomen, die zich
bij voorkeur met strenge bewoordingen over de auteur zouden
uitlaten. De valencijnse begijn had ook haar bewonderaars
die het Mirouer aan anderen doorgaven en een vluggere ver
boek door een vertaling zochten in de hand-spreidngvaht
te werken. Zo stellen wij vast dat er spoedig een Latijnse, een
Italiaanse en een Engelse vertaling van het Mirouer zijn in omloop
gekomen, maar wij konden tot onze spijt niet achterhalen wie
hiertoe het initiatief namen en wij konden evenmin uitmaken
in hoever rekening valt te houden met het vermoeden van

(1) Zie Cl. KIRCHBERGER, The Mirror of simple Souls by an unknown French

mystic of the thirteenth century translated into English by M.V. now first edited
from the Mss., in : The Orchard Books, fasc. 15, Londen, s.a., 1927, p. LXVLXVII.
(2) Zie het Mirouer des simples ames anienties, c. XXI, ed. R. GUARNIERI,
p . 3 0 7 11 23_27
(3) In Werken2 , t. III, p. 24633 -2479.
(4) In Wlerken 2 , t. III, p. 18420 26 en p. 198 24 _3 ; te confronteren met
Le Mirouer des simples ames anienties, c. VI en c. XXI, in het ms. Chantilly,
Musée Conde, 986, f. i ir- en f. 27r; ed. R. GUARNIERI, Marguerite Porete,

Le mirouer des simples ames anientes

..., p. 16 23 _26, p• 3o 7_11 , 23_27•
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Fl. Banff (1) dat de valencijnse begijn zelf zowel de Latijnse als
de Franse tekst zal hebben vervaardigd. Vast staat echter wel,
dank zij het oudste van de drie ons bekende handschriften,
dat het Latijnse traktaat, met de titel Speculum simplicium animarum,
reeds vóór het eind van de veertiende eeuw in omloop is
gekomen en, daar de jongste codex uit het jaar z 5 21 dagtekent,
nog in de loop van de zestiende eeuw werd gekopiëerd. Dit
oudste handschrift kan men ter hand nemen in de Vatikaanse
bibliotheek (2), dat van het jaar I 5 2I eveneens 3) en wij vinden
hier nog meer dan het jaartal. In het ms. Chigi, C. IV, 8 S,
ontmoeten wij immers nog het volgende ex-libris : Copiatum
fuif in speculo sancti Benedicti et finitum I 5 2 I in die 5 novembris.
Zo is het dan duidelijk dat deze codex nog vóór het eind van
het jaar I 5 21 in Subiaco werd voltooid.
Volledigheidshalve vermelden wij hier verder ook een derde
Latijns handschrift, een codex evenwel zonder een ex-libris.
Wij bedoelen het ms. Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. lat., 43 3 5 . maar er moeten intussen enige tijd
nog wel meer handschriften van het Speculum zijn in omloop
geweest. Dit kunnen wij immers besluiten uit het feit dat er verder
nog een zeer kort fragment, met slechts het eerste blad van
de tekst, bekend is dat te Oxford 4) wordt bewaard.
Reeds vroeg moet het werk ook in het Italiaans zijn vertaald.
In ieder geval kunnen wij, in dit verband, verwijzen naar een
handschrift uit Napels 5), naar een veertiende-eeuwse codex
die voor een zeer vroege verspreiding getuigt van dit werk
in Italië. Dit handschrift is overigens niet het enige met de
Italiaanse tekst. Wij bezitten immers ook twee vijftiende-eeuwse
codices met het Specchio 6). Ook schijnt de belangstelling voor
dit boek enige tijd althans in Italië zo aanzienlijk te zijn geweest
dat men het nog vóór het eind van de vijftiende eeuw in de
benedictijnenabdij „Santa Giustina" te Padua geraden achtte in
(

(

(

(

(I) „Specchio Belle anime .remplici dalla B. Margarita d' Ungaria .rcripto, in
Memorie Domenicane, fase. 781, 1 940, D. 137.
(2) Ms. Ross. 4.
(3) Ms. Chigi, C. IV, 8 S .
(4) Ms. Oxford, Bodleian Library, Laud. Lat. 46, f. 7ov-72r.
(a) Ms. Napels, Biblioteca Nazionale, XII. F. 5.
(s) Thans de mss. Wenen, National-Bibliothek, i 5.093, en Budapest,
National Museum, Oct. Ital. Y 5 .

z68 -te grijpen en het Speculum voor de monniken tot verboden lectuur
te verklaren (1).
Verrassend is het verder in hoge mate dat Margareta Poirette
met het Mirouer gemakkelijker tot Engeland heeft weten door
te dringen dan verschillende anderen onder onze auteurs. Vóór
twee jaar ontmoetten wij immers in de „Bodleian Library"
te Oxford een codex (2) waar een Engelse vertaling voorkomt
met de titel The .Mirrour of sj'rnple souls, een codex namelijk die
blijkens het ex-libris door Edmund Storour, O. Cart. (t 1503),
van 1468 tot 1 477 prior van het „Domus Salutationis Matris Dei"
in de buurt van Londen, werd vervaardigd en later tot het
boekenbezit heeft behoord van Thomas Bodley (t 1613) ( 3).
Ook bij de kartuizers te Shene in het graafschap Surrey was
dit werk verder geenszins onbekend en men kan in het British
Museum ( 4) nog steeds een codex met de Engelse bewerking
van het Mirouer ter hand nemen waar randnoten voorkomen
van de hand van James Grenehalg (t z S 30) monnik uit Shene.
Verder konden wij te Cambridge in het St John's College ( 5)
nog een derde Engelse codex met dit werk inkijken, waar wij
echter geen ex-libris aantroffen, of enig ander spoor dat de herkomst van het handschrift zou laten kennen.
Aan belangstelling voor de paradoxaal gestelde formuleringen
in dit traktaat heeft het dus niet ontbroken en wij moeten er
ook rekening mee houden dat de drie hierboven vermelde
vertalingen ons slechts een fragmentarische kijk verstrekken op
de verspreiding van dit werk. Dit blijkt bij voorbeeld uit het feit
dat de in i 5 28 overleden kartuizer, Richard Methley, vicarius
van de kartuize „Mont Grace" in de buurt van Londen, ver
laatste jaren van zijn leven, naast het bekende-moedlijkn
Engelse traktaat met de titel The Cloud of Unknowing, ook het
Mirouer naar een Engelse tekst andermaal in het Latijn vertaalde,
waarom wij steeds nog in eenzelfde codex ( 6) de twee Latijnse
( 1 ) Zie R. GUARNIERI, Lo „Specchio delle anime semplici" e Margherita Poirette,
in : L'Osservatore Romano, Y 946, 16 juni, p. 3.
(l) Ms. S o 5 <Marshall, 1676> .
(3) Zie E. BERNARD, Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae

in unum collecti, Oxford, 1697, p. 143, no 2676.
(4) Ms. Add. 37.79 0 •
(5) Ms. 71.
(6) Thans het Ms. Cambridge, Pembroke, College, 221.
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vertalingen bezitten, ik bedoel de Divina caligo en het Speculum
animarum simplicium.
Uit dit alles valt een en ander te besluiten. Wanneer er thans
slechts één codex bekend is met de Franse tekst van het Ivlirouer,
dan betekent dit wellicht nog niet dat er in Frankrijk voor dit
werk, dat weliswaar meer bij de Germaanse mystiek aansluit dan
bij de Franse, geen belangstelling was te vinden. Wij moeten echter
in acht nemen dat, ook wanneer de wraking van een auteur
door kerkelijke instanties meermalen aan de belangstelling voor
zijn boek zal zijn ten goede gekomen, het verspreiden van het
Mirouer in Frankrijk sinds het Parijse proces van i 3 io misschien
een moeilijke zaak was en wij moeten er vooral rekening mee
houden dat voor de verspreiding van het boek in Italië en in
Engeland Frankrijk, hoe dan ook, steeds het vertrekpunt zal
zijn geweest. Wij zijn overigens van mening dat de vier vertalingen van het Mirouer tot op een zekere hoogte duidelijker
voor de verspreiding van dit werk getuigen dan dit met kopieën
van de oorspronkelijke tekst, dien wij slechts in één handschrift
konden achterhalen, zou het geval zijn.
Voorts wijzen wij er ook op dat het Mirouer, zoals voor een
paar werken van aangeziene mystieken uit de Nederlanden
het geval is, voor zijn verspreiding in het buitenland vooral
bij de kartuizers heeft steun gevonden. Ook kan men, bij dit alles,
besluiten dat Margareta Poirette bij haar terechtstelling op
de „Place de grève" te Parijs op i juni, I 3 10, waarschijnlijk
niet de belangstelling voor haar mystiek traktaat zal hebben
verwacht die haar tot het eind van de Middeleeuwen en tot
het midden van de zestiende eeuw is te beurt gevallen.
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TIENDE HOOFDSTUK
DE ZALIGE JAN VAN RUUSBROEC

Bij Gerard Appelmans en bij Margareta Porete, ook bekend met
de naam Margareta Poirette (t i 3 io), vooral echter bij Hadewijch
ontmoetten wij reeds een en ander waarmee zij de weg voor
de zalige Jan van Ruusbroec (t z 3 8 i) hebben vrij gemaakt,
zodat zij bij het onthaal dat spoedig in het buitenland aan
Ruusbroec de Wonderbare zou te beurt vallen, niet onverdienstelijk zijn gebleven. Hoewel er onder de 84 door W. de Vreese (1 )
beschreven codices met werken van de Prior van Groenendaal
slechts twee zijn die reeds vóór het eind van de Middeleeuwen
aan een buitenlands klooster toebehoorden en er overigens ook
werden vervaardigd, de Ruusbroec-handschriften y (2) en z ( 3
namelijk waar de kopiist het ex-libris aan toevoegde van de
Keulse kruisheren, toch staat het vast dat de Goede Prior, die
bij gevolg hierin aan Rupert van Deutz, O. S . B., niets te benijden
heeft, met zijn litteraire loopbaan nog niet eens halfweg was,
wanneer men in het buitenland reeds sommige van zijn werken
ter hand nam.
Wij bezitten vooreerst al het niet al te duidelijk getuigenis
van de kartuizer Broeder Gerard in zijn Proloog bij het Ruusbroechandschrift D 4) dat de Brulocht werd vermenigvuldigd „tot
aan de voet van de berg", waarmee het „Oberlant" kan zijn
bedoeld en Rulmann Merswin (t i 3 8 z) heeft er voor gezorgd
dat men hier niet aan kan twijfelen, wanneer hij ons enige jaren
later met nadruk meedeelde dat de Goede Prior dit werk reeds
in het jubeljaar i 3 50 aan een kring van „Gottesfreunde" in
)

(

(1) De handschriften van Jan van Kuusbroec's werken, t.

1-2, Gent, i boo -i 902.
(2) Ms. Keulen, Stadtarchiv, GB. 8°5 5.
(3) Ms. Keulen, Stadtarchiv, GB 8 0 5 3 •
(4) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3416-24, f. i a -Zb,
Dit is die prologe her Gherardus ... ed. W. DE VREESE, Bijdragen tot de kennis

van het leven en de werken van jan van Ruusbroec, in Het Belfort, a. i o, 1895,
t. 2, p. 1419-22
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„Obetlant" heeft toegestuurd (1). Verrassend is het dan ook niet
dat Hendrik van Langenstein (t 13 97), vermoedelijk in de jaren
1 3 83-I 3 84, bij een verblijf in Rijnland de Brulocht ter hand nam,
wat er hem ook toe bracht nog vóór kanselier Gerson (t 1429)
tegen een en ander in dit werk ernstig bezwaar te maken. De brief
van Geert Groote aan het adres van de koorheren van Groenendaal,
waar hij het hierover heeft, dagtekent uit de eerste weken na
Pasen, 1 3 8 3 (`)Voorts waren er, hoewel de cisterciënzers van Ter Doest
bij Brugge met de Brabantse tekst van de Brulocht niet wisten
op te schieten en dan ook om een vertaling verzochten ( 3), in
het buitenland nog wel meer lezers die de oorspronkelijke tekst
dankbaar ter hand namen, zo vooreerst al in de kartuize Salvatorberg bij Erfurt waar men nog vóór het eind van de vijftiende eeuw
de Spieghel der eeuwigher salicheit bezat „in vulgari secundum ydeoma
provincie Brabancie". Dit wordt ons namelijk meegedeeld door
de bibliotheek-cataloog van voornoemde kartuize ( 4). Salvatorberg bezat overigens nog meer werken van Ruusbroec.
Voor de verspreiding van de werken van de „Doctor Mirabilis"
in het buitenland blijven wij intussen, in de eerste plaats, aangewezen op de vertalingen en het heeft, in dit verband, voor ons
zijn betekenis dat men met dit vertaalwerk niet tot het overlijden
van Ruusbroec heeft gewacht en hierbij zelfs op zijn toezicht
heeft kunnen beroep doen. Wij weten immers niet alleen, dank
zij het Obituarium van Groenendaal ( 5), dat de in i 3 72 overleden
koorheer Willem Jordaens in ieder geval na zijn intrede in dit
koorherenklooster rond het jaar i 3 5 7 de Tabernakel, de Brulocht
(1) Zie

RULMANN MERSWIN,

Buch der furko znaenden gnoden and von der ver

in het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 8 i 8,-dientlchgo,
f. z r.
(2) Ed. W.

S.J., Gerardi Magni Epistolae,
t. 3, Antwerpen, Y 93 3, p. 208-209.

MULDER,

Ons Geestelijk Erf,

in : Tekstuitgaven van

(3) Zie voor het antwoord van Groenendaal, dit is de Epistola ad fratres
de capella Thosan in Flandria super interpretation libri sequentis, ed. A. CO BES,
Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, t. i, Introduction et dossier documenfaire, in : Etudes de theologie et d'histoire de la spiritualité, t. 4, Parijs, I 94 .

p

592-.

(4) Ed. P.

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands and
Bistunl Mainz-Erfurt, München, I 928, p. 3 i 2 5 - 20 .
( 5 ) Ed. M. DYKMANS, S.J., Obituaire du monastère de Groenendael dans la font
de Soignes, in : Academie Royale de Belgique, Brussel, 194o, p. 306-307. CRH.,
der Schweiz, t.

LEHMANN,
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en Van den VII Trappen, volgens een kartuizershandschrift ( 1 )
echter niet Trappen, maar als derde werk Vanden blinc/e enden
steen in het Latijn heeft vertaald. Aubertus Miraeus (t 1640) ( 2)
heeft in vroegere jaren ook in de Proloog tot Jordaens' thans
verloren Latijnse vertaling van de Tabernakel gelezen dat hij zich,
hoe dan ook, bij het vertaalwerk door Ruusbroec liet helpen.
Voorts moeten wij er nog aan herinneren dat Jordaens' vertalingen
waarvan de vertaler de breedsprakerigheid en de hoogdravende
stijl toegeeft ( 3), niet iedereen bevredigden en hierom vrij
spoedig door een in een soberder stijl gestelde vertaling van de
Brulocht werden gevolgd. Nog even vóór Pasen, i 3 8 3, begon
Geert Groote (t 13 84) namelijk met een nieuwe Latijnse vertaling
van dit boek, dit keer met de titel De ornatu spiritualis desponsationis,
en hij ging hierbij met meer nauwgezetheid te werk dan zijn
voorganger, met meer nauwgezetheid ook dan de Keulse
kartuizer Laurentius Surius (t i 5 78) die ongeveer twee eeuwen
later het hele ceuvre van de Brabantse mysticus, met een hooggestemde titel in een Latijnse bewerking zou laten verschijnen ( 4).
Dit alles maakt het nu voor ons begrijpelijk dat de handschriften
met één of met meer werken van Ruusbroec vrij spoedig tot
allerhande kloosters en, over de confessionele grens heen, ook
tot talrijke op mystieke literatuur gestelde lekenmilieus hebben
weten door te dringen. Ook komen, traditiegetrouw, de kartuizers
die Ruusbroec meermalen als één van hun confraters hebben
voorgesteld ( 5), hierbij nog het meest in aanmerking. Zo vermeldt
de bibliotheek-cataloog van de kartuize Salvatorberg bij Erfurt
(1) Thans het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 493 5 43, f. 42-60.
-

(2) Elogia et testimonia variorum de V. Joanne Rusbroquio, Priore monasterii
Viridis Vallis, Brussel, 1622, p. 3 •
(3) Zie de Epistola ad fratres de capella Thosau, ed. A. COMBES, Essai sur
la critique de Raysbroeck par Gerson, t. I, Introduction critique et dossier documentaire, in : Etudes de théologie et d'histoire de la spiritualité, t. IV, Parijs, i94,
p- 59 1- 594.

(4) D. Joannis Rusbrochii summi atque sanctiss. viri, gnern insignis quidam
theologus alterum Dionysium Areopagitam appellat, opera omnia, Keulen, I 5 5 z.
( 5) Zie voor de toekenning van het Mirouer des simples ames anienties naar

de Latijnse vertaling aan „Russhbroke qui fuit prior de ordine cartusiensi",
het ms. Cambridge, Pembroke College, 22 I , f. 41a; zie ook de Confirmacio ordinis Carthusiensis, in het ms. Cambridge, Trinity College, 1401,
f. 86r-v, geciteerd door A. A^fPE, S.J., De vroegste Ruusbroec-verspreiding ijs
Engeland, in : OGE., t. 31, I57, p. 395-396.
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vóór het eind van de vijftiende eeuw, naast een Nederlands
handschrift met de Spieghel der eeuwigher salicheit, ook nog een
Nederlandse codex met een weliswaar onvolledige tekst van
de Brulocht, en twee of wellicht drie in het Latijn gestelde handschriften met dit werk, drie namelijk met Groote's vertaling
en een vierde met de titel Tractatus de mistica theologia die blijkens
de inhoudsopgave op de Brulocht schijnt terug te gaan. Voorts
moet hier voor Salvatorberg ook nog het traktaat De perfection
filiorum Dei seu de calculo, een gedeelte namelijk van de Latijnse
vertaling van Van den blinckenden steen, worden vermeld 1 ).
In hetzelfde verband moeten wij er hier ook aan herinneren
dat de „Grande Chartreuse", na haar derde kloosterbrand,
opnieuw, hoewel in de Latijnse vertaling van Willem Jordaens
(t I 372), aan een exemplaar wist te komen van de Brulocht 2).
De bibliotheek-catalogen zijn, bij dit alles, intussen niet onze
enige vraagbaak en men bezit nog steeds Ruusbroec-handschriften van kartuizerherkomst zoals dat van de kartuize Vauvert
in de buurt van Parijs, met Jordaens' Latijnse vertaling van de
Brulocht 3), waar waarschijnlijk de eveneens in Vauvert vervaardigde Franse vertaling op teruggaat die, met de titel „L'ornement
des nopces spirituelles", te Toulouse in i 6o6 van de pers kwam,
zowat veertig jaar bijgevolg nadat er in het jaar i 5 65 te Venetië
een Italiaanse vertaling van Ruusbroecs Spieghel werd gepubliceerd
met de titel Specchio dell'eterna salute. Laatst vermelde vertaling
was een prestatie van Mambrino da Fabiano.
Verder vermelden wij hier terloops, wat de werken van
Ruusbroec betreft in de buitenlandse kartuizen, ook nog
The Ire/ease of perfeccioun off the sontys of god 4), een Engelse ver
namelijk van de Blinekenden Steen in een vijftiende-eeuws-taling
(

(

(

(

(1) Zie de bibliotheek-cataloog van Salvatorberg, ed. P.

alterliche Bibliothekskataloge

...

, t. z, p.

30813_14, 25_26 ,

3

25

LEHMANN,

Mittel-

_i?, I 3 34_37 , 3 22 18

_

19

en 3 4 3 2-4
(2) Zie het Repertorium libroruna domus Cartusie, ed. P. FOURNIER, Notice
sur la bibliothèque de la Grande Chartreuse an neoyen âge, suivie d'un catalogue de
ce/fe bibliothèque au X ve siècle, Grenoble, 1887, p. 363.
(3 ) Thans het ms. Parijs, Bibliothèque Mazarine, 92 i . Zie A. COMBES,
-Essal ... , t. i, p. 79-8 I.
(4 ) Ed. J. BAZIRE en E. COLLEDGE, The Chastising of God's Children and
the Treatise of Perfection of the Sons of God, Oxford, 19 S 7, p. 229-258.
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handschrift dat in de eerste jaren van de zestiende eeuw tot
het boekenbezit behoorde van de kartuize Shene in Surrey (1).
Moeten wij er nu nog op wijzen dat de kartuizers in het buitenland niet de enige kloosterlingen waren die er een duidelijke
belangstelling voor de inzichten van Ruusbroec op na hielden ?
Vooreerst bezit Subiaco 2) nog steeds twee vijftiende -eeuwse
handschriften van de Brulocht in Jordaens' vertaling, Montecassino daarentegen een veertiende -eeuwse codex ( 3) van dit werk
die aanvankelijk aan het Sint-Anna- klooster te Mondragone in
de provincie Napels had toebehoord. Voor de periode wanneer
de twee vorige codices door Subiaco werden aangeworven,
blijft men daarentegen tot nog toe bij gissingen.
Verder konden wij niet achterhalen wanneer het ms. Bologna,
Biblioteca universitaria, 2073 (io5 8), een codex namelijk met
jordaens' vertaling van de Brulocht, in voormelde universiteitsstad is terecht gekomen en het ontbreken van enig ex-libris
heeft ons hierbij niet geholpen.
In hetzelfde verband herinneren wij hier ook aan een handschrift uit het Stift te Sankt-Gallen ( 4), waar L. Reypens, S.J. ( 5)
reeds vóór enkele jaren heeft op gewezen. Om ons onbekende
redenen heeft de kopiist echter, voor wie het houdt met de
indeling van J. B. David, het kopiëren van de intussen in omloop
gekomen Hoogduitse vertaling van de Brulocht bij het eind
van het tweeëntwintigste hoofdstuk stop gezet en wij krijgen
hier bij gevolg niet eens de eerste helft van het werk.
Bij het vertalen van een belangrijk fragment in het Duits is
men overigens niet gebleven en wij bezitten in ieder geval nog
volledige codices van de Brulocht in Duitse vertaling, zo vooreerst
al een handschrift dat in het jaar 1472 door een kopiiste met
de naam Anna Jaki zo goed als zeker ofwel te Villingen in
het Zwarte Woud, ofwel te Rottweil aan de Neckar werd
geschreven 1). Dit suggereren immers de als schutblad gebruikte
(

(1

(1) Thans het Ms. Londen, British Museum, Add. 37790.

(2) Ms. Biblioteca dell' Abbazia, Zoe en
(3 ) Ms. 5 97 K.
(4) Thans het Ms. Sankt-Gallen, iooz.

219.

(5) Bij het Zesde eeuwfeest der hoogduitse vertaling van Ruusbroec's Brulocht, in
OGE., t. 24, 1950, J. 233.
(8 )

Thans het Ms. Wenen, National-Bibliothek, i 2.75 9, f. zo8r.

—
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oorkonden die respektievelijk op deze twee steden teruggaan.
Hier heet nu het werk Das gemahel buck Von aim gaistlichen gemahel
lóf Zwuschen got and unser natur. In het naschrift heet het daarentegen Die gesierde der gótlichen Gemahelschaft. Intussen valt de
bibliotheek waaraan de codex aanvankelijk toebehoorde, zeker
niet te achterhalen uit het al te onduidelijke ex-libris op de
binnenzijde van het voorbord : Gehórt in die gemain Liberey.
Dan hebben wij nog de, tot op een zekere hoogte, met
Groenendaal verwante koorherenkloosters, zo bij voorbeeld het
Sankt- Johanns-klosten te Rebdorf in de buurt van Eichstädt
en het niet bij het Windesheimse Kapittel aangesloten koorherenklooster te Indersdorf in de buurt van Dachau in Beieren.
Tot het boekenbezit van de koorheren van Rebdorf behoorde
vroeger, blijkens de nog bewaarde bibliotheek-cataloog 1),
een handschrift van Ruusbroecs Spieghel der eeuwigher salicheit,
dat wij tot onze spijt niet hebben kunnen achterhalen. Verder
hebben wij te Munchen een handschrift van de Brulocht in
Hoogduitse vertaling ontmoet met de titel Von ainesn gaistlichen
Prautlauff Zwischen Got and unser natur 2) dat, volgens L. Reypens,
S.J. 3), waarschijnlijk op de tekst teruggaat uit het thans verwoeste
handschrift van het Straatburgse Johannietenhuis en eens deel
heeft uitgemaakt van het boekenbezit van de koorheren te
Indersdorf bij Dachau.
De koorheren van Rebdorf en die van Indersdorf waren
overigens in Duitsland niet de enigen die belangstelling hadden
voor Ruusbroec en wij ontmoetten vorig jaar te Marburg/Lahn
aan de Staatsbibliotheek een codex ( 4) waar, in Geert Grote's
Latijnse vertaling, de Brulocht en, eveneens in het Latijn, de
traktaten Van den blinckenden steen en Van VII trappen voorkomen, een codex waarmee wij ons, in verband met Jan van
Schoonhoven, overigens nog zullen hebben in te laten.
Met enig voorbehoud vermelden wij hier ook een codex
(

(

(

(1) Ed. P.

LEHMANN,

der Schweii, t. III, p.

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands and

290 8 - 9 .

(2) Thans het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 346.

(3) Bij het Zesde eeuwfeest der hoogduitse vertaling van Ruusbroecs Brulocht, in
OGE., t. 24, 1950, p. 232-234.
(4) Ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. i 398.
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uit Bazel (1), het oudste thans bekende handschrift namelijk
van de Brulocht in Hoogduitse vertaling, dat volgens G. Binz ( 2)
vroeger waarschijnlijk aan het dominicanessenklooster „Maria
Magdalena in der Steinen" te Bazel heeft toebehoord.
Hoewel de grens tussen Nederduits en Nederlands meermalen niet behoorlijk valt uit te maken, bestaat er verder, naast
de Hoogduitse, ook een Nederduitse vertaling van de Brulocht,
waarvoor onder meer een Berlijnse codex ( 3) uit een mij niet
nader bekend kruisherenklooster getuigt met de titel T^ierheit
der geistlicher broulo f f t. Hier krijgen wij de tekst in het Keulse
ripuarisch van het jaar 1479, van het jaar namelijk wanneer
de kopie werd voltooid.
In het Nederduits werd verder ook de vertaling opgesteld
van de twee onbetwiste traktaten Van den seven trappen en Van den
kersten ghelove, alsook de vertaling van het te recht aan Ruusbroec
betwiste traktaat Van den XII dogheden, drie traktaten welke wij
aantroffen in het ms. Keulen, Stadtarchiv, GB. 8 0 5 3, dit is in een
vijftiende -eeuwse codex waar voorin het ex-libris van de Keulse
kruisheren door de hand van een tijdgenoot werd aangebracht.
Voorts moet aan het verdienstelijke overzicht bij L. Reypens,
S.J. ( 4) ook nog een Nederduitse vertaling worden toegevoegd
van de twee traktaten Van den vier becoringhen en Boecsken der
verclaringhe, welke wij alle beide niet zo heel lang geleden aan troffen in het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 99,
in een handschrift bij gevolg dat nog uit de veertiende eeuw
dagtekent.
Verder hebben hier voor - ons ook de florilegia en de rapiaria,
waar heel wat van Ruusbroec werd opgenomen, hun betekenis,
zo vooreerst al het werk van Rulmann Merswin (j i 3 8 z) uit
Straatsburg, met de titel Buch der fiii koiumenden graden and von
der verdientlichengnoden ( 5). Dit bestaat namelijk alleen uit excerpten
die aan de eerste twee boeken van de Brulocht werden ontleend,
-

(1) Thans het ms. Bazel, Universitätsbibliothek, A. VII, S 8.

(2) Die deutschen Handschriften der Oeffentlichen Bibliothek der Universität Basel,
Bazel, 1907, p. 109.
(3) Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Fol. i oz 8.

(4) Bij het Zesde eeuwfeest der hoogduitse vertaling van Ruusbroec's Brulocht, in
OGE., t. 24, 1950, D. 2-25-242.
( 5 ) In het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 8 i 8.
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meestal met een paar volzinnen aan elkaar werden verbonden
en aldus in vier hoofdstukken werden ingedeeld. Dit florilegium
nu is blijkbaar bij vijftiende-eeuwse lezers in de smaak gevallen.
Naast het hier reeds vermelde handschrift, dat eens aan het
„Collegium sancti Caroli" te Salzburg heeft toebehoord,, heeft
J. Huijben, O.S.B. (1) immers in vroegere jaren nog twee andere
codices vermeld. Deze zijn de mss. Stuttgart, wurttembergische
Landesbibliothek, Cod. asc. 203, en Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 194, en het was voor ons niet onaardig
op het derde blad van dit laatste handschrift het ex-libris aan
te treffen van de reeds in verband met Hadewijch door ons
vermelde Daniël Sudermann. Verder behoort het ms. Straatsburg,
Bibliothècjue Nationale et Universitaire, 73 9 (als. 96a) in dit
verband eveneens te worden vermeld.
Naast Merswins' florilegium hebben, aan Duitse zijde, ook
de rapiaria voor ons hun betekenis, zo vooreerst al een rapiarium
dat te Keulen (2 ) wordt bewaard en ons, naast Latijnse excerpten
uit de werken van oudere auteurs, ook ontleningen aan Ruusbroecs
werken biedt in een taal die dichter schijnt te staan bij het
Nederlands dan bij het Nederduits. Hierbij moeten wij er nu
rekening mee houden dat de codex, blijkens het ex-libris Jratrum
sancte Crucis in Colonia" ( 3) bij de kruisheren te Keulen zal
zijn vervaardigd. Dit ex-libris werd immers door de kopiist
zelf aangebracht.
Tenslotte bezitten wij ook nog een in het Engels gesteld
traktaat, met de titel The Chastysing of goddes Chyldern, dat wij
hier als een grensgeval moeten beschouwen. Een florilegium
is dit traktaat zeker niet, een Ruusbroec-rapiarium evenmin,
maar E. Colledge ( 4) stelde er in de laatste jaren zo veel ontleningen vast aan de Brulocht dat het onmogelijk blijkt de ver
inzichten in het buitenland na te gaan-spreidngvaRuboc

(1) Uit Ruusbroec's vriendenkring, in : Jan van Ruusbroec, Leven, Kerken,
onder de redactie van het Ruusbroec- Genootschap, Antwerpen, Mechelen-Amsterdam,
1931, p. I29, n. 2.
(2) Ms. Keulen, Stadtarchiv, G B. 8 0 W
(3) Zie f. 2r.
(4) J. BAZIRE en E. COLLEDGE, The Chastising of God's Children, and the

Treatise of Perfection of the Sons of God, Oxford, i97, p. 44-47•
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zonder dit intussen geheel anders georienteerde werk bij het
onderzoek te betrekken.
Ook bij de verspreiding van dit traktaat zijn nu de kartuizers
niet onverdienstelijk gebleven. Wij bezitten immers vooreerst
nog een handschrift met dit werk dat, blijkens het ex-libris,
in de jaren 1469-1477 door Edmund Storour (t 15 03) uit de
kartuize „Domus salutacionis matris Dei" in de buurt van
Londen werd vervaardigd. Dit ex-libris luidt zoals volgt:
„Liber domus salutacionis matris Dei ordinis cartusiensis prope
London per Edmundum Storour eiusdem loci monachum" (1).
Verder bezat ook de kartuize Jesus of Bethlehem at Sheen"
in het graafschap Surrey twee codices met dit traktaat, een
eerste namelijk waar er een schenkingsbetuiging voorkomt die
teruggaat op John Kyngeslove (s), en een tweede met randnoten
van James Grenehalg (t 1 S 3°) kartuizer uit Shene ( 3). De
schenkingsbetuiging uit de eerste codex moeten wij nu nemen
voor wat zij is. Zij luidt namelijk zoals volgt : „Iste liber est
domus Jesu de Bethlehem ordinis cartusiensis, de Schen ex
dono domini Johannis Kyngeslow primi reclusi ejusdem, cujus
animae propitietur Deus". Hieruit blijkt nu niet dat Kyngeslove
de codex heeft vervaardigd, maar alleen dat hij hem aan de
kartuize te Shene heeft geschonken. Verder stellen wij ook vast
dat Kyngeslove niet tot Sint Bruno's zonen behoorde, maar
door koning Hendrik V (t 1422) tot kapelaan werd aangesteld
ter bediening van de kluis welke de koning, aansluitend bij
de in 1414 door hem ingestelde kartuize, had opgericht ( 4).
Hierom heet Kynslove in de schenkingsbetuiging : „primus
reclusus eiusdem". Verder dagtekenen de twee handschriften
uit de vijftiende eeuw.
Voorts heeft dit traktaat zich tot het eind van de Middeleeuwen en wellicht ook nog langer weten te handhaven. Wel
zullen sommigen misschien de vraag niet overbodig achten of

(1 ) Ms. Oxford, Bodleian Library, 5 0 5 <Marshall, 1676, f.> 223v>.
(2 ) Thans het ms. Oxford, Bodleian Library, Rawl. C. S 7.

(3) Thans het ms. Londen, British Museum, Add. 3 7.790.
(4) Zie E. M. THOMPSON, The Carthusian Order in England, Londen, s.a.
( 1 93 0 ), p. 238 -241.
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zijn handschrift met dit traktaat, bij E. Bernard (1) vermeld, voor
Elias Ashmole (t i 692) wel meer is geweest dan een „curiosum ",
maar een dergelijke vraag had voor ons, maar weinig zin,
wanneer wij, bij een bezoek aan het „Sion College" te Londen
vóór twee jaar vaststelden dat rond het jaar 1494 een uitgave
van dit werk te Londen, eigenlijk in Westminster, bij Wynkyn
de Worde van de pers kwam en volgens E. Gordon Duff ( 2),
zoals andere werken, met de letter werd gezet van de te Brugge
een tijd lang werkzame William Caxton (t I49I ). Blijkens een
ex-libris behoorde dit gedrukte boek in de zeventiende eeuw
tot het boekenbezit van „Georg, Earl of Berkley, Governor of
the Palace of Nomsuch and Master of Trinity House" (t 1 698).
Ook zal niemand onderstellen dat wij de werken van Ruusbroec,
wat de in vroegere jaren afgelegde weg betreft, alleen in de
kloosters en bovendien ook alleen in roomse kringen moeten
zoeken. Wel is het waar dat wij niet konden uitmaken in hoever
het handschrift met Jordaens' Latijnse vertaling van de Brulocht,
dat wij in de „Cathedral Library" te Worcester 3) aantroffen,
een codex met het ex-libris van Thomas Blockley, daar vóór
ofwel na de protestantisering van Engeland is gekomen, maar
men heeft in een randnoot bij een Londense codex 4) van
de Brulocht naar Groote's vertaling de hand erkend van Patrick
Young (t 16 5 2), de bekende protestantse Bijbelvorser.
Tot de Ruusbroec-handschriften, waarvoor buitenlandse geleerden nog in de zeventiende eeuw belangstelling lieten blijken,
behoren verder ook de mss. Oxford, Bodleian Library, Add.
C i i 8 en Add. B 43, welke Thomas Marshall, D.D. (t 1685),
die als rector van het „Lincoln College" en „Dean of Gloucester"
bekend staat, bij zijn overlijden aan de „Bodleian Library",
overmaakte. Hierbij ging het om een legaat van zo maar I S 9
codices en het komt als zeer waarschijnlijk voor dat de rector
van het „Lincoln College" gedurende zijn verblijf in Nederland
van het jaar i 6 o tot het jaar i 672 aan de twee Nederlandse
(

(

(1) Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae in unum collecti,

Oxford, 1697, p. 349, no 8099. Thans het ms. Oxford, Bodleian Library,
Ashmole, 41.
(2) Zie E. GORDON DUFF, W/illiam Caxton, Chicago, i 905, p. 8o-8 i en p. 98.
(3) Ms. F 80.
(4) Ms. Londen, British Museum, Royal, 6. B. IX. f. 9.
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handschriften zal zijn gekomen. Het eerste, het bekende Ruusbroec-handschrift Mm, is een uit de eerste jaren van de vijftiende
eeuw dagtekenende codex van de Tabernakel ; het tweede, het
handschrift Nn namelijk, bevat onder meer het tot vóór korte
jaren aan Ruusbroec toegeschreven traktaat met de titel Vanden

XII dogheden.
Volledigheidshalve moeten wij er hier ook nog op wijzen
dat Abraham von Franckenberg (t i 65 2), naast andere mystieke
werken, ook de werken van Ruusbroec en van Thomas Hemerken
van Kempen bezat en deze, bij uiterste wil, en nog vóór dezes
toetreden tot de roomse Kerk, aan Johann Scheffler (t 1 677),
beter bekend met zijn pseudoniem Angelus Silesius, liet overmaken (1). Voor Ruusbroec ging het hierbij om de Opera otnnia,
om Surius' vertaling namelijk in de Keulse druk van i 6o9.
Zo even hadden wij het over het bekende traktaat, met de titel
Van den XII dogheden, over een spurium bijgevolg dat reeds
in de vijftiende eeuw door sommige codices aan Ruusbroec
werd toegeschreven (2), niet door allen evenwel. Vóór één jaar
konden wij immers te Marburg/Zahn in de Staatsbibliotheek
het sinds jaren spoorloos verdwenen Ms. Phillipps I 175 (3)
achterhalen, waar R. Priebsch ( 4) destijds reeds had op gewezen.
Dit handschrift uit het vroegere boekenbezit van de Frankfurtse
koopman Johannes Bernardus Nack brengt ons nu wellicht
aan de naam van de auteur van het traktaat. De eerste regels
van deze Duitse vertaling van Dogheden luiden er immers zoals
volgt : Hie begynnet das buch vonden Zrolff Bogenden des geistlichen

herren Godeverdes regulers canonikes in den closter Grunendale ...
Te recht heeft M. Dykmans, S.J. ( 5) hierbij aan de enige koorheer
uit Groenendaal met de naam Godfried, aan Godfried van
veevel (t 1 396) herinnerd en J. van Mierlo, S.J. ( 6) heeft het
(1) Zie H. L. HELD, Angelus Silesius, Sánitliche poetische Kerke, t. i, Lehen
and IVerke des Angelus Silesius, Munchen, I 95 2, p. 27-28 en p. 15 I.
(2) Zie R. LIEVEivs, Wie schreef de XII Dogheden ?, in VMKVA, i 960,

p- 2 34•

(3) Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Oct. 478.
(4) Deutsche Handschriften in England, t. i , Erlangen, i 896, p. 7 -77.
(5) Obituaire du monastère de Groenendael dans la forêt de Soigne., bij de CRH.,
Brussel, 1 940, p. 329.

(6) Uit de uitgave van het Obituarium van Groenendael, in VMKVA.,
p. 431-441.

1 94',
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hierna met nadruk voor Godfried van Wevels auteurschap
opgenomen, een standpunt dat wij overigens zelf enkele jaren
later voorlopig zijn bijgetreden (1).
Intussen komt het echter zeer waarschijnlijk voor dat dit werk
zijn verspreiding in het buitenland vooral aan de naam van
Ruusbroec te danken heeft, waarmee het voor velen nauw
verbonden blijft. Zo wordt het aan de prior van Groenendaal
toegekend in het in ripuarisch dialekt gestelde ms. Keulen,
Stadtarchiv, G.B. 8 0 5 3, waar overigens ook de aanwezigheid
van twee onbetwiste werken van de Brabantse mysticus (2)
tot op een zekere hoogte voor de authenticiteit wil getuigen
van Dogheden. Blijkens het ex-libris voor in de codex behoorde
nu dit in het jaar 1468 geschreven handschrift van het begin af
aan de kruisheren te Keulen toe, voor wie het ook zal zijn vervaardigd.
Dit onechte traktaat is bijgevolg, wat het buitenland betreft,
reeds vóór het eind van de vijftiende eeuw bij Duitse lezers
in de smaak gevallen. Niet alleen bij Duitse lezers evenwel.
Terwijl er slechts van één onbetwist werk van Ruusbroec een
Engelse vertaling vóór het eind van de Middeleeuwen schijnt
te zijn in omloop gekomen, konden wij immers onlangs ook
een Engelse vertaling inkijken van Dogheden, waaraan men,
tot onze spijt, tot nog toe maar weinig aandacht heeft geschonken.
De titel luidt zoals volgt : A most excelent little bootre of some
of ye most principall vertues: made by ye devine Doctor and most

excelent Contemplator Blessed Jhon Rusbrocl e Cannon Regulor of
our holy father S. Augustins order.
Op de binnenzijde van het voorbord van het Brusselse handschrift ( 3) komt een ex-libris voor dat, met de datum z 7 juli, z 834,
op een vroegere bezitter teruggaat met de naam George Wilson,
maar hieraan hebben wij niet zo heel veel. Meer betekenis heeft
daarentegen voor ons een zeventiende-eeuws ex-libris achter
in de codex ( 4) dat luidt zoals volgt : This boke was sent me from
one of the religious nomen of Lovaine. Hieruit blijkt namelijk dat
(1) Zie onze Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, t. z, Antwerpen,
1 953,

p• 333 335•
-

(2) Zie hierboven onze p. 276.
(3) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 5 1 5 8 .
(4) Op de p. 124.
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dit handschrift gedurende de zeventiende eeuw tot het boekenbezit behoorde van een te Leuven gevestigd nonnenklooster,
blijkbaar tot het boekenbezit van de „Augustinian Canonesses
Regular of the Lateran, of St. Monica's ", een in het jaar 16o9
begonnen kloosterstichting namelijk waar men de zalige Jan
van Ruusbroec wellicht even beslist als in het te Brugge gevestigde
zusterhuis een hechte verering toedroeg (1). De belangstelling
voor Ruusbroec laat intussen nog niet toe te besluiten dat,
indien de codex in het Sint-Monicaklooster werd vervaardigd,
ook de Engelse vertaling daar moet zijn ontstaan.
Uit dit alles blijkt dat de grootste onder onze mystieke auteurs
reeds zeer vroeg in het buitenland belangstelling heeft gevonden
en deze ook tot het eind van de Middeleeuwen heeft weten te
handhaven. Om alles wat hij, tot fundering van zijn eigen visie,
aan de oudere literatuur ontleent, toelicht en aan de aanrukkende
generatie doorgeeft, heeft dit voor ons een niet te onderschatten
betekenis. Voor een juiste kijk op Ruusbroecs historische functie
moet er echter nog meer in aanmerking komen. Ruusbroec
de Wonderbare heeft namelijk ook de weg vrij gemaakt voor
een paar jongere auteurs uit de Nederlandse gouwen die, hoewel
elk op een geheel eigen wijze, bij het oeuvre van de prior van
Groenendaal aansluiten en, niettegenstaande een geheel eigen
dosering van de nadruk op sinds lang voor echt erkende religieuze
waarden, wisten te bereiken dat de belangstelling voor Ruusbroecs oeuvre niet bij het eind van de Middeleeuwen als een
voorbijgestreefd verschijnsel ter ziele is gegaan.

1 ) Zie de kroniek van St. Monica's, ed. A. HAMILTON, O. S.B., Chronicle
of the English Augustinian Canonesses Regular of the Lateran, at St. Monica's
in Louvain, now at St Augustines Priory, Newton Abbot, Devon, t. i -z, Edimburg-Londen, i 904-I 906 ; C. S. DURRANT, A link between flemish mystics
and english mar yrs, Londen, 1925, p. 3 Y o.
(
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ELFDE HOOFDSTUK

JAN VAN LEEUWEN

Onder alle geestverwanten van de zalige Jan van Ruusbroec is
Jan van Leeuwen (t i 378), bij genaamd de Goede Kok, ongetwijfeld degene die het nauwst met hem verwant blijft. Vooreerst
is hij het die, volgens Pomerius (1 ) vijf jaar vóór het toetreden
van de kluizenaars tot de koorherenobservantie, dit is in i 344
ingetreden en drie jaar vóór de Goede Prior overleden, het
langst met hem heeft geleefd. Verder is het onder Ruusbroecs
toezicht dat hij, die nooit heeft school gelopen (2) en volgens
Pomerius ( 3) in de priorij drie of vier, naar zijn eigen getuigenis ( 4)
wel zeven ambachten waarnam, heeft leren lezen en schrijven.
Vooral mogen wij echter niet over het hoofd zien, dat zijn
„lieven gloriosen biechtvader" ( 5), over wie hij niet uitgepraat
geraakt, met de stift van zijn onderricht in het wassen tafeltje
dat de ontvankelijke ziel van de Kok toen was, het alfabet van
de mystieke ervaring heeft neergeschreven. Voor ons betekent
dit dat het oeuvre van Jan van Leeuwen ons, hoewel zonder
de wijsgerige fundering welke men bij zijn leermeester aantreft,
in een volkser vorm als de echo doorgeeft van de mystieke leer,
welke Ruusbroec de Wonderbare in zijn werken uitvoerig uiteenzet.
Hierom nu heeft het voor de verbreiding van Ruusbroecs
inzichten in het buitenland een niet te onderschatten betekenis
dat J. Lechner ( 6) vóór ongeveer dertig jaar een handschrift
heeft achterhaald waar de volledige tekst van vijf traktaten

(1) De origine monasterii Viridisvallis, i . i, c. i 5 -i 6 ; in AB, t. 4, 1885, p. 277 7_23.
(2) Zie zijn Een boexken van meester Eckaerts leere daer bi in doelde, c. i,
in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 888-890, f. i 3 5 b.
(3) De origine monasterii Viridisvallis, 1.3, C. 3 ; in AB., t. 4, i 88 S , p. 31 1 11.
(4) Boec vander bedinghen, C. iq; in het ms. Lier, Dominicanenklooster, i,
f. LX b.
(5) Zie Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God gheroepen ende ewelec
uutvercoren heeft, c. 14; in het ms. Lier, Dominicanenklooster, i, f. CXC, c.
(6) Der vlämische Mystiker Johannes von Losven in deutschen Handschriften,
in : Zeitschrift frr As ese and My.rtik, t. z, z 936, p. i 92-209.
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van Ruusbroecs intiemste leerling in Duitse vertaling voorkomt (1 ).
Deze traktaten zijn : Van den drie coninghen, Van tienderhande

materien, Een gethughe, Redene ende ondersceet tusschen die ghene die
God gheroepen ende eweljc untvercoren heeft, tenslotte nog Van vijf
manieren broederliker minnen.
Aan dit handschrift nu kunnen mediaevisten maar moeilijk
te veel belang hechten. Vooreerst is deze in 145 9 vervaardigde
codex nog een paar tientallen jaren ouder dan het oudste tot
nog toe bekende Middelnederlandse handschrift, dat wij in 1943
te Lier ontdekten (2). De codex van Pommersá eiden is ook
tachtig jaar ouder dan het enige volledige handschri^'t met de
werken van de Kok ( 3). De onsamenhangende fragmenten in
de zes, blijkbaar om de miniaturen bewaarde, bladen uit het
Groenendaalse verzamelhandschrift ( 4) laten wij hierbij buiten
beschouwing. Verder willen wij er nog op wijzen dat deze vijf
in het Duits vertaalde traktaten zowel in de lijst van de werken
van de Kok bij Pomerius ( 5) als in de twee Dietse handschriften ( 6)
op elkaar volgen, waarom de vraag kan worden gesteld of het
Pommersfeldense handschrift, dat ons in Duitse vertaling twee
derden biedt van wat men in de eerste helft van het Brusselse
verzamelhandschrift ( 7) vindt, misschien aanvankelijk tot een
Duitse codex heeft behoord waar, in één of in twee banden,
alle werken Stan de Kok voorkwamen.
In het Pommersfeldense handschrift heeft J. Lechner ( 8 ) nu
een ex-libris aangetroffen dat op Rebdorf teruggaat, het bekende
klooster dat in 145 8, met de steun van bisschop Jan III van
Eichstätt (t 1464) door augustijnen koorheren van Kirchgarten
bij Worms werd hervormd. Hierbij moeten wij er nog aan
herinneren dat Kirchgarten bij Worms in 1443 door het SintMeinulphus-klooster uit Bodeken tussen Krefelt en de Rijn
-

(1) Ms. Pommersfelden, Graeflich von Schoenbornsche Bibliothek, z8o/
z88í.

(2) Thans het ms. Lier, Dominicanenklooster, i.
(3 ) Thans de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 667 en 888-890.
(4) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. Y 38.
(De
5)
origine monasterii Viridisvallis, 1.3, C. 2 ; in AB., t. 4, 18 8 , p . 3 I 014 -28.
(s) Mss. Lier, Dominicanenklooster, i ; en Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
667.

(7) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 667.
(8) Der vldmmlische Mj'stiker Johannes von Loseen in deutschen Handschriften, p. z 9.
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werd bevolkt, dat zelf rond het jaar 1408 van uit het in de buurt
van Zwolle gevestigde klooster Bethlehem werd gesticht en
in 1430 tot het Kapittel van Windesheim is toegetreden (1 ).
Wanneer wij nu bedenken dat L. Hedberg (2) en G. de Smet ( 3),
bij het nagaan van de verspreiding van twee teksten doorheen
Nederduitsland, op de invloed hebben gewezen van Bomdeken ( 4),
dan komt het niet onwaarschijnlijk voor dat de vriendelijke
relaties tussen het Sint-Meinulphus-klooster en het koorherenhuis te Rebdorf bij Eichtstätt aan de Kok van Groenendaal
zijn ten goede gekomen. Sinds één jaar door koorheren uit
Kirchgarten hervormd, wist Rebdorf, dat intussen op zijn beurt
tot het Windesheimse Kapittel was toegetreden, namelijk zeer
spoedig voor de bibliotheek van zijn conversen een belangrijk
handschrift van Jan van Leeuwen aan te werven of zelf te ver
dat eerlang zou worden geëxcerpeerd. Men bezit-vardigen,
immers nog steeds twee Duitse codices met excerpten van de
Kok die op het Pommersfeldense handschrift teruggaan ( 5).
Verder bezit men ook nog een kopie van deze excerpten in
het ms. Eichstätt (Beieren), St. Walburg-kloster, Germ. 7,

(1) Zie J. G. R. AcQvoY, Het klooster te Windesheim en ijn invloed, t. 3,
Utrecht, i88o, p. 59-62.

(2) Epistola de vita et passione Doinini nostri u id Regula Augustini in naittelniederdeutschen Fassungen, Dio.,esanarch. Trier, 1VIs. 4 5 , in : Lunder Germanistische
Forschungen, t. 29, Kopenhagen, 1954, p. 107.
(3) Over de woordenvoorraad van de Oudenaardse versies van de Regula Augustini,
materiaal voor de woordgeografie en -kronologie van het Middelnederlands, in :
Handelingen van de Geschied- en oudheidkundige ging van Oudenaarde, Feestnummer
1956, p. 5 -13.

(4) Voor de Epistola verwijzen wij naar K. GRVBE, Des Augustinerpropstes
Iohannes Busch Chronicon Windeshendense and Liber de reformations rnonasteriorum,
in : Geschichtsquellen der Provin.Z Sachsen and angrenr ender Gebiete, t. i 9, Halle,
18 86, p. 226-244. Voor de Regula Augustini ,verwijzen wij naar de uitgave
van W. HUMPFER, bij W. HUMPFER en R. .ARBESMANN, Jordan de Saxonia
Ordinis Erenritaruvi S. Augustini: Liber Vitas fratrumn, in : Cassiciacuna, t. I,
New York, 1 943, p. 494-504. Zie nog voor die kloosterregel T. VAN BAVEL,

O.E.S.A., Parallèles, vocabulaire et citations bibliques de la „Regula Sancti Augustini", Contribution an problème de son autheiiticité, in : Augustiniana, t. 9, I 959,
p- I 2 77•
( 5 ) Deze zijn het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Oct. 5 6 ,
f. i 72a -i 8 3a, thans te Marburg/Zahn in de Staatsbibliothek bewaard, en
het ms. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 447, f. i -z 6.
-
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f. 8 9a- i i 3, kopie die naar het Munchense handschrift werd
vervaardigd.
Dit alles heeft voor ons zijn betekenis omdat de Goede Kok
in de traktaten uit het Pommersfeldense handschrift met nadruk
handelt over het „overliden van alle beelden", over „een onbekinnesse alre creaturen", over het „god blindelinghe bekinnen
met niete" en over „ons ingaen in enicheyt", allemaal belangrijke
thema's van Ruusbroec bijgevolg welke de Kok aan zijn lezers
met een meer volkse formulering doorgeeft.
Hoewel het verzamelhandschrift met de werken van ]an van
Leeuwen, vermoedelijk na de door Kanselier Gerson tegen
Ruusbroec uitgebrachte kritiek, blijkens de zeldzame bewaarde
bladen werd vernietigd, heeft het Obituarium van Groenendaal 1
bijgevolg niet bepaald overdreven, wanneer daar werd aangestipt
dat de werken van de Kok „in verschillende plaatsen en streken
werden vermenigvuldigd".
(

(

1

) Ed. M. DYKMANS, S.J., p. 96.

)
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TWAALFDE HOOFDSTUK
HENDRIK HERP, O.F.M.

Zowel om de jaartallen die aan zijn litteraire loopbaan vastzitten als om het milieu waar hij leefde, zowel om het klimaat
dat zijn oeuvre kenmerkt, als om de litteraire invloeden welke
hij hierbij onderging, schijnt Hendrik Herp, O.F.M. (t 1477)
al zeer weinig bij Ruusbroec aan te sluiten. Ook zouden wij
hier niet een plaats gunnen aan deze franciscaan die aanvankelijk
om beurt als rector tot het Fraterhuis te Delft en tot dat te Gouda
heeft behoord (1 ), wanneer niet één van zijn werken, de Spieghel
der volcomenheit 2) namelijk, in vrij aanzienlijke mate op de Brulocht
terugging van Ruusbroec de Wonderbare en wanneer niet
dit werk van Herp, dank zij de Latijnse vertaling, waar Pieter
Bloemeveen, O. Cart. (t 15 3 6) voor zorgde, mede tot de ver
bijgedragen van Ruusbroecs inzichten in het-breidngha
buitenland. Te recht heeft men Herp dan ook als de heraut
voorgesteld van de zalige Jan van Ruusbroec ( 3).
Zo zal men niet betwisten dat het hierbij om de nawerkende
invloed ging van de Prior van Groenendaal, wanneer men
vaststelt dat in een codex van de kartuize Salvatorberg, op
Ruusbroecs' Spieghel der eeuwigher salzcheit, hoewel in de Latijnse
vertaling, Herps Spieghel der volcomenheit volgt ( 4), zodat hiermee
het Speculum tegenover de Spieghel en Herp tegenover de „Doctor
mirabilis" komen te staan.
Voor Herp hadden de kartuizers intussen niet alleen in Salvatorberg bij Erfurt een grote belangstelling. De Duitse vertaling
van Herps Spieghel kwam ook voor in de kartuize te Buxheim
(

) Zie HENDRIK VAN ARNHEM, Kroniek, ed. A. M. L. HENSEN, Henric
van Arnhem's Kronj/k van het Fraterhuis te Gouda, in : Bijdragen en Mededelingen
van het Historisch Genootschap te Utrecht, t. 20, 18 99, D. 23.
(2 ) Ed. L. VERSCHUEREN, O.F.M., Hendrik Herp. O.F.M., Spieghel der
volcomenheit, in : Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. 2, Antwerpen, z 3 I.
(3) Zie L. VERSCHUEREN, Q.F.M., De heraut van Ruusbroec, in : Jan van
Ruusbroec, Leven, Werken, onder de redactie van het Ruusbroec- Genootschap,
Antwerpen, Mechelen-Amsterdam, 193 I, p. 230.
(4 ) Zie P. LEHMANN, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands and
der Schweir,, t. II, p. 31337_42.
(1
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in Beieren (1), terwijl de Keulse kartuizers dit werk in de Latijnse
vertaling bezaten (2).
Voor ons heeft het intussen meer betekenis dat de rond het jaar
1475 te Mainz verschenen Duitse uitgave van Herps Spieghel
op de codex teruggaat van Salvatorberg ( 3), zodat de Duitse
vertaling waarschijnlijk het werk is geweest van een kartuizer.
Voorts hebben de Keulse kartuizers zich nog zeer verdienstelijk
gemaakt, wanneer zij, met weglating van de twee prekenbundels
en van het traktaat met de titel De processu human profectus,
alle werken van onze franciscaan in één boek hebben verenigd,
dat in i 5 3 8 te Keulen van de pers kwam met de titel Theologie
mystica cum specuulativa, turn praecipue affectiva,
f ectiva, quae non tam lectione
iuvatur quam exercitio obtinetur amoris, tribus libris luculentissime

tradita ( 4).
Voorlopig achten wij het nu geheel onmogelijk om de ver
werken in het buitenland op de voet te-spreidngvaH
volgen en men zal er beter niet op rekenen dat de toestand,
in dit verband, eerlang gunstiger zal worden. Vooreerst heeft
L. Verschueren, O.F.M. ( 5) er eens op gewezen dat er van 1493
tot 15 98 in ieder geval alleen reeds in Frankrijk tien Herp-uitgaven zijn van de pers gekomen en hij stelt hierbij, vermoed elijk
terecht, ook de vraag of men zich toen in Frankrijk niet ook,
tot op een zekere hoogte, voor Herp van handschriften bediende.
Verder moet men er ernstig rekening mee houden, dat de
belangrijkste werken van Herp, de Spieghel en de reeds vermelde
tekstencompilatie met de titel Theologla fnjistica, in Spanje tot
driemaal van hoger hand tot verboden lectuur werden ver
een feit waaraan P. Groult ( 6) ons vóór jaren heeft-klard,
herinnerd. Ook wanneer wij nog steeds niet. zoals voor Frankrijk,
over een inventaris beschikken van de Herp-uitgaven in Spanje,
(1) Zie L. VERSCHUEREN, O.F.M., Hendrik Herp. O.F.M., Spieghel der
Volcomenheit, in : Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. I, Antwerpen, 19 31,

p. 25.
(2) Thans het ins. Darmstadt, Landesbibliothek, 1023.
(3 ) Zie L.

VERSCHUEREN,

O.F.M., Hendrik Herp, t. I, p. 97.

(4) Keulen, 1538.

(5) Herp-uitgaven in Frankrijk, in O GB., t. 4, i 930, P. 18 3-I 95.
(°) Les mystiques des Pays-.Bas et la littératitre espagnole d^ i sei<ièrjle siècle,
in : Recueil de travaux publiés par les mensbres des conférences d'histoire et de philclogie de Louvain, ser. z, fasc. 9, Leuven, 1927. p. 71.

_._.

2

g 9 ___.

had dit herhaald optreden tegen onze franciscaan alleen zin
in zover zijn werken onder Spaanse lezers werkelijk een gezochte
lectuur konden zijn. Wij mogen overigens, in dit verband,
niet over het hoofd zien, dat de franciscanen bij een te Toledo
in 1633 gehouden Algemeen Kapittel op onderrichtingen voor
de kloosterlingen aandrongen, waarbij men Herp zou als leidraad
nemen 1 ). Ook wanneer men wil onderstellen dat Herp voorlopig nog niet in het Spaans werd vertaald, moet hij dan ook,
dank zij de Latijnse vertalingen die voor het grijpen lagen,
reeds vroeg op de boekenmarkt van het Iberische schiereiland
een behoorlijke plaats hebben veroverd. Wij moeten overigens
op het oog houden dat onze franciscaan, wat de verspreiding
betreft van de Spieghel der volcomenheit in het buitenland, niet
op de in z S 3 8 te Keulen verschenen Theologia mystica heeft
moeten wachten. Alleen reeds voor de eerste helft van de
zestiende eeuw heeft L. Verschueren, O.F.M. 2), immers vier
drukken van Bloemeveens Latijnse vertaling, met de titel
Directorium aureum contemplativorum, kunnen achterhalen die nog
aan de Theologie mystica zijn voorafgegaan. Verder moet men
er ook ernstig rekening mee houden dat er reeds in z s i4 te
Venetië, met de titel Speculum perfectionis, een tweede Latijnse
vertaling van de Spieghel van de pers kwam. Ook staat het nu
reeds vast dat er van de Spieghel in ieder geval in z S 3 3 te Coïmbra
een Portugese vertaling op de markt is gekomen met de titel
Espelho de perfgcam ( 3).
Verder schijnt het, blijkens de twee bekende Italiaanse vertalingen, een van z S ii met de titel Libro dele perfeefione humane
thesoro ( 4) en een van z S 39 met de titel Specchio della perfettione
humane ( 5), met de verspreiding van de Spieghel in Italië nog
heel wat vlotter te zijn verlopen. Deze tweede Italiaanse vertaling
was intussen het werk van de kartuizer Benedictus Osanna
(t 6 3 1 ?)•

(

(

I

(1) Zie
(2)

P. GROULT,

Les mystiques des Pays-Bas ..., p. 73, n. 3.
Spieghel der volcorenheit, t. I, Inleiding, in:

HENDRIK HERP, O.F.M.,

Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. i, Antwerpen, 1931, p. 99 -105.
(3) Zie L. VERSCHUEREN, O.F.M., Hendrik Herp, O.F.M., t. I, p. 104.
(4) Venetië, 1522.
(5) Venetië, I 5 39.
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Was er ook in Engeland belangstelling voor Hendrik Her-p?
Vermoedelijk zeer weinig, maar wij konden niettemin in de
laatste jaren vaststellen dat de in i 5 86 te Rome van de pers
gekomen uitgave van de Theologiae mysticae libri tres, ten behoeve
van de Londense clerus, in ieder geval sinds de eerste jaren van
de achttiende eeuw of ook reeds langer in het „Sion College"
te Londen aanwezig was ( 1).

(1) Zie G. READING, Bibliothecae Cleri Londinensis in Collegio Sionensi catalogus,
Londen, i 724, p. III, I.
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DERTIENDE HOOFDSTUK

JAN VAN SCHOONHOVEN

Hoewel hij te Parijs had gestudeerd en nog zowat vier jaar met
Ruusbroec onder eenzelfde dak heeft geleefd, laat Jan van
Schoonhoven (j 1432) voor de inzichten in de Brulocht vertolkt,
heel wat minder begrip blijken dan de ongeschoolde Kok Jan
van Leeuwen (t 1378) en hij sluit ook heel wat minder nauw
bij de Brabantse mysticus aan dan Hendrik Herp, O.F.M. (t 1477)
die Ruusbroec de Wonderbare nooit heeft gekend, maar, niettegenstaande een paar minder genuanceerde formuleringen, tot
de verbreiding van Ruusbroecs inzichten heel wat heeft bij
Ook vat Schoonhoven de inzichten van de „Doctor-gedran.
Mirabilis", bij zijn repliek aan het adres van kanselier Gerson
(t 1429), op een manier samen die zo weinig ter zaak is dat
de vraag wellicht kan worden gesteld of de pleitbezorger van
Ruusbroec niet met zijn Commendatio sive defensio, in een tweede
redaktie omgedoopt tot een .Eistola responsalis 1), kanselier
Gerson heeft willen om de tuin leiden (2 ). Bij nader toezien
komt men intussen tot de vaststelling dat Jan van Schoonhoven
de fundering van de mystieke ervaring, waarvoor de Brulocht
getuigt, niet behoorlijk aankon, en hierom, wanneer hij voor
de Windesheimse koorheren in een paar Kapittelpreken ( 3)
over mystiek wilde praten, bij voorkeur met citaten te werk ging,
liever over .liquefactio" sprak dan over éénwording met ons
oerbeeld in God en bij een paar schuchtere uitlatingen over
exemplarisme zeer theoretisch blijft.
Een hoofdstukje over Jan van Schoonhoven, tweede prior
van Groenendaal, zouden wij hier, om dit alles, dan ook overbodig achten, wanneer de Parijse kanselier, na de harde kritiek
tegen Ruusbroec uitgebracht in de Epistola prima ad fratrem
(

(1) Ed. A. Coh1BEs, Essai sur la critique de Kuysbroeck par Gerson, t. i,
Introduction critique et dossier documentaire, in : Etudes de theologie et d'histoire
de la spiritualité, t. 4, Parijs, 1 945. p. 684-771.
(2) Zie A. COMBES, Essai ..., t. i, Introduction ..., p. 719 2 -7.
(3 ) De preek Visita vineam islam, en de preek Fiet unum ovile et unus pastor,
in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15 .i 29, f. 3 3 r-4i r, en f. zo r23zr.
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Bartholomaeum (1), niet in de 13pistola II ad Bartholomaeum 2),
dit is tien jaar later, door de rechtzinnigheid van de andere
werken van de „Doctor mirabilis" en ook het onwraakbare recht
van de metafoor toe te geven aanzienlijk had ingebonden.
Hoewel wij de Epistola secunda niet met Ruusbroecs biograaf
Henricus Pomerius ( 3) ( t 1469) als een retractatie mogen beschouwen en Gerson in zijn Annotatio doctorum aliquorum qui
de contemplation locuti suet 4), in 1422 bij gevolg, nog zal ver
dat het derde boek van de Brulocht voor hem een vrijwel-klaren
verdachte tekst blijft, is het bijgevolg duidelijk dat de Groenendaalse koorheren zich, bij het uitkijken naar een hiertoe geschikte
persoon, niet hebben vergist wanneer zij de verdediging van
Ruusbroecs orthodoxie aan Schoonhoven opdroegen. Bij de
vraag in hoever de fundering van de mystieke ervaring, in de
Brulocht voorgedragen, vertrouwen verdient, blijft Jan van
Schoonhoven dan ook voor mediaevisten zeer nauw betrokken,
de kartuizers eveneens. Het is immers zo goed als zeker dat
Schoonhoven niet door de Parijse kanselier, maar door de onervaren Ruusbroec-lezer Frater Bartholomaeus, blijkens de kroniek
van Arnold Beeltsens, O.Cart. (t 1489), en Joannes Ammonius,
O. Cart. (t 15 45) 5), door Bartholomaeus Clantier, O. Cart.
(t rond 1428) uit de kartuize te Herne bij Edingen (Enghien),
werd om uitleg verzocht. De naam van Jan van Schoonhoven
blijft aldus, sinds zijn optreden in opdracht van de Groenendaalse
koorheren, zo nauw met die van de auteur van de Brulocht en
met die van de Parijse kanselier verbonden, dat ze vaak niet
meer van elkaar te scheiden vallen.
Verrassend is het intussen niet dat een polemisch stuk, dat
geheel bij het werk van anderen aansluit, als autonoom werk
in het buitenland nooit een drukke verspreiding schijnt te hebben
gekend, maar integendeel slechts ter aanvulling bij belangrijker
werk werd op de markt gebracht. Ook vond het de steun dien
(

(

(

(1) Ed. A. COMBES, Essai ..., t. I, Introduction ..., p. 615 -6 3 S •
(2) Ed. A. COMBES, Essai ..., t. I, Introduction ..., p. 790-804.
3 ) De origine monasterii Viridisvallis, 1. i, C. 7, in AB., t. 4, 18 8 S , p. 287-288.
(4 ) Ed. A. COMBES, Essai ..., t. I, Introduction ..., p. 8z3 17 .8 zog.
5 ) Chronica domus Capellae B. Virgins Mariae Ordinis Cartusiensis, ed.
E. LAMALLE, S.J., .Arnold Beeltsens, et Jean Ammonius, Chronique de la Chartreuse
de la Chapelle a Hérinnes-leZ-Enghien, in : Bibliothèque de la Revue d'Histoire
ecclésiastique, fasc. 8, Leuven, 1932, p. 3 8-3 9 en p. 49-5 o.
(

(
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het hiertoe nodig had, nu eens bij Ruusbroec, dan weer bij de
auteur van het tegen de Brulocht uitgebrachte requisitoir. Zo bezit
men vooreerst in een codex uit de ka rtuize te Herne bij Edingen
(Enghien), in een handschrift bijgevolg voor binnenlands
gebruik (1), de belangrijkste stukken uit het Ruusbroec-dossier.
Deze zijn het Tractatus tertius de ornatu vitae superes.rentialis et
contemplativae (= Brulocht, 1. III), de Epistola (prima ad fratrem,
Bartholomaeum), de Epistola responsalis fratris Johannis Scoenhovia
— super epistolam prescriptam cancellarii en het bewijsstuk waarheen
Schoonhoven verwijst in zijn repliek aan het adres van de Parijse
kanselier, dit is de Epistola compendiose materiam libri praedicti

de ornatu spiritualium nuptiarum complectens.
Duidelijk is het zonder twijfel dat de tweede, de derde en
de vierde tekst hier alleen ter aanvulling bij de eerste, bij het
De ornatu werden samengebracht. Zo is men nu, in ieder geval
een vijftal keren, en wellicht vaker, ook in het buitenland te
werk gegaan. Ook de koorheren van de Sint-Meinulphus-priorij
te Bádeken tussen Krefelt en de Rijn stonden er namelijk op
in verband met het geval Ruusbroec-Gerson een bundel te
bezitten, waar de belangrijkste stukken betreffende de zaak
zouden voorkomen. Dit handschrift (2) vangt aan met drie werken
van Ruusbroec in Latijnse vertaling, met de Brulocht, de Steen
en Trappen, waarop de Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum
en Schoonhovens Commendatio see defensio volgen. Hierbij moeten
wij er nu op wijzen, dat dit handschrift, dat eens tot de verzameling
Thomas Phillipps ( 3) heeft behoord, blijkens een ex-libris, in
het jaar 1448 door Conradus en Henricus de Lippia, hoewel
met de hulp van Theodoricus de Gerden, onder het priorale
toezicht van Arnoldus de Huls voor het Sint-Meinulphusklooster
te Bódeken werd vervaardigd. Dit ex-libris luidt namelijk zoals

volgt : Anno domini z448 conscriptus est liber iste per conradum et
henricum de lippia et Theodoricum de Berden clericos in et biro domo
sancti meynulphi in bodeken sub venerabili patre ac priore arnoldo de
huls pio propagatore animarum. Pro quibus oratio postulatur.
Intussen waren de koorheren uit Bomdeken in het buitenland
(1) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 493 43.
(2) Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Quart.
I 398, thans te Tubingen aan de Universiteitsbibliotheek bewaard.
(3 ) Ms. Phillipps, 683.
-
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niet de enigen die dit convoluut op prijs stelden en wij ontmoetten, niet zo lang geleden, te Parijs (1) een codex waarvan
het eerste gedeelte in een tot nog toe niet duidelijk geïdentificeerd
klooster met de naam .Vallincidi" zou zijn vervaardigd (2), het
tweede gedeelte daarentegen rond het midden van de vijftiende
eeuw door Jean Lamasse (j 145 8), prelaat van dit huis, voor
de Parijse abdij „Saint-Victor" werd aangekocht. Dit leert ons
immers het hier volgende ex-libris : „Hunc librum acquisivit
monasterio Sancti Victoris prope Parisius frater Johannes Lamasse,
dum esset prior ejusdem ecclesie" ( 3). Duidelijker kan het niet,
daar Lamasse eerst als prior en verder tot zijn overlijden in I45 8
als abt in dit koorherenhuis fungeerde. In deze codex ontmoeten
wij nu, na Ruusbroecs traktaten met respektievelijk de titels
Brulocht, Steen en Spie
Gersons Ejistola prima, Schoonhovens
antwoord, de Epistola responsalis namelijk, en de Epistola secunda
van de kanselier. Zo is het duidelijk dat Ruusbroecs hoog aangeschreven naam in het buitenland aan de verspreiding van
Schoonhovens pleitrede voor de rechtzinnigheid van de Brabantse
mysticus zal zijn ten goede gekomen.
Ook in het aanzien dat de Parijse kanselier in talrijke kringen
genoot, moet Schoonhoven echter, wat de verspreiding betreft
van zijn repliek, hebben steun gevonden. Te Trier ontmoetten
wij immers vóór enkele maanden een codex die in de SanktMatthias-abdij, in de Trietse benedictijnenabdij bijgevolg, werd
vervaardigd en zich met veertien werken van de kanselier en
met slechts twee werken van andere auteurs zeer duidelijk als
een Gerson-codex aandient, waar men voor andere schrijvers
slechts ruimte verlangde vrij te houden in zover dit aan het begrip
voor een paar werken van Gerson kon ten goede komen. Zoals
wij namelijk in dit handschrift op een werkje van de Parijse
kanselier over vleesderven bij de kartuizers een korte verhandeling
van Pierre d'Ailly (t 1420) zien volgen over hetzelfde probleem,
zo ook heeft men het goed gevonden na de Epistola prima aan
het adres van Bartholomaeus Clantier en nog vóór de Epistola
Secunda, hier opgenomen met de titel Prescripta super excusatione
facta per fratrem Johannem de Schoenhovia, de repliek van Schoon,

(1) Aan de Bibliothèque Maarin, 921.
(2) Zie A. COMBES, Essai ..., t. I, Introduction
(3 ) F. 122V.

..., p. 77-8 i.
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hoven in te lassen met de titel Liber, in quo nititur defendere quaedam
dicta fratris Johannis Ruisbroich contra m. JohannemGersonem cancellarium Parisiensem (1).
Dit is intussen geen alleenstaande geval. Ook in de bibliotheekcataloog van de kartuizers van Salvatorberg bij Erfurt (2) sluit
de vermelding van Schoonhovens Libellus onmiddellijk aan bij
de twee brieven van Gerson aan de kartuizer, zodat de Epistola
prima het eerst, het Libellus van Schoonhoven als tweede werk
en de tweede brief van de kanselier als derde werk worden
vermeld, een volgorde welke wij overigens ook noteren bij
het inkijken van de bibliotheek-cataloog van de priorij „San Salvatore" te Bologna ( 3).
Hoewel het hierbij steeds ook tot op een zekere hoogte om
Ruusbroec gaat, is Schoonhoven het blijkbaar aan de belang
voor Gerson verschuldigd, wanneer zijn repliek mede-steling
in het Trierse handschrift, in een Gerson-convoluut namelijk
werd opgenomen en, in de twee hierboven vermelde bibliotheek catalogen, naast de twee brieven van de Parijse kanselier aan
de kartuizer niet onvermeld bleef.
Volledigheidshalve moeten wij er hier verder nog aan herinneren dat Schoonhovens Epistola responsalis niet onuitgegeven is
gebleven, maar in de in 1483 te Keulen bij Johan Koelhoff van
Lubeck verschenen „editio princeps" en wellicht ook in de hierop
volgende uitgaven van de Opera omnia van Gerson mede een
eervolle plaats heeft gekregen. In ieder geval vindt men de tekst
van Schoonhovens repliek in de Joannis Gersonii opera omnia 4
welke L. Blies du Pin in het jaar 17o6 te Antwerpen publiceerde,
in de vulgaat-editie namelijk van Gerson waarop men tot het
optreden van A. Combes voor Jan van Schoonhoven aangewezen bleef.
Aan de belangstelling voor Ruusbroecs inzichten, die voor
dit alles het vertrekpunt was, kon de belangstelling voor Schoon(

)

(1) Thans het ms. Trier, Stadtbibliothek, 719.
(2) Ed. P. LEHMANN, Mittelalteriche Bibliothekskataloge Deutschlands and
i, p. 47029- 3 0.
(3) Ed. M. H. LAURENT, O.P.,

der Schweiz, t.

Fabio Vigili et les bibliothèques de Bologne
an début du X VI e siècle, d'après le ms. Barb. Lat. 3 i 8 S , in : Studi e Testi, fas c. 10 S ,
Città del Vaticano, 1943, p. 299 2 8 -31.
(4) T. I, Antwerpen, 17o6, col. 63 -78.

ZAG hoven in het buitenland alleen ten goede komen. Hiermee willen
wij er aan herinneren dat Jan van Schoonhoven, bij het verspreiden
van zijn repliek in het buitenland, evenzeer als Jan van Leeuwen
en Hendrik Herp, O.F.M., steun vond in het aanzien dat Ruusbroec
sinds jaren genoot, maar zijn repliek aan het adres van de Parijse
kanselier is op haar beurt voor de verspreiding van Ruusbroecs
inzichten op buitenlandse bodem een niet te versmaden steunpunt
geworden en de laat - middeleeuwse Ruusbroec- vertalingen en
dito -bloemlezingen zijn niet van aard om een dergelijke vaststelling te ontzenuwen. Hierom menen wij dan ook dat men
eerst tot een heldere kijk zal komen op de nawerkende invloed
van de mystieke inzichten van de „Doctor mirabilis" in het
buitenland, wanneer men zich bereid verklaart om ook Jan van
Leeuwen, Hendrik Herp, O.F.M., en Jan van Schoonhoven bij
het onderzoek van de handschriften en van de vroegdrukken
te betrekken.
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EEN NAWOORD

Wanneer men, vooraleer dit boek ter zijde te leggen, tot één besluit wil komen dat men verder niet meer zal dienen bij te werken,
dan zal het zeker de vaststelling zijn dat Jan te Winkel (t 1 927) 1 )
zich heeft vergist wanneer hij in 1922 de zalige Jan van Ruusbroec, tot op een zekere hoogte de voltooier van de Nederlandse
interpretatie van de mystieke ervaring, als „de vader (heeft
voorgesteld) van de Nederlandse mystiek". Dat is Ruusbroec
niet en de vergissing was eigenlijk nog beroerder dan die van
het jaar i 887 wanneer J. Te Winkel 2) de Brabantse mysticus
tot de „vader (heeft gepromoveerd) van het Nederlandse proza".
Dit was verkeerd omdat het Nederlandse proza al evenmin als
de Nederlandse mystiek met het oeuvre heeft aangevangen van
de „Doctor mirabilis".
Hiervan zijn op onze dagen buitenlandse lezers zich volkomen
bewust en dankbaar neemt men thans in het buitenland Beatrijs
van Nazareth in een Franse of in een Duitse vertaling en
Hadewi j ch in het Duits of in het Italiaans, in het Frans of één
van haar gedichten ook in het Engels ter hand, maar de ontdekking van de mystieke literatuur uit de lage landen bij de zee
is eigenlijk niet één van de roemrijkste feiten uit het litteraire
leven van onze tijd. Met de verspreiding van de markantste
werken van onze mystieken door ,alle 's Heren landen is men
immers reeds rond het midden van de twaalfde eeuw begonnen
en wanneer men hierbij tot eenrustpoos kwam, kunnen wij thans
verklaren dat deze nooit bijzonder lang heeft geduurd.
Wanneer Rupert van Deutz, O.S.B., nauwelijks of misschien
nog niet eens was overleden, gingen sommigen in Centraal-Europa
rond het midden van de twaalfde eeuw reeds in enkele van zijn
werken steun en voorlichting zoeken. Verder is het oudste
gedateerde handschrift van Thomas van Cantimpré's Liber apum
niet een Middelnederlandse, maar integendeel een in het Duits
gestelde codex ( 3). Voorts werd het oudste handschrift met de
(

(

(1) De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde 2, t.

2,

Haarlem, 1922,

p. 205.

(2) Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, t. i, Haarlem, i 887, p. 5 50.
(0)

Zie onze p. 247.
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volledige tekst van een vijftal traktaten van Jan van Leeuwen,
alweer een vertaling in het Duits (1 ), in het jaar i4. S 9 voltooid,
dit is zowat twintig tot dertig jaar vooraleer het oudste Middel
handschrift dat wij thans kennen (2), zou worden-nedrlas
vervaardigd. De zes, blijkbaar om de miniaturen bewaarde,
bladen met onsamenhangende fragmenten uit het Groenendaalse
verzamelhandschrift ( 3) laten wij hierbij buiten beschouwing.
Tenslotte zullen sommigen wellicht ook opkijken bij het vaststellen dat het in het Picardisch gestelde traktaat van de Valencijnse
begijn Marguerite Poirette (t 13 I o), dat vermoedelijk nooit in
het Nederlands werd vertaald, sinds de veertiende eeuw in een
Latijnse, in een Italiaanse en ook in een Engelse vertaling in
omloop kwam ( 4).
Dergelijke feiten stemomen zeer ernstig tot nadenken en zullen
er zeker velen toe brengen de vraag te stellen hoe, bij de niet
overdreven gunstige vervoermogelijkheden uit die jaren, de
werken van onze mystieken zo vlug de weg naar het buitenland
hebben weten te vinden.
Een eerste weg naar het buitenland zijn vermoedelijk sinds
het midden van de twaalfde eeuw de drukke handelsrelaties onder
Hanzesteden geweest. Hiermee dringen wij echter tot een tot
nog toe slechts matig geëxploreerd oerwoud door dat sommige
van zijn geheimen waarschijnlijk nooit zal prijsgeven. Zo staat
het nog helemaal niet vast wanneer de oudste Hanze, de Londense
hanze, eigenlijk de „Hansa brugensis" of de „Hansa flandrensis",
bij voorbeeld is ontstaan en sinds de vaststellingen welke
H. Pirenne ( 5) eens ter aanvulling bij het ontginningswerk van
L. A. Warnkoenig ( 6) meedeelde, kunnen wij vooral besluiten
dat de Londense hanze in ieder geval sinds i i 87 en misschien
reeds enkele jaren langer over de belangen waakte van de Vlaamse
kooplieden bij de vaart op Engeland. Ook valt er niets af te leiden

(1) Zie onze p. 28 3-284.
(2) Zie onze p. 284.
(3) Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, i 38.
(4) Zie hierboven onze p. 266-z68.

(5) La hanse flamande de Londres, in : Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
Classe des Lettres, ser. 3, t. XXXVII, 2, 1899, p. 65 -io8.
(6) Flandrische Staats- and Rechtsgeschichte bis <um Jahre i 305, t. I, Tubingen,
1835, D. 329-33 I -

uit het feit dat Jacob van Maerlant (1 ) ( t i 300) bij het opsommen
van de koopwaren die langs het Zwin naar Engeland werden
vervoerd, „gout (namelijk), selver, stael, loot, iser, tin", niet
ook perkamenten codices vermeldt.
Met de geschiedenis van de Hanze der zeventien steden en
vooral met de geschiedenis van de Duitse Hanze is men er,
tot op een zekere hoogte, beter aan toe, met de bedrijvigheid
van de Noordnederlandse Hanzesteden eveneens (C), maar deze
laatste kwam vooral tot haar recht in een tijd wanneer het
Nederlandse boek voor zijn verspreiding in het buitenland naar
meer bevredigende middelen kon grijpen. Wat nu de Hanze
der zeventien steden betreft, staat he c thans wel vast dat ze,
hoewel reeds in de laatste jaren van de twaalfde eeuw ontstaan,
eerst in het jaar 1230 aan die naam is gekomen, niet bij zeventien
steden is gebleven en, met de steun van de aangesloten Vlaamse
gemeenten, vooral op de lakenfactorijen in de „Champagne"
en in „Ile-de-France" was georiënteerd ( 3).
Verder schijnt de slechts geleidelijk tot haar volle ontplooiing
gekomen Duitse hanze zich, wanneer wij hierbij E. Daenell ( 4)
goed begrijpen, eerst bij de erkenning van haar privilegies in
de Skandinavische landen ten jare i 3 76 en in Engeland ten jare
1 3 77 een internationaal aanvaard statuut te hebben kunnen
eigen maken, maar wij moeten er, in dit verband, rekening mee
houden dat zij volgens H. van Werveke ( 5) reeds in z 3 S 8 met
die naam is opgetreden en intussen, zonder voormelde naam,
reeds langer aan het werk was, terwijl afzonderlijke stadshanzen
vooral ten bate van de handelsrelaties met Engeland in Duitsland
aan een algemenere groepering in een interurbaan verband
schijnen te zijn voorafgegaan.
(i) Dander Martyn, ed. J. VERDAM en P. LEENDERTZ Jr., Jacob van Maerlant's
Strophische Gedichten, nieuwe bewerking der uitgave van Franck en Verdam, in:
Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, Leiden, I9I8, p. 46 7 - 9 .
(2) Zie P. A. MEILINK, De Nederlandsche Haniesteden tot het laatste kwartaal
der i 4e eeuw, 's- Gravenhage, I 9 I 2.
(3) Zie H. LAURENT, Un comptoir de vente international au mogen age, Nouvelles
recherches sur la Hanse des XVII villen, in : Le Mogen age, Revue d'Histoire et
de Philologie, t. 45, 1935, p. 81 -94.
(4) Die Blutereit der deutschen Hanse, Hansische Geschichte des 14. bis rum
letten Viertel des i. Jahrhunderts, t. i, Berlijn, 1905, p. 46.
(5) Das TVesen der flandrischen Hansen, in : Hansische Geschichtsblátter,
t. 76, 1958, p. 18 -I9.

300

Zoals de Duitse schijnt intussen ook de Hanze der zeventien
steden eerst tot een ver uitdeinende invloed te zijn gekomen,
wanneer er voor het Nederlandse boek interessanter wegen
bleken bruikbaar te worden.
Bij zoveel nog steeds onopgeloste vraagpunten is het zeker
vooralsnog niet mogelijk om ernstig op de vraag in te gaan in
hoever de internationale handelsrelaties sinds de twaalfde eeuw
de verspreiding van het Nederlandse boek hebben in de hand
gewerkt, maar wij kunnen nu reeds met nadruk verklaren dat zij
voor het Nederlandse boek zeker niet de enige en wellicht ook
niet de belangrijkste weg naar het buitenland zijn geweest.
Ook het jaarlijks of om de twee jaar te houden Algemeen Kapittel,
waar monniken uit een aantal landen, op een internationaal vlak,
hun bestuursproblemen in onderling overleg zochten te regelen,
is waarschijnlijk meermalen voor een onlangs in de Nederlanden
in omloop gekomen werk een welkome steun geweest.
Hoewel Guy de Valous (1) hierbij enig voorbehoud maakt,
zijn nu, volgens Ph. Schmitz, O.S.B. (2) de cluniacenzers niet
voor de dertiende eeuw met een Algemeen Kapittel begonnen.
Intussen zijn zij echter, onder alle benedictijnen, de groep die
het eerst op een centralizerend bestuur aandrong.
Hierom menen wij dan dat Sint Stephanus Harding, O.Cist.
(t 11 34). wanneer hij in het jaar z 1 z 8 bij het opstellen van de
Charta karitatis 3) het „Generale capitulum" in de cisterciënzers observantie opnam, met iets aanving dat tot dan onder Westerse
monniken geheel onbekend was ( 4), maar eerlang andere klooster(

(1) Le monachisme clunisien des origines au XVe siècle, Vie intérieure des monastères et organisation de l'ordre, t. 2, in : Archives de la France monastique, t. 40,
Ligugé, i93, P• 74.
(2) Histoire de l'ordre de saint Benoit, t. i, Maredsous, 1942,
p. 138.
(3) Ed. J. M. CANIVEZ, O.C.R., Statuta Capitulorum generalium Ordinis
Cisterciensis ab anno i i i 6 ad annum i 78 6, in : Bibliothèque de la Revue d'Histoire
ecclésiastique, fasc. 9, Leuven, i 93 3, p. XXVIII.
(4) De formulering van het decreet betreffende het jaarlijks te houden
Algemeen Kapittel werd later gewijzigd, maar de opzet in de „textus
receptus" bleef duidelijk wat er mee bedoeld werd in de Carta caritatis prior,
ed. J0ANNEs -B. VAN DAMME, O.C.R., Documenta pro cisterciensis ordinis historiae
ac juris studio, Westmalle, 1959, p. 15-21 ;
Zie nog : J. B. VAN DAMME,
O.C.R., Formation de la Constitution cistercienne, Esquisse historique, in : Studia
monastica, t. 4, 196 2, p. III -i 3 7 ;

Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, t.

La constitution cistercienne de I I 6 5 , in:
I9, 1963, p. 78-86.
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orden tot navolging zou aanzetten, de koorheren van Prémontré en de kartuizers bij voorbeeld. Zo heeft Prémontré het reeds in
het eerste statuut van de norbertijnen (1) voor een „annuum
colloquium" of een „annuum capitulum" opgenomen. Hierbij
moeten wij er evenwel rekening mee houden dat er volgens
I. J. van de Westelaken, O.Praem. (2) aan dit statuut van
Prémontré, dat volgens hem rond 1143 zou zijn ontstaan, een
ouder statuut moet zijn voorafgegaan dat wij niet meer bezitten.
Terwijl men dus tot nog toe, op enkele jaren na, niet goed
weet wanneer de witheren voor het eerst een Algemeen Kapittel
hielden, staat het wel vast dat de kartuizers op i 8 october, I 142,
voor het eerst hiertoe zijn overgegaan ( 3).
Verder herinneren wij er hier in dit verband nog aan dat de
mendicanten, hoewel ieder van de vier bedelorden hierbij op
haar eigen manier zal zijn te werk gegaan, reeds in de eerste jaren
na hun respektievelijke stichting dankbaar naar het Algemeen
Kapittel hebben gegrepen als naar een waarborg voor de gaafheid
van een kloosterideaal dat niet in alle landen even beslist door
de tijdgeest zou worden gesteund. De dominicanen hielden hun
eerste Algemeen Kapittel te Bologna in het jaar 1220 ( 4).
Voor de franciscanen is de zaak veel minder duidelijk, maar
het schijnt wel vast te staan dat uit de jaarlijkse bijeenkomst
bij Portiuncula reeds in I22I het „capitulum" is ontstaan waar,
luidens de Regel van i 223 ( 5), om de drie jaar ook alle oversten
van over zee en van over de bergen moesten aanwezig zijn ( 6).
Voorts volgden in het jaar i 25 6 de augustijnen-eremieten
met een te Rome gehouden Algemeen Kapittel, het kapittel
(1) Ed. R. VAN WAEFELGHEM, O.S.N., Les premiers statuts de 1'ordre de
Prérontré, Le Chit. i 7.1 74 (XIIe siècle), in : Analectes de l'ordre de Prémontré,
t. 9, Leuven, 1913, p• 35-36.

(2) Premonstraten7,er wetgeving < i i zo- i i 6 S > , in : Analecta Praemonstratensia,

t. 38, 1962, p. 7 -42.
(3) Zie L. RAY, Chartreux, in :.Dictionnaire de droit canonique, t. 3, Parijs,

1942, col. 640.
(4) Zie B. M. REICHERT, Q.P., Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum, in : Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, i , Rome-

Stuttgart, 1898, p. i '°.
(5) Regula I, c. z 8 ; in : Opuscula Sancti pains Francisca Assisiensis, in
Bibliotheca franciscana ascetica medii aevi, t. i, Quaraechi, i 904 p• 4 8-49•
(6) Zie H. HOLZAPFEL, O.F.M. Cap., Handbuch der Geschichte des Fran,iskanerordens, Freiburg i.Br., i 909, p. i 82.

302 —

namelijk dat in het teken stond van de „Magna Unio" (1),
terwijl het oudste Algemeen Kapittel van de Lieve-VrouweBroeders van de Karmel waaromtrent men zekerheid heeft,
dat is van London, 1281 (2). Voor ons heeft het hierbij echter
meer betekenis dat die bezinningsdagen op een internationaal
vlak voor de uitwisseling van buiten de eigen grenzen op de
markt gekomen boeken vaak een welkome gelegenheid moeten
zijn geweest.
Belangrijker was echter, naar onze bescheiden mening, nog
de omwerking van de te Parijs gevestigde scholen voor de vrije
kunsten, voor de theologie en voor de rechtswetenschap tot
de Parijse universiteit die in i 215 haar eerste statuut kreeg ( 3).
Zo werd Parijs immers spoedig tot op een zekere hoogte voor
nieuwe inzichten en voor nieuwe vorsingsmethoden, voor nieuwe
auteurs en voor onlangs in omloop gekomen boeken tot het
kruispunt der wegen en, hoewel men de werken van onze oudste
auteurs in de twee Parijse taxeringslijsten ten behoeve van de
„stationarii", in de lijst uit de jaren i 275-I 286 en in de lijst
van het jaar i 303 ( 4) vruchteloos zal zoeken, kunnen wij het niet
als een toeval beschouwen dat Rupert van Deutz, O.S.B., en
Gerard van Luik, O.Cist., Thomas van Cantimpré, O.P. en
Guibert van Doornik, O.F.M., tot de auteurs behoren welke
wij bij onze speurtochten in de handschriftenverzamelingen
uit Parijse kloosters of ook in hun bibliotheek-catalogen hebben
ontmoet.
Ook is de nawerkende invloed van de eerste universiteit,
wat het Nederlandse boek betreft, zo goed als zeker niet bij
enige deining gebleven op de Parijse boekenmarkt. Bij het
oprichten van „studia generalia", van op internationale grondslag
(1) Zie Fr. ROTH, O.E.S.A., Cardinal Richard Annibaldi First Protector of
the Augustinian Order 1243-I 2 76, in : Augustinian, t. z, 19 5 2, p. 230-247
R. KUITERS, O.E. S.A., Licet Ecclesiae catholicae, in : Augustiniana, t. 6,
1956, p. 9-36.
(2) Ed. L. SAGGI, O.Carm., Constitutiones capituli Londinensis anni 1281, in:
Analecta ordinis Carmelitaruni, t. 15 , 19 5 O, D. 203-245.
(3) Ed. H. DENIFLE, O.P., en Ae. CHATELAIN, Chartularium Universitatis
Parisiensis, t. i, Parijs, 1889, p. 78-80, n° zo.
(4) Ed. H. DENIFLE, O.P., en Ae. CHATELAIN, Chartularium Universitati.r
Parisiensis, t. I, Parijs, 1889, p. 78-80, no 20; t. 2, Parijs, 1891, p. I07-I I2,
no 642.
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werkzame faculteiten naar het voorbeeld van de Parijse universiteit, werden de hiertoe geschikt bevonden steden in de eerste
plaats voor de tot een dergelijk initiatief overgaande bedelorden
eveneens belangrijke centra voor boekenruil. Dit geldt voor
de dominicanen die, blijkens een Kapitteldecreet (1 ), in i 246
maatregelen troffen om zonder verder uitstel met een „studium
generale" aan te vangen in de „Provincia" (Provence), in de
„Lombardia", in „Anglia" en tenslotte ook in de „Teutonia",
waarvoor de keuze op Keulen viel. Dit is ook het geval voor
de franciscanen die in i 260 eveneens te Keulen met een „studium
generale" aanvingen (2) en de augustijnen-eremieten zijn blijk
jaren op dezelfde manier te werk gegaan. In ieder-barinde
geval was hun klooster te Parijs, volgens E. Ypma, O.E.S.A. ( 3),
sinds het jaar 1281 „de facto" een „studium generale", terwijl
het Algemeen Kapittel van Florence, t 287, zes jaar later tot het
oprichten zou beslissen van vier dergelijke studiekloosters in
Italië en er vóór het jaar t 3 54 door de augustijnen-eremieten
nog een dertigtal zullen worden opgericht. Hierbij heeft het
voor ons zijn betekenis dat het klooster van de augustijneneremieten te Keulen, dat sinds i 290 als studieklooster fungeerde,
in i 306 nog met veel nadruk zou worden gepromoveerd tot
„studium generale totius ordinis" (4).
Verder mogen wij hier, in dit verband, de Lieve-VrouweBroeders van de Karmel, die weliswaar in die jaren niet een
„studium generale" wisten in te richten, evenmin onvermeld
laten. Het heeft immers wellicht voor het Nederlandse boek
zijn betekenis dat de Lieve-Vrouwe-Broeders uit de Nederlanden,
dank zij een gemeenschappelijk provinciaal bestuur, met hun
(1 ) Zie de Kapittelakten van Parijs, 1 246, Montpellier, 1 247, en andermaal Parijs, 1248, cd. B. M. REICHERT, O.P., .Acta Capitulorum generalium
Ordinis Praedicatorum, t. I, in : Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum
historica, t. 3, Rome-Stuttgart, 1 898, p. 34 34_ 35 3 38 22 _ 27 , 41 13_18 en 59 28.31
( 2) Zie P. SCHLAGER, O.F.M., Beitrage Zur Geschichte der Kólnischer Franijskaner-Ordensprovin. im Mille/alter, Keulen, 1 904, p. 233.
,

(3)

.

La formation des professeurs che.Z les Ermites de Saint-Augustin de I 256

a I 3 5 4. Un nouvel ordre a ses débuts théologiques, Parijs, s.a., < 19 5 6> , p. 13-23
en p. 47.
(4) Zie

N. TEEUWEN, O.E.S.A., Documents pour servir a l'histoire médiévale
de la province augustinienne de Cologne, Extraits des régistres des prieurs généraux
<1357-1506>, in : Augustinian, t. 9, 1959, p. 206, n. i.
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Rijnlandse confraters alweer te Keulen in het volgens Joannes
Palaeonydorus, O. Carm.(t i 507) (1) in de jaren 1230-123 i,
volgens Melchior de Sainte-Marie, O.C.D. (2) daarentegen van
1265 tot 13 i 8 en van 13 22 tot 1348 andermaal in het in i 256
gestichte Karmelklooster onder één dak woonden 3
Hiermee werd dan de boekenmarkt aan de oever van de Rijn
voor de boekenmarkt in de Seine-stad een niet te versmaden
mededinger, wat bij voorbeeld aan de sinds 13 34 te Keulen
gevestigde kartuizers, onder alle kloosterlingen de verdienste
agenten bij het verspreiden van mystieke literatuur, -lijkste
niet kan zijn ontgaan 4).
Hoewel de kartuizers van het Sint-Barbaraklooster te Keulen,
voor de verspreiding van het oeuvre van markante mystieken,
niet te onderschatten initiatieven hebben genomen en, wat de
Nederlanden betreft, in de eerste jaren van de zestiende eeuw
de „editio princeps" op de markt brachten van het omvangrijke oeuvre van Dionysius van Rijkel, O. Cart. (t '47') 5) en,
met weglating van de preken, ook de „editio princeps" van
de werken van Hendrik Herp, O.F.M. (t 1477) (s), toch hebben
niet alleen de Keulse kartuizers voor onze mystieken belang
laten blijken. Onder de kloosters, waar eens hand--steling
schriften thuishoorden van Nederlandse auteurs, is er immers
(

)

(

(

(

1

) Fasciculus tripartitus historiarum, 1.1II, c. VI, no i o 5 6 ; ed. DANIEL
Speculum Carmelitanurn, t. i, Antwerpen, i 68o,

A VIRGINE MARIA, O. CARM.,

p. 256.
2) Carmel, in : Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastique, t. i i,
Parijs, 1 949, col. i o 8 i.
(3 ) Zie Cl. MARTINI, O.Carm., Der deutsche Carmel, Bin Gesamtitberblick
(

über die Provinen von Niederdeutschland, Oberdeutschland and Sachsen des Staimvordens u. 1. Frau vom Berge Karmel in Deutschland, über die Tátigkeit u. das
IVirken dieses Ordens auf deutschem Boden, t. i, Bamberg, s.a., (1922), p. 67.
(e) Zie voor de Sint-Barbara-kartuize te Keulen Chr. SCHNEIDER, Die
Kölner Kartause von ibrer Grundung bis hum Ausgang des Mittelalters, Bonn, i 932.
(5) Dank zij de toewijding van Dirk Loer van Straeten, O. Cart. (t I 5 5 4)
en van vijf andere kartuizers kwamen alle werken van Dionysius van Rijkel
te Keulen in de j aren 15 30-I 5 5 9 van de pers in 22 boekdelen, hoewel deze
„editio princeps" niet als een sluitend geheel aan de lezer wordt aangeboden.
Zie hiervoor de heruitgave, namelijk Doctoris ecstatici D. Dionysii cartusiani
opera ofnnia, t. i, Montreuil, 1896, p. XV, L-LXX en LXXXV.
6 ) Theologia mystica cum speculativa, turn praecipue afectiva, quae non lam
lectione iuvatur quafn exercitio obtinetur amoris, tribus libris luculentissime tradita,
Keulen, 1538.
(
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geen enkel dat hier even vaak zou moeten worden vermeld
als de buitenlandse kartuizen en een monografie over kartuizen
zoals die van Mountgrace in de buurt van Londen en zoals die
van Shene in het graafschap Surrey, zoals die van Salvatorberg
bij Erfurt en die van Aggsbach aan de Donau zou ons waar
toelaten om de mystieke literatuur van eigen bodem-schijnlk
bij haar odyssee door alle 's Heren landen nog heel wat nauwkeuriger na te gaan.
Met de kartuizers waren intussen de koorheren uit het Windes
Kapittel tot op een zekere hoogte verwant (1 ) en het-heims
heeft voor de verspreiding van het Nederlandse boek in het
buitenland wel enig belang dat de Brabantse koorherenkloosters
in het jaar 1412 tot Windesheim zijn toegetreden (2). Zo konden
immers reeds in het jaar 140o bij Windesheim geïncorporeerde
koorherenhuizen zoals dat te Frenswegen bij Nordhorn en
dat te Gaesdonck bij Goch en sinds 1465 of even vroeger
kloosters zoals Eberhardsklausen ten Noord-Oosten van Trier
en Rebdorf bij Eichstätt gemakkelijker met de sinds I 41 2 bij
Windesheim aangesloten Brabantse kloosters in voeling treden
en dezer afgevaardigden bij het jaarlijks te houden Kapittel
ontmoeten ( 3).
Intussen ligt het voor de hand dat de persoonlijke relaties
van Nederlandse mystieken, de persoonlijke relaties bij voorbeeld
van Rupert van Deutz, O.S.B., en die van Hadewijch, van
Marguerite Poirette en van de zalige Jan van Ruusbroec of
ook die van Jan van Schoonhoven en die van Hendrik Herp,
Q.F.M., met buitenlandse Vromen voor de verspreiding van het
(1) Zie J. LoURDAUX, A.A., Kartuizers Moderne Devotesn, Een probleem
van afhankelijkheid, in : QGE., t. 3 7, 1 963, p. 402-418.
(2) Voor de oprichting van het Windesheimse Kapittel in i 3 9 5 verwijzen
wij naar de bulle Ijs quae pro divini van Paus Bonifatius IX, t 1404, ed.

J. G. R. AcQuoY, Het klooster te W'indesheim en Zin invloed, t. 3, Utrecht, 18 8o,
P• 3 0 3 - 3 0 5 • Voor de oprichting van het Brabantse Kapittel verwijzen wij
naar PETRUS IM PEN s, Chronicon Bethleemiticum,1. 1, art. 6, 5 i , in het ms. Wenen,
National-Bibliothek, Ser.Nov., 12.816 (FK., 9399), f. i6, 1. r, c. 6; voor

het toetreden van de Brabantse kloosters tot Windesheim verwijzen wij
naar de Windesheimae Kapittelakten, ed. S. VAN DER WOUDE, Acta capituli

in

indeshemensis, Acta van de Kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim,
Kerkhis torische Studiën t. 6, 's- Gravenhage, I 95 3, p • I 5 .
(3) Zie J. G. R. AcQUOY, Het klooster te W'indesheim en Zin invloed, t. 3,
:

,

Utrecht, í88o, p. 28-29, 4 2- 45> 1 45 -1 47 en 149-150.
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Nederlandse boek steeds de belangrijkste factor zullen zijn
gebleven, maar deze kon in de structuur van de kloosterorden
die op een internationaal Kapittel waren aangewezen, uiteraard
alleen steun vinden. Ook zal men het belang van de persoonlijke
relaties niet onderschatten wanneer men er wil rekening mee
houden dat er onder de nog bewaarde brieven van Rupert van
Deutz zeven voorkomen aan het adres van Kuno (t I I 3 2), abt
van Siegburg en later bisschop van Regensburg, één aan dat
van aartsbisschop Frederik van Keulen (t I I 3 i), één aan dat
van abt Albanus van de Sint-Maartensabdij te Keulen en één aan
dat van abt Eberhard van Brauweiler in de buurt van Keulen (1).
Verder wijzen wij er hier terloops nog op, dat Hadewijch in
de List der volmaakten onder meer vijf buitenlandse Vromen
vermeldt met wie zij relaties onderhield (2), terwijl de zalige
Jan van Ruusbroec, van wie wij ook een brief bezitten aan
het adres van drie te Keulen gehuisveste kluizenaars ( 3), wanneer
hij met zijn litteraire loopbaan nog lang niet half weg was,
in het jaar i 3 50 namelijk, aan vrienden in „Oberlant" een exemplaar heeft toegestuurd van de Brulocht, een voor ons leerrijk
feit waar eerst de kartuizer Broeder Gerard in zijn Proloog niet
al te duidelijk en even later de in i 3 8 2 overleden „Gottesfreund"
uit Straatsburg Rulmann Merswin met meer nadruk heeft aan
herinnerd ( 4). Alleen reeds dit laatste geval wijst er op dat de belangstelling voor de Vromen uit de lage landen bij de zee onder
buitenlandse lezers weleens heel wat meer dan een lippencultus

zal zijn geweest.
Niet alle gevallen zijn intussen even doorzichtig en, zo lang
wij niet met hun „curriculum vitae" vertrouwd zijn, kan men
(1) Voor de Latijnse tekst van die brieven verwijzen wij naar de uitgave
van Ruperts werken in de Patrologia Latina, t. z 67^I 70, waar zij als Proloog
bij bepaalde werken voorkomen. Voor een Duitse vertaling verwijzen wij
naar W . OEHL, Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters 1100-15 50. Munchen,
p. 7-46 ;
Zie verder nog : L. OTT, Untersuchungen Zur theologischen Brief-

literatur der Fruhscholastik, tinter besonderer Berücksichtigung des Viktorinerkreises,
in : Beitrage Zur Geschichte der Philosophie and Theologie des Mittelalters, Texte
and Untersuchungen, t. 34, Munster i.W., 1937, p. 73-80.
(2) Zie hierboven onze p. 210-212.
(3) In Jan van Ruusbroec, Verken, naar het standaardhandschrift van Groenendaal
uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen, t. 4, Tielt, i 948.
p• 250-253.

(4) Zie hierboven, onze p. 270-271.
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bij voorbeeld maar moeilijk de inventaris van het boekenbezit
van naar de Nederlanden ingeweken buitenlandse kooplieden
voor de verspreiding van onze mystieke literatuur op vreemde
bodem laten getuigen.
Moeten wij verder bij aangeziene vorsten en bij vorsers uit
de zestiende en uit de zeventiende eeuw, die werken van Nederlandse Vromen in handschrift of ook in druk bezaten, bij de
Spaanse koningen bij voorbeeld en bij koningin Christina van
Zweden (t 1689), bij Hernando Colon (t z S 39), zoon van
Christoffel Columbus (t z S o6) en bij de prinsen van Condé,
bij kardinaal Nikolaas van Kues (t 1464) en bij Franciscus
Xaverius de Zelada (ti 8oi); kardinaal -bibliothecaris van de
rooms- katholieke kerk, of aan protestantse zijde bij Thomas
Bodley (t 1613) en bij Abraham von Franckenberg (t 165 i),
bij William Laud (t 1645), aartsbisschop van Canterbury, en
bij Thomas Marshall, D. D. (t 1685), de bekende „Dean of
Gloucester", tot een hechte belangstelling besluiten voor onze
mystieken of gaat het hierbij alleen om een ijdel bibliofielenbezit ?
Voor Daniël Sudermann (t na I631) en voor Johan Scheffler
(t 1677) was dit laatste zeker niet het geval. Van de schwenckfeldiaans georiënteerde piëtist Daniël Sudermann bezit men
immers vooreerst al een belangrijke verzameling religieuze
liederen (1 ), waarom H. Hornung (2) terecht besluit dat men
Sudermann moet geloven wanneer hij verklaart dat hij om
religieuze motieven, niet als bibliofiel of als humanist bijgevolg,
handschriften verzamelde. Verder maakte de mystieke dichter
Angelus Silesius, — eigenlijk Johann Scheffler die overigens
ook naar de Latijnse tekst een Hoogduitse vertaling heeft vervaardigd van Die grote evangelische Peerle (a), — vooral naam met
een markante distichaverzameling, met de titel Cherubinischer

(1) Etliche Hohe Gesdnge sampt anderen Geistreichen getichten so auss der alten
Chris/lichen Kirchen Lehrer and ihrer nachvolger Buchern gedogen, Mit Heiliger Schrift
concordierent nach and in Truck gegeben durch D.S., s.1. en s.a. < i 626>.
(2) Daniel Sudermann als Handschriftensammler, Ein Beitrag zur Strasburger
Bibliotheksgeschichte, diss. Tubingen, s.a. < I 9 5 6 > , Pro manuscripto, p. 40*.
3 ) Kóstliche Evangelische Perle Zur vollkommener Ausschmuckung der Braut
Christi, Glatz, 1676.
(
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T/andersmann (1), waar hij bij het exemplarisme van Ruusbroec
en van Meester Eckhart aansluit (2).
Vooraleer bij andere buitenlandse vrienden van de Nederlandse
mystiek tot bibliomanie te besluiten, moeten wij er hier verder
aan herinneren dat het niet om een ijdel bibliofielenbezit zal zijn
dat de maurist Jean-Francois Lablanche, O.S.B. (t 1 709) even
vóór het eind van de zeventiende eeuw met aan Rupert van Deutz
ontleende teksten een commentaar heeft vervaardigd bij de
psalmen met de titel Expositio in omnes psalmos Davidicos e scrip/is
venerabilis Ruperti abbatis Tuitiensis, O.S.B., summi inter veteres
theologi 3). Dit is evenmin de reden waarom men in 1639, hoewel
in een enigszins beknoptere vorm, nog een Duitse vertaling
heeft in omloop gebracht van het Bonum universals de proprietatibus
apum, van het bekende werk namelijk van Thomas van Cantimpré,
O.P. 4).
Tenslotte moeten wij er nog op wijzen dat de belangstelling
voor onze auteurs nooit geheel tot de voorbijgestreefde archaïsmen
schijnt te hebben behoord, welke vrij gevochten lezers moeilijk
voor ernstig kunnen nemen. Wanneer de aanwezigheid van
Ruusbroecs door Geert Groote in het Latijn vertaalde Brulocht
in een jongere handschriftenverzameling zoals de „Library of
Robert Garrett" te Baltimore 5) wellicht niet duidelijker voor
de belangstelling getuigt voor de mystieke leer van de „Doctor
mirabilis" dan de aanwezigheid van een Diets fragment van het
traktaat Van den gheesteliken tabernakel in vroegere jaren te Leningrad en thans te Warschau 6), dan stemt het onderzoek van
de sinds zijn overlijden ongewijzigd gebleven boekenkast van
J. H. Newman (t i 89o), waartoe wij vóór twee jaar te Birmingham
konden overgaan, niettemin tot nadenken. Hierbij konden wij
namelijk vaststellen dat de Engelse kardinaal reeds tientallen
(

(

(

(

(1) Wenen, 1657.
(2) Zie H. L. HELD, Angelus Silesius, Die Geschichte seines Lebens and .reiner
Wlerke, in : Angelus Silesius, Samtliche poetische IVerke, t. i, Munchen, s.a.
<1952 >, D. 27-30.
(3 ) In het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 10.459. -- Zie nog
U. BERLIERE, O.S.B.,

de Saint-Maur, t.

Nouveau supplément a 1'Histoire littéraire de la Congregation

Parijs, 1908, p. 311.
(4) Zie hierboven, onze p. 247-248.
i,

(5) Ms. 88.

(6) Ms. Gollandskaja, O.v. I, nr. 8.
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jaren vooraleer men zich in een nieuwe doorbraak zou kunnen
verheugen van de mystieke literatuur, in Engelse vertalingen
van J. D. Coleridge en van R. A. GofEui twee werken bezat
van Louis de Blois, O.S.B. (t i S 66) (') en verder twee Engelse
vertalingen van de Imitatio (2), alsook een uitgave van de oorspronkelijke tekst van dit werk van Thomas Hemerken van
Kempen (t I471) (g). Hierbij gaat het evenwel om twee auteurs
met wie wij ons hier niet hebben ingelaten.
Habent sua fata libelli ! Het handschrift met Ruusbroecs
Tabernakel, dat blijkens een ex-libris aanvankelijk aan de kartuizers van het Sint-Barbaraklooster te Keulen heeft toebehoord,
heeft de weg naar de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
weten te vinden dank zij het feit dat het zowat z 30 jaar geleden
met nog heel wat meet codices door de grootste bibliomaan
uit de Westerse geschiedenis, door Thomas Phillipps (t z 872) 4
naar Middle-Hill werd meegesleurd en in het jaar z 8 8 8 bij een
veiling Phillipps door het antiquariaat Sotheby voor 250 fr.
aan de Belgische regering werd verkocht.
Het Ruusbroec- handschrift L 5) werd verder bij het boekenbezit
opgenomen van de gebroeders G. en J. Meerman, wat het voor
de „Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden"
mogelijk heeft gemaakt om deze codex in het jaar i 824 bij de
auctie Meerman voor elf gulden aan te kopen (11
(

)

(

).

(1) Mirror of Monks, tr. from J. D. COLERIDGE, Londen, 1872 ; -- en
Oratory of the Faith full Soul, Devotions to the Blessed Sacrament, tr. R. A. GOFFIN,
Londen, 1848.

(2) Imitation of Christ, Londen, 1677, en Oxford, 1841.
(3) Parijs, 1 772.
(4) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II.I168. -- Zie de

Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca D. Thomae Phillipps, Bart. A.D.
1837, Middle Hill, 1837, no 9432.
Zie nog voor Thomas Phillipps:
A. N. L. MUNBY, Dictionary of National Biography, t. 4, Londen, I896, p.
I92-I95.
(5 ) Thans
(I)

het ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Letterk., 343•
Zie de Bibliotheca Meermanniana, .live catalogus librorum impressorum et

codicum manuscriptorum quos maximam partem collegerune viri nobilissimi Gerardus
et Joannes Meerman, t. 4, Den Haag, 18 24, p. 173, no 1040. Zie nog
W. L. DE VREESE, De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, t. i, bij
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, i boo,
p. 94-103.
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Verder ontmoetten wij vóór twee jaar te Tubingen een Berlijnse
codex (1) met de grootste helft van Ruusbroecs Tabernakel,
een codex overigens die in A. H. Hoffmann von Fallerslebens
handschriften- en drukkeninventaris uit het jaar i 846, in de
Bibliotheca Hoffmanni Fallerslebensis (2) wordt vermeld met de titel
Niederlczndisches Erbauungsbuch en met een inhoudsontleding die
op een aanzienlijk gedeelte teruggaat van het omvangrijkste
onder Ruusbroecs traktaten. Geheel tot onze spijt konden wij
intussen niet achterhalen hoe A. H. Hoffmann von Fallersleben
(t 18 74) aan dit handschrift is gekomen en men weet ook nog
steeds niet wat het zo al heeft meegemaakt vooraleer het bij hem
terecht kwam.
Volstaat de hier meegedeelde informatie om, aansluitend bij
de door Rh . Haacke, O.S.B. ( 3) voor Rupert van Deutz gevolgde
methode, de odyssee van de Nederlandse mystieken door alle
's Heren landen in kaart te brengen ? De talrijke handschriften
zonder bekende herkomst en de belangrijke leemten in het reis
betreffende andere codices uit een of ander bekend-verhal
scriptorium nopen er ons toe vooralsnog ontkennend op deze
vraag te antwoorden, maar wij hopen dat deze verhandeling
er over dertig jaar jongeren zal toe aanzetten om eens, althans
voor onze markantste auteurs, een kleurenkaart voor te leggen,
waar men, tot op een zekere hoogte, de weg zal kunnen volgen
dien de handschriften met hun werken in vroegere eeuwen van
Luik tot Salzburg, van Doornik tot Cambridge en van Groenen daal tot Monte Cassino hebben afgelegd.

(1) Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Oct. i 88.
(2) Leipzi 1846, p. 22-23, no XVII
ber1ieferui^
(3) Die
Íg der Schriften Rugerts von Deut , in : Deutsches Archiv

g

.

9

,fur Erforschung des Mittelalters, t. I6, I96o, bij de p. 404•
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200
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 973 5-36
186
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 973 9-40
203
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, I 1.5 68
291
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15.129
284, 298
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 13 8
256, 2 57, 258
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. I 5 2
z18, z58, 2S9
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 480
Brussel, Koninklijke Bibliotheek II. i 168 = Phillipps, 9432
3 09
18z, 192, I99
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 23 I I
261
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 23 13
281
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 5 15 8
267
* Budapest, National Museum, Oct. Ital. 15
264, z68, 272
Cambridge, Pembroke College, 2 2 i
228
Cambridge, Peterhouse, 203
z68
Cambridge, St. John's College, 71
229
Cambridge, Trinity College, 301
264, 272
Cambridge, Trinity College, 1401
264, z66
Chantilly, Musée Condé, F. XIV. z6 (Ancien 986)
183
Charleville, Bibliothèque de la ville, z
223, 224, 227
Charleville, Bibliothèque de la ville, 87
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 3 18 5 185, 2 95
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borghese, 217
2 39
267
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi, C. IV. 8 5
196
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi, lat. C.V. 1 39
Igo
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 312
223, 226
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 417
230, 231
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 71
200
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. I I o
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 168
2 37
267
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 4
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 673. (X. 5 3)
244
-

,

-- 3 1 3
200
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 696
238
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 812
267
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 43 3 5
Colmar, Bibliothèque municipale, 227
2 44
225
Cues, Hospital, I 23
z88
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 1023
Deventer, Athenaeumbibliotheek, I, 61
2 47
227
Dijon, Bibliothèque de Dijon, 15 5 1
Dowaai (Douai), Bibliothèque municiapele, 63
1 93
Dowaai (Douai), Bibliothèque municipale, 64
1 93
Dowaai (Douai), Bibliothèque municipale, 43 5
2 43
229
Dowaai (Douai), Bibliothèque municipale, 514
z85
* Eichstätt (Beieren), St. Walburg-Kloster, Germ. 7
187
*Erlangen, Universitätsbibliothek, Perg.-Hs. 79
188
*Erlangen, Universitátsbibliothek, Perg.-Hs. 2 I 7
Escurial, a. III. 7182, 185, 200
231
Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Plut. XX. 17
Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, S. Croce, XXXI, sin. cod
2 35
Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Plut. 3 6, dext. cod. 6
2 34
238
Florence, Biblioteca Nazionale, Cony. soppr., C. 9.1084
209, 2I2, 217, 219
Gent, Universiteitsbibliotheek, 941
Grenoble, Bibliothèque de la ville, 3 I I
1 94
Grenoble, Bibliothèque de la ville, 3 8o
2 43
227
Grenoble, Bibliothèque de la ville, 401
2I2
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 7 0 .E.5
223
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 7 5 . H. i 6
212, 22I
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 13 3 . H. I
Kamerijk (Cambrai), Bibliothèque municipale, i I
1 93
227
Kamerijk (Cambrai), Bibliothèque municipale, 743
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Lichtenthal, 75
2 47
186
Keulen, Dom-Bibliothek, I I2
228
Keulen, Dom-Bibliothek, 248
270, 276, z81
Keulen, Stadtarchiv, G. B. 8 0 5 3
270, 2 77
Keulen, Stadtarchiv, G. B. 8° 5 5
246
Klosterneuburg, 230
196
Klosterneuburg, 252
184
Klosterneuburg, 2 S 3
187
Klosterneuburg, 254
183
Klosterneuburg, 2 5 5
Klosterneuburg, 2 5 6
185
185
Klosterneuburg, 2 S 7
Klosterneuburg, 2 S 8
184
Klosterneuburg, 2 5 9
185
Klosterneuburg, 26o
184
Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek, Gl. kgl. S., 3391, 8v°
184, 189
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Lett., 3 43 ..— Meerman, 1040
3 09
Lier, Dominicanenklooster, i
283, 284
*Lissabon, Biblioteca Nacional, Cod. Alcobacensis, 122
238

314
264, z68, 274, 278
Londen, British Museum, Add. 37.790
246
Londen, British Museum, Ar. 141
z28
Londen, British Museum, Ar. 3 zo
224
Londen, British Museum, Eg. 832
228
Londen, British Museum, Harl. 3 I 5 z
Londen, British Museum, Hat!. 3 8 3 2
246
227
Londen, British Museum, Royal, II.B.III
279
Londen, British Museum, Royal, 6.B.IX
Londen, British Museum, Stowe, 36
235
Mechelen, Groot Seminarie, 124
250
18 z, 191
Melk, Stiftsbibliothek, I 23 I (Olim 923)
Metz, Bibliothèque municipale, 276
244
Montecassino, 5 97 K
274
276
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 99
275
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 346
285
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 447
271, 276
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. 818
82, Igo
I
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 1073
191
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 2608
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 3054
244
184
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4561
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 8739 z z 6
223, zz6
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 16.070
30'
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 17. 174
zz6
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 18.647
247
Namen, Hotel de Croix, 3I
267
Napels, Biblioteca Nazionale, XII.F.5
Nijmegen, Albertinum, VI (nu in de Koninklijke Bibliotheek in Den
2z8
Haag)
198
Oxford, All Souls College, z8
268
Oxford, Bodleian Library, 5 0 5 (Marshall, 1 676) = Bodley, 2676
267
Oxford, Bodleian Library, Laud. lat. 46
225
Oxford, Bodleian Library, Laud. Misc. 5 30
Oxford, Bodleian Library, Add. B.43
2 79
279
Oxford, Bodleian Library, Add. C. I 18
Oxford, Bodleian Library, Ashmole, 41
2 79
278
Oxford, Bodleian Library, Rawl. C.57
Oxford, Jesus College, 18
2 35
251
Oxford, St. John's College, i 8 z
265
Parijs, Archives Nationales, J .428. 15
z65
Parijs, Archives Nationales, J.428.I9 bis
227
Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, 755
Parijs, Bibliothèque de 1'Arsenal, 8 z'7
2 55
Parijs, Bibliothèque Mazarine, 17 5
1 93
Parijs, Bibliothèque Mazarine, 920
2I2, 255, 259
Parijs, Bibliothèque Mazarine, 921
2 73, 2 94
240, 2-46
Parijs, Bibliothèque Nationale, franc. 9433

. 315 200
Parijs, Bibliothèque Nationale, franc. 943 5
Parijs, Bibliothèque Nationale, franc., 2 2.3 64
1 95
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 2504
1 93
308
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 10.459
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., I I.5 8o
1 93
182, 193
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 13.2 19
18Z
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 13.4o6
18z, 193
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 4.277
18z, 193
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 4.444
182
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 14.802
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 4.943
2 37
223, 227, 231
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 14.956
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 5.9 3 3
2 37
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 5.942
2 37
223
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 15.9 5 6
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 6.478
2 37
224, 231
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 1 6.48 3
223, 231
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 16.496
227
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., Nouv. acq. 202
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., Nouv. acq. 480
2 35
24 I, 251
Parrs, Bibllothèque Sainte-Genevieve, í 291
284
* Pommersfelden, Graeflich von Schoenbornsche Bibliothek, 28o/z88
182, 196
Rome, Biblioteca Vittorio Emanuele, Fondo Sessoriano, 391
I 9
Salzburg, Sankt-Peter- Stift, a.VI. i z
187
Salzburg, Sankt-Peter-Stift, a. VIII.6
18 8, 190, 196
Salzburg, Sankt-Peter-Stift, a.IX. 3
181, 185
Salzburg, Sankt-Peter-Stift, a.X. z I
Sankt-Gallen, Stift, zool
2 74
Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, 92
1 93
Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, I o 5
2 43
Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, 148
1 93
236
Sint-Truiden, Minderbroedersklooster, III. I
Straatsburg, Archives départementales du Bas-Rhin, H. z187
2 44
Straatsburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 739 (als. 96a)
2 77
Stuttgart, Wurtembergische Landesbibliothek, Cod. asc. 203
2 77
Subiaco, 202
2 74
Subiaco, z 19
2 74
238
Subiaco, 226
196
* Tarazona, Biblioteca del Cabildo (zonder nummer)
Tours, Bibliothèque municipale, 13 7
1 95
227
Tours, Bibliothèque municipale, 34
z85
Trier, Diozesanarchiv, 45
223, 224, 228
Trier, Priesterseminar, 84
223, 224, 228
Trier, Priesterseminar, 148
191
Trier, Stadtbibliothek, 6 z/ O I 3
224, 225
Trier, Stadtbibliothek, 5 24/I I 54
223-225
Trier, Stadtbibliothek, 5 63/798
Trier, Stadtbibliothek, 671/23 9
244

316 -Trier, Stadtbibliothek, 692/254
244
295
Trier, Stadtbibliothek, 719
Trier, Stadtbibliothek, 737/288
244
Trier, Stadtbibliothek, 748/297
244
2o
Trier, Stadtbibliothek, I I 70/472
Troyes, Bibliothèque municipale, 3 2
1 95
18 8
Troyes, Bibliothèque municipale, 461
195
Troyes, Bibliothèque municipale, 469
19 5
Troyes, Bibliothèque municipale, 5 21
195
Troyes, Bibliothèque municipale, 789
224, 227
Troyes, Bibliothèque municipale, 978
1 95
Troyes, Bibliothèque municipale, 1234
19 5
Troyes, Bibliothèque municipale, 131 o
237
Troyes, Bibliothèque municipale, 1 494
237
Troyes, Bibliothèque municipale, 1763
227
Troyes, Bibliothèque municipale, 1774
230
Troyes, Bibliothèque municipale, 18 90
1 95
Troyes, Bibliothèque municipale, 2299
Troyes, Bibliothèque municipale, 2616
'95
247
Uppsala, Universiteitsbibliotheek, C.415 c. (Cod. Sermon. i 6o b)
2 26
Uppsala, Universiteitsbibliotheek „Carolina Rediviva", c. 63 1
Valencijn (Valenciennes), Bibliothèque de la ville, 225
24 3
2-45
Wenen, Dominikanerkloster, Io /io
18
Wenen, National-Bibliothek, 727
203
Wenen, National-Bibliothek, 88 I (Theol. 747)
196
Wenen, National-Bibliothek, 913
x 88
Wenen, National-Bibliothek, 93 8
'87
Wenen, National-Bibliothek, 998
184
Wenen, National-Bibliothek, I I 5
i88
Wenen, National-Bibliothek, 1 420
8z,
t
90
1
743
Wenen, National-Bibliothek,
I
247
Wenen, National-Bibliothek, 2843
234
Wenen, National-Bibliothek, 395 5
233
23
1
5
Wenen, National-Bibliothek, 43
2,
247
Wenen, National-Bibliothek, 4766
247
Wenen, National-Bibliothek, 4790
245
Wenen, National-Bibliothek, 4793
245
Wenen, National-Bibliothek, 5 308
274
Wenen, National-Bibliothek, 12.759
245
Wenen, National-Bibliothek, 14.348
z64, 26 7
Wenen, National-Bibliothek, 15.093
228
Wenen, National-Bibliothek, 15.2 3 I
191
3
606
Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov.,
209
Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov., 12.694 (F.K., 9373)
305
Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov. 12.8 16 (F.K., 9399)
223, 2 24
Wiesbaden, Nassauische Landesbibliothek, i 7
197
Wolfenbuttel, Herzog August-Bibliothek, 204 Helmst.
245
Wolfenbuttel, Herzog August-Bibliothek, 45 2 Helmst.

317 -Wolfenbuttel, Herzog August-Bibliothek, 5 z o Helmst.
Wolfenbuttel, Herzog August-Bibliothek, 708 Heimst.
Worcester, Cathedral Library, F. 3 6
Worcester, Cathedral Library, F. 77
Worcester, Cathedral Library, F. 8o

197
245
239
239
279

2. LIJST VAN VERLOREN HANDSCHRIFTEN (i)

Aggsbach, Niederösterreich, Kartuizers, Catalogus, vijftiende-eeuws (= Thomas van Cantimpré, O.P., Liber apum), 245.
Averbode, Norbertijnenabdij, Catalogus, i 6o6, zonder nummer (= Dionysius
van Rijkel, O. Cart., Commentaria in prophetas maiores), 2 I 5 -2 16.
Averbode, Norbertijnenabdij, Catalogus, i 6o6, zonder nummer
Dionysius
van Rij kel, O. Cart., Homiliae in Evangelia, Epistolas, Actus Apostolorum
et Apocalypsim), 215.
Averbode, Norbertijnenabdij, Catalogus, 16o6, zonder nummer (=
= Hendrik
Herp, O.F.M., Sermones), 216.
* Averbode, Norbertijnenabdij, Catalogus, 16o6, zonder nummer, (= Rupertii abbatis opera, in tribus libris), 215.
Averbode, Norbertijnenabdij, Catalogus, 16o6, zonder nummer (= Dionysius
van Rijkel, O. Cart., Enarrationes in Evangelia), 2 15 .
Avignon, De bibliotheek der pauzen, 15 94, zonder nummer (= Guibert van
Doornik, Q.F.M., Sermones), 239.
* Bologna, Convento di San Salvatore, Catalogus, 15 3 3, no 13 o (= Rupert
van Deutz, O.S.B., In Cantica canticorum, de incarnatione Domini
commentaria), 191.
Bologna, Convento di San Salvatore, Catalogus, i 5 3 3, no I 19. (= Gerson,
Epistola prima (ad fratrem Bartholomaeum) ;
Jan van Schoonhoven,
Epistola responsalis ;
Gerson, Epistola secunda), 295.
* Bologna, Convento di San Francesco, Catalogus, I 421, no 28 5 (= Rupert
van Deutz, O.S.B., De divinis officiis), 198.
* Bologna, Convento di San Salvatore, Catalogus, 15 3 3, no i 3 o (= Rupert
van Deutz, O.S.B., Commentaria in duodecim prophetas minores libri
XXXI), i8.
* Bologna, Convento di San Salvatore, Catalogus, 15 3 3, no 129 (-= Rupert
van Deutz, O.S.B., De gloria et honore filii hominis super Matthaeum), 188.
Buxheim, Beieren, Kartuizers, Catalogus, (--= Hendrik Herp, O.F.M., Spieghel
der volcomenheit, Duits), 287-288.
Citeaux, Catalogus, 1482 (= Thomas van Cantimpré, O.P., Liber de apibus),
2 43.
Citeaux, Catalogus, 1480 (= Thomas van Cantimpré, O.P., Vita pie Lutgardis), z o.
(.r

(i) Een asterisk laten wij vooraf gaan aan de Rupert-codices die nog
vallen toe te voegen aan de door Rh. Haacke, O.S.B., gepubliceerde lijst
van verloren handschriften.

3 18 Colon, Hernando, Catalogus, (== Guibert van Doornik, O.F.M., Sermones),
239.

Colon, Hernando, Catalogus, (= Thomas van Cantimpré, O.P., Liber apum),
246.

Dover, Priory of St Martin, Catalogus, 13 89 (= Guibert van Doornik,
O.F.M., Sermones), 239.
Grande Chartreuse, Catalogus, (= Guibert van Doornik, O.F.M., Sermones),
239.

Grande Chartreuse, Catalogus, (= Jan van Ruusbroec, De nupciis), 273.
* Güterstein, Wurttemberg, Kartuizers, Catalogus, (= Rupert van Deutz,
O.S.B., De divinis officiis), 198.
Heiligenkreuz, Niederösterreich, Cisterciënzers, Catalogus, 1363-I 3 74 (= Rupert van Deutz, O.S.B., De divinis officiis), 198.
Heiligenkreuz, Niederösterreich, Cisterciënzers, Catalogus, i 3 63-I 3 74 (= Rupert van Deutz, O.S.B., In Cantica canticorum, de Incarnatione Domini
commentaria), 191.
Howard of Norfolk, Henry, Catalogus, no 3 207 (= Gerard van Luik, O. Cist.,
De doctrina cordis), 228.
Keulen, Erzbisschöfliches Priesterseminar, 16, (Olim 47) (= Guibert van
Doornik, O.F.M., De septem verbis Domini in cruce), 23 S.
Klosterneuburg, Koorheren, Catalogus, dertiende -eeuws (= Rupert van
Deutz, O.S.B., De victoria Verbi Dei), i88.
Kulmbach, Beieren, Augustijnen-eremieten, Catalogus, 1461-1468 (= Gerard
van Luik, O. Cist., De doctrina cordis), 226.
* Laud, William, Catalogus, no 1063 (= Rupert van Deutz, O.S.B., De
divinis officiis), 198, 200.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, G. 69 (= Thomas van Cantimpré,
O.P., Liber apum, excerpt), 247.
* Lilienfeld, Niederösterreich, Cisterciënzers, Catalogus, veertiende -eeuws
(= Rupert van Deutz, O.S.B., In Cantica canticorum, de Incarnatione
Domini commentaria), I9I.
Lilienfeld, Niederösterreich, Cisterciënzers, Catalogus, veertiende -eeuws
(= Gerard van Luik, O. Cist., De doctrina cordis), z26.
Louvre, Parijs, Catalogus (= Guibert van Doornik, O.F.M., Sermones), 239.
Melk, Niederösterreich, Benedictijnen, Catalogus, 148 3 (= Gerard van Luik,
O. Cist., De preparatione cordis, excerpt), 228.
* Michelsberg, bij Bamberg, Benedictijnen, Catalogus, 1483 (= Rupert van
Deutz, O.S.B., De divinis officiis), 198.
Parijs, Kapittel van de „Notre-Dame", Catalogus, i 297 (= Gerard van Luik,
O. Cist., De doctrina cordis), 225.
* Parijs, Sainte-Geneviêve, Benedictijnen, Catalogus, dertiende -eeuws (- Rupert van Deutz, O.S.B., De divinis officiis), 193.
* Park, bij Leuven, Norbertijnen, Catalogus, i 63 5 (= Rupert van Deutz,
O.S.B., De victoria verbi Dei), zij.
Park, bij Leuven, Norbertijnen, Catalogus, 163 5 (= Jan van Ruusbroec,
De nupciis), zij.
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Rebdorf, bij Eichstädt, Sankt-Johanns -Kloster, Koorheren, Catalogus, (= Jan
van Ruusbroec, Spieghel der eeuwigher salicheit), 275.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, 1373-1424 (= Guibert van
Doornik, Sermones), 239.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, vijftiende -eeuws (= Thomas van Cantimpré, O.P., Liber apum), 245.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijftiende -eeuws (= Jan van
Ruusbroec, Spieghel der eeuwigher salicheit), 271-273.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijfriende-eeuws (= Jan van
Ruusbroec, De perfectione filiorum Dei, opus imperfectum, seu De calcub), 273.

Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijftiende-eeuws (= Jan
van Ruusbroec, Liber de ornatu spiritualis desponsationis, drie exemplaren), 273.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijftiende-eeuws (= Jan van
Ruusbroec, Brulocht, onvolledig), 273.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijfriende-eeuws (= Jan van
Ruusbroec, Tractatus de mistica theologia ?), 273.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijfriende-eeuws (= Jan van
Ruusbroec, Spieghel der eeuwigher salicheit; Hendrik Herp, O.F.M.,
Speculum perfectionis), 287, 2 88.
Salvatorberg, bij Erfurt, Kartuizers, Catalogus, vijftiende -eeuws (= Gerson,
Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum;
Jan van Schoonhoven,
Libellus ;
Gerson, Epistola secunda), 295.
Straatsburg, Johannietenhuis, Catalogus Straatsburg, B. i 2 5 (= Jan van
Ruusbroec, Brulocht), 275.
Sudermann, Daniël, (= Hadewijch-florilegium ?), 220, 22 I.
Tongerlo, Antw., Norbertijnen, Catalogus, 1 640 (= Hendrik Herp, O.F.M.,
Sermones), 2 i 6.
Warschau (Warszawa), Biblioteka Narodowa, Gollandskaja, O. v. I., nr. 8
(= Ruusbroec, Tabernakel, fragment), 308.
Zelem, bij Diest, Kartuizers, Catalogus, 1487 (-- Hadewijch, Proverbia ?),
209.

Zelem, bij Diest, Kartuizers, Catalogus, 1487 (= Hadewijch, Visioenen), 210.
Zelem, bij Diest, Kartuizers, Catalogus, 1487 (-;= Hadewijch, Visiones ?), 210.

3.

LIJST VAN NOG

VOOR HET JAAR I 541 VAN DE PERS GEKOMEN DRUKKEN

:

The Chastysing ofgoddes Chyldern, Westminster, Wynkyn de Worde, circa i494
(Gesamtkatalog, no 6 5 8 3).
279•
Gerard van Luik, O. Cist., Del ensenamiento del coracon, Salamanca, 1498.
229
Gerard van Luik, O. Cist., De doctrina cordis, Parijs, Jehan Petit, i 5 o6.
223.
Gerson, Opera, t. i, Keulen, Johannes Koelhof van Lubeck, 2 48 3 f• 3I 6- 33 0
(Hain, no 7621), 295
Guibert van Doornik, O.F.M., Sermones ad varios status, Lyon, Nicolaus
Philippi en Marcus Reinhardt, 1477. (Copinger, no 2883). 2 39-240•

_- 3
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Guibert van Doornik, O.F.M., Sermones ad varios status, Leuven, Jan van
Westfalen, circa 1481 (= Campbell, no 896).
zoo.
Guibert van Doornik, O.F.M., Sermons ad status diversos, pertinentes, Lyon,
S. Guenyard, circa 15 00 (Copinger, no 2882). 240.
Guibert van Doornik, O.F.M. (nomine Sancti Bonaventurae), Devotissimum
opusculum de laude ,nelliflui nominis Jesu a S. Bonaventura editum, decem sermons
continens, noviter impressum, Lyon, 15 o6. 240.
Guibert van Doornik, O.F.M., Sermones ad varios status, Lyon, I S I o.
240.
Guibert van Doornik, O.F.M., Sermons dominicales et de sanctis, Parijs, I s I 8.
240.

Guibert van Doornik (nomine Arnoldi Bonaevallis), De septem verbis Domini
in cruce, Antwerpen, Maarten de Keyser, I S 3 z (= NK., no 143).
240.
Hendrik Herp, O.F.M., Spieghel der volkommenheyt (Duits), Mainz, Peter
Schoeffer, circa 1475 (= L. Verschueren, Q.F.M., no i).z88.
Hendrik Herp, O.F.M., Libro dela perfection human thesoro, Venetië, Nicolo
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ADDENDA.

Bij de p. 249 1. 2 : ( Zie

4 L. DoUËT-D'ARCQ ), Inventaire de la bibliothèque du
roi Charles VI, fait au Louvre en 1423 par ordre du Regent, Duc de Bedford,

Parijs, 1876, p. 41).
Bij de p. 308, nr. 6 : Het ms. Warschau, Biblioteka Narodowa (= Nationale
Bibliotheek), Gollandskaja. O. v. I. nr. 8 (= Ruusbroec, Tabernakel, fragment) schijnt bij de tweede wereldoorlog te zijn verwoest.
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Vaste Commissie voor Onderes en Nederlandse Lexicografie. — „Taalevolutie volgens leeftijdsgroep ", door Prof. Dr. K. ROELANDTS.

Vergaderingen van i6 juni 1965.
. Plenaire vergadering. — „ Leopold, de dichter van Cheops (Jan
Hendrik Leopold, geboren te 's-Hertogenbosch op II mei
I 865, overleden te Rotterdam op 2 i juni 1925)", door Prof.
Dr. G. STUIVELING.
2. Vaste Commissie voor Moderne Letteren.
„Oude EngelsNederlandse Parallellen", door Prof. Dr. A. A. WEIJNEN.
I

Openbare vergadering te Wulveringem
( 1 4 juli 1965)
„Alberdingk Thijms verhandeling „De la littérature néerlandaise
18 5 4)", door Prof. Dr. P. BRACHIN.
(

De notulen van de vergaderingen en de korte inhoud der
lezingen worden opgenomen in het Jaarboek 1966.
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3. Oude Engels-Nederlandse parallellen, door Prof. Dr. A. A.

WEIJNEN . 3

8

ALBERTINGK THIJMS VERHANDELING
„DE LA LITTERATURE NEERLANDAISE"
( 18 54)
DOOR
Prof. P. BRACHIN

Al laat de verschijning van een standaardwerk over J.A. Alberdingk Thijm nog steeds op zich wachten, toch is er geen gebrek
aan detail-studies noch aan vulgarisatie-geschriften 1 ) Er is
echter niets, of zo goed als niets, gepubliceerd omtrent het merkwaardige boekje De la littérature néerlandaise à .ros différentes époques
dat Thijm in 2854 in het licht gaf 2). Over de omstandigheden
waaronder het ontstond, over het doel van de schrijver en het
succes dat hij daarmee mocht oogsten, tasten wij in het duister.
Waarschijnlijk zouden stelselmatige navorsingen in het Thijmianum te Nijmegen niet nutteloos blijven. Hiertoe ontbrak mij helaas
de tijd. Dit was trouwens ook niet mijn voornaamste opzet. 3
Het werk kwam dus in z 8 5 4 bij de Amsterdamse uitgever C.L.
van Langenhuyzen uit. Het was een in octavo-boekje van 257
bladzijden. De inhoud daarvan was drie jaar vroeger al verschenen in de vorm van een reeks artikelen in het tijdschrift
Astrea. De impuls ging uit van de Histoire de la littérature flamande,
die F.A. Snellaert in z 849 te Brussel had laten verschijnen.
Blijkbaar heeft de Hollandse schrijver het werk van zijn Vlaamse
collega, die hij overigens hoog waardeerde, op een nieuwe basis
willen hervatten 4). Toch is Anton van Duinkerken zo vriendelijk
(

(

(

)

(

(1) De lijst hiervan zal de lezer kunnen vinden bij W. BENNINK, Alberdingk
Thom, Kunst en Karakter, Utrecht-Nijmegen, 195 2, blz. zo6 vv. Sindsdien
verschenen : G. BROM, Alb. Thijm, Utrecht-Antwerpen, i 9 S 6.
(2) Zelfs G. BROM, Geschiedschrjvers van onze letterkunde, Amsterdam, z.j.,
maakt daar slechts korte toespelingen op.
(3) Wie de volledige lijst zou willen kennen van de vóór i 8 5 4 aan de
Nederlandse literatuur gewijde, in het Frans gestelde studies, zal die kunnen
vinden bij P. DE SMAELE, De historiographie van de Ned. letterkunde in vreemde
talen, in : Album René Verdeyen, Brussel-Den Haag, i 943, blz. i 5 9 vv.
(4) Dit alles bij F.A. VERCAMMEN, Thom en Vlaanderen, Amsterdam, i 932,
blz. 5 2 vv.
Het lijdt geen twijfel, of Thijm heeft onder het redigeren van
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geweest mij er op te wijzen dat „de boekuitgave in het Frans nog
andere redenen kan hebben gehad dan een aanvulling van het
Franse boek van Snellaert. In i 8 S 5 begon de Dietse ÏVarande te
verschijnen met een Frans bijvoegsel : „La partie frangaise de la
Warande pourrait particulièrement se prêter à être 1'organe de
ce pays interessant qu'on appelle la Flandre francaise". Hier
kwam bij, dat Thijm voor zijn arbeid in Nederland steun zocht
bij rijke, franssprekende families in België. De gedachte, dat hij
door een Franse publicatie over de Nederlandse literatuur zijn
kansen op een professoraat te Leuven zou verhogen, dat echter
toeviel aan zijn broer Paul Alberdingk Thijm, behoeft niet volledig
te worden uitgesloten. Ook verwachtte Thijm waarschijnlijk, na
het herstel van de hiërarchie in z 8 5 3, meer dan gewone belangstelling voor Nederland bij intellectuele katholieken in Frankrijk,
Italië en Duitsland". Hoe het ook met deze en met andere ( 1)
hypothesen gesteld moge zijn, het staat vast dat Thijm zich in
de eerste plaats heeft willen richten tot zijn „bons amis de France
et d'Allemagne", zoals het in het begin van de opdracht heet.
Maar hier rijst onmiddellijk een vraag. Als Thijm een zo breed
internationaal publiek wenste te bereiken, waarom heeft hij dan
de oplage tot het bijna bespottelijke cijfer van 200 exemplaren
beperkt ? En waarom heeft hij dat boek in Amsterdam gepubliceerd, en niet in Brussel of nog beter in Parijs ? Het effect
lijkt er dan ook naar te zijn geweest. Wij weten weliswaar dat
vier correspondenten van Thijm op de toezending van een
present-exemplaar gereageerd hebben, drie in België (Snellaert,
dit spreekt vanzelf, Prudens van Duyse en E. van Even) en
één in Sint-Winoksbergen (2). Vermoedelijk is het daar niet bij

zijn werk dat van Snellaert steeds onder ogen gehad. Daarom zal de naam
van Snellaert, hoewel Thijms plaats onder de literair-historici eerst aan het
einde van dit artikel ter sprake komt, reeds vrij vaak worden genoemd in de
loop van onze uiteenzetting.
(1) Zo schreef hij op 25 april 1854 aan Koningin Sophie (die van Wurtembergse afkomst was), terwijl hij haar een exemplaar van zijn boek aanbood:
„L'intérêt que votre Majesté a daigné prendre à mes travaux littéraires m'a
constamment encouragé dans mon humble carrière et a coopéré a me faire
prendre la résolution de tracer une esquisse de notre littérature dans une
langue dont le territoire est moins restreint que notre chère Hollande".
(Cath. ALB. THI JM, Jos Alb. Thom in Zane brieven, Amsterdam, 18 96, blz. 91).
(2) Zie VERCAMMEN, 263, n. 88.
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gebleven. Doch het is wel onrustbarend te moeten constateren
dat het boek niet op de Parijse Bibliothèque Nationale aanwezig
is en dat de Revue des Deux Mondes, die anders toch bizonden open
stond voor de letterkundige productie van de Noordelijke landen,
daar met geen woord over rept ( 1 ) .
**
Wat is nu de Jitterature néerlandaise" ? — „Nous entendons
par littérature néerlandaise l'ensemble des productions de fart littéraire
s'énonfant dans la langzee néerlandaise". Door deze definitie te cursiveren heeft de schrijver willen tonen hoeveel waarde hij daaraan
hechtte. Wij zullen straks zien dat hij de draagwijdte en de betrekkelijke nieuwheid hiervan ten volle besefte. De term néerlandais
„eiprime 1'identité absolue de ce qu'un provincialisme suranné
désigne sous les noms de hollandais et de flamand" (5.7). Thijms
principiële houding laat dus niets aan duidelijkheid te wensen
over, ook al komt het wel eens voor dat hij zelf die „verouderde"
uitdrukkingen gebruikt.
Hoe ziet hij, in ruwe trekken, de ontwikkeling van de dusdanig
omschreven Nederlandse literatuur ? Hier moet een woord gezegd
worden over Thijms estetische opvattingen. „La seule tache de
l'art" ook op letterkundig gebied „consiste a donner une
expression matérielle à la beauté divine". „L'art, la poésie, la
littérature, eest l'apparence matérielle d'une essence spirituelle;
c'est ... la manifestation de l'infini dans le fini" (2, i 22). In die
zin is Christus door de Menswording de „type sacré de l'Art"
(ende van de opdracht) ( 2). Al naar gelang de literatuur min of

(1) Dit gegeven heb ik te danken aan de behulpzaamheid van mijn oudstudente Mej. Madeleine Perrier, van de Bibliothèque Nationale, die ook steeds met hetzelfde negatieve resultaat
andere Franse periodieken uit die
tijd heeft nagegaan.
(2) Zo zal Thijm drie jaar later ook de artistieke compositie definiëren als
„samenstelling uit Geest en uit Stof : Een ontstaan als dat van de Natuur,
van den Mensch, van de hoogste uitdrukking der Godheid in het Stoffelijke
den Christus ". (Werken, IV, z i o s., aangehaald bij BENNINK, 28). Soortgelij ke passages zijn allerminst zeldzaam bij Thijm. Dit betekent echter niet
dat hij de meesterwerken van het Paganisme heeft misprezen. In i 8 S 9 schrijft
hij aan Nuyens : „Van de artificiële kunst der tijdperken van verval : Perikles,
Augustus, Medicissen, Louis XIV kunt ge niet te veel kwaad zeggen. De
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meer aan dat criterium trouw blijft, zal ze perioden vertonen van
opbloei of van achteruitgang. Vandaar de opbouw van het boek:
zelden is een inhoudsopgave zo sprekend geweest.
Na een inleiding van 7 bladzijden en een hoofdstuk van I q,
aan „nos histoires littéraires" gewijd, vindt men et:
73 blz. over de Middeleeuwen (I 15 o tot 1 450);
I I blz. over de „période de transition (1450-1550)"2
I i o blz. over de „periode Bite de la Renaissance (15 50-I 790)"
Deze laatste titel is het wel waard dat wij er even bij stilstaan.
Ten eerste is de inlassing van het woordje dice veelbetekend:
de schrijver distantieert zich van hen die de uitdrukking Renais
hebben gelanceerd. Bovendien is de terminus ad quem op--sance
merkelijk. Nederlandse literair-historici zijn weliswaar gewoon
om de Renaissance pas in het midden van de i fide eeuw, of bij
de dood van Vondel te doen ophouden. Maar door die tot 1790
te rekken wil Thijm klaarblijkelijk suggereren dat voor hem ook
de 18de eeuw slechts een voortzetting is van de 16de;
27 blz. over de „deuxième periode de transition (17901830)", deze keer een overgang naar boven, met „Bilderdij k et
ses contemporains";
I I blz. over de .litterature nouvelle" vanaf 18 30.
Laten wij ons niet door de respectieve omvang van de verware kunst, de aesthetische uiting van het krachtigste volksleven
ziedaar
waar ik het voor opneem : zoodanig is die der XIIIe eeuw" (bij BROM, A. T.,
47). Een krasse bewering voorzeker, maar (ook afgezien van het feit dat
Thijm deze radicale houding later wel wat zal verzachten) ze is tegen het
classicisme in de ruimste zin van het woord gericht, niet tegen de Oudheid
op zichzelf. Het standpunt, dat Thijm in de brief aan Nuyens verdedigt,
is niet in strijd met hetgeen hij op het Congres van de Association internationale pour le progrès des sciences sociales in i 865 zal zeggen : „Je vénère,
j'aime la beauté, reflet du vrai, partout oil je la trouve. Nous adorons le même
souffle du Dieu vivant dans le temple de Minerve, dans les psaumes, dans la
Vénus de Milo, 1'Imitation de J.C. et dans Rembrandt" (Annales de l'Assoc.,
3 ème session, congrès d'Amsterdam. Bruxelles, i 8 6 5 , p. 445 . Aangeh. bij
BENNINK, 3 9). Hier sluit Thijm aan bij de aloude theorie van de anima naturaliter christiana. Niettemin blijft het verschil aanzienlijk tussen enigzijds de
kunst van de Grieken, die „nooit (hebben) gepoogd verder in hunne typevormingen te gaan dan het kiezen en bijeenbrengen van trekken die verspreid
lagen in de natuur", en anderzijds de christelijke kunst, die „symboliseert,
dat is : een zeker zinnelij k teken stelt, niet voor het daarmee overeenstemmende
gewrocht der natuur, maar voor enig denkbeeld uit hoogere dan de stoffelijke
orde". (Kerken, IV, 287, 303, bij BENNINK, 28 v.).
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schillende hoofdstukken misleiden. Het aantal bladzijden beantwoordt niet noodzakelijk aan de belangrijkheid die Thijm aan
elke periode toekende. Hij moest ook rekening houden met het
materiaal dat hem ter beschikking stond. Anders zou hij, dat laat
geen twijfel toe, niet minder plaats voor de Middeleeuwen hebben
uitgetrokken dan voor de Renaissance.
Deze is niettemin het grote verschijnsel van de moderne tijd,
en Thijm heeft zich beijverd de omtrekken ervan te preciseren.
De Renaissance betekent de ondergang van „cette belle civilisation
dont Constantin le Grand await jete les fondements, et que 1'épiscopat, la royauté et le génie artistique des peuples avaient achevé
de bátir ... L'unité détruite dans le grand corps de l'Europe
reproduisait son image dans l'organisation de tout individu
séparé". Doch „la force de l'áme, quelque désunie qu'on se la
figure, est inextinguible; et, dès 1'époque de 15 5 o, les individualités
étaient destinées a se charger dans les arts et la littérature d'une
partie de la tache à laquelle les nations décomposées feraient dorénavant défaut. L'Art, dans un sens restreint et entendu comme
effort exprès et spontane de 1'individu, suppléerait j un
certain point a l'inaction de la Nature". Maar wat voor kunst ?
Een kunst die „son soutien principal, l'unité d'un principe métaphysique ou religieux" moest ontberen en daardoor artificieel
werd:
On eut recours aux monuments, aux poètes, aux historiens grecs et romains.
C'était en adoptant la mythologie dite classique qu'on pouvait le mieux se
garantir contre une rechute effrayante dans les idées du moyen á ge. On ne
se rendit pas un compte si exact de tout cela, mais on agit par la force des
choses, comme si on se l'était parfaitement expliqué. Cette soi-disant Renais
.rance du paganisme, de sa philosophie, de sa littérature et de son idiome, pré
ses adeptes une suprematie-sentaiourlgdvntaeq'suri
incontestable sur les classes illettrées I11-115).

-

a

(

Hoe had met het zo ver kunnen laten komen ? Thij m ziet in de
Renaissance het eindpunt van een langdurige evolutie, die met
de I4de eeuw en diens neiging tot het didactisme was begonnen
(48 v.). „Certes, 1'histoire de l'esprit humain ne pouvait être
entravée dans sa marche", en de opkomst „de l'entendement, de
l'intelligence considérée comme faculté de raisonner analytiquement" was op zichzelf goed, maar „1'humanité eut à soutenit
une réaction excessive et partiale, de 1'enivrement de laquelle la
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société n'est revenue qu'à l'aube du siècle dont nous saluons
aujourd'hui la belle matinée" (88).
Deze wending werd daar wijst Thij m herhaaldelijk op
door de vooruitgang van de burgerstand in de hand gewerkt.
Dit proces was wel normaal; maar helaas, „la richesse engendre
1'orgueil; un homme enrichi, un parvenu, met souvent son plaisir
a effl.eurer bien des choses, mais rarement it les approfondit .. .
La bourgeoisie, encouragée par ses succès apparents, ne se doutait
pas de son manque de science et elle accueillit avec transport les
idées prêchées par les réformateurs ... Le monde chrétien une fois mis
en branle en dehors de son centre, on commen Ca à remettre tout en
question". Zodat „un vettige général s'empara des esprits, dont
us n'ont commencé a revenir que de nos jours" (ioi v.).
Zo is de Renaissance, zowel in de tijd als in de ruimte, veel
omvattender dan het Protestantisme. Het is dan ook een Fransman, een katholiek, „le sieur Nicolas Despréaux", die het classicistische ideaal tot een wet van Meden en Perzen heeft gemaakt.
Doch
la disposition des peuples romans, en ce temps-là, sauf la stricte fidélité
aux prescriptions de 1'Eglise, avait une analogie frappante avec celle des
sectateurs de Luther et de Calvin. La réforme et la renaissance sont files du
même père; d'aucune des deux l'influence n'a été entièrement destructive;
cóté du mal immense qu'elles ont fait, elles ont donné lieu à quelques résultats heureux, mais toutes deux portaient le germe de la décomposition dans
leur sein 1 ?-5)-

a

(

Hierbij komt natuurlijk dat Thijm in de eerste plaats aan zijn
eigen land denkt. Soms lijkt het zelfs als of hij voornamelijk de
predikanten verantwoordelijk wil stellen voor de classicistische
invasie :
C'est cette pensée qui tácha vainement d'exterminer toute doctrine
artistique, litteraire et scientifique, hors celle qui s'accommodait de l'absolutisme de 1'orthodoxie synodale, et qui, enfin, nia hardiment la civilisation du
moyen age. Au fait, on venait de déterrer dans le midi de l'Europe une
autre civilisation, au grand complet encore, un peu usée si Pon veut, mais
jouissant de la flexibilité requise pour qu'elle put s'adapter convenablement
aux besoins de la bonne compagnie et des lettrés calvinistes hollandais ...
Affublé de la tunique et de la chlamyde, on n'avait plus que faire de la civilisation germanique, des droits de la nature et de l'histoire (i i v.).
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Doch al deze verwensingen kunnen niet beletten dat de i fide
eeuw, ook wat de literatuur betreft, een opmerkelijke tijd is
geweest. Thijm zelf spreekt eens over de „somptueux édifice de
notre littérature, dite de la Renaissance" (i io). Misschien is dit,
wel beschouwd, maar een karige lof. In elk geval heeft hij de
moeilijkheid ingezien. Hij betwist zeker niet dat „les grands
mouvements intellectuels du i 6ème et du i 7ème siècles ont
imprimé a l'esprit humain le gout de l'afnpleur" (cursivering van
hem), dat er iets mannelijks is geweest „dans cet isolement même
de la république des lettres" ; ja „ c'est moi" lijkt hem „un
mot plein de profondeur pour quiconque 1'interroge et y cherche
l'explication de bien des phénomènes du temps". Al deze dingen
kan men volgens hem gerust toegeven zonder daarom te moeten
ontkennen dat er „un grand et condamnable orgueil" in schuilde
en zonder in 't minst in tegenspraak te geraken met wat hierboven
is gezegd over „la réforme et la renaissance des i 6ème et i 7ème
siècles" (2-03 v.) . Ook en vooral is Thijm overtuigd (daar
zullen wij nog op moeten terugkomen), dat de ware grootte
van de Gouden Eeuw haar verklaring vindt of in de kracht van
de diverse persoonlijkheden of in het al dan niet bewuste voortbestaan van een vóór-klassieke geestesgesteldheid.
Tot al die beschouwingen van Thijm behoort een flinke dosis
romantiek. Slechts een romanticus kon zich verbeelden dat de
Nederlandse taal, na „en fusion pendant des siècles" te zijn
geweest, in de i i de eeuw plotseling uit haar vorm trad, „belle,
riche, puissante", kortom volmaakt „comme une Vénus sortant
de l'écume de la mer et rayonnante de toute la beauté qu'on
attribue à la mère de Cupidon" (6). Romantisch ook die ietwat
onklare manier, zich op een „principe germano-chrétien" te
beroepen (248) zonder te specificeren of het gewoon gaat om een
germaans aspect van de christelijke geest (naast het romaanse,
het slavische, het griekse ...) dan wel om een soort voorbeschikte
harmonie tussen het christelijk geloof en de germaanse ziel.
Romantisch is vooral die idealisering der middeleeuwen, dat
onvermogen zich een nieuwe opbloei van het Christendom anders
voor te stellen dan als een terugkeer tot het verleden, als een
restauratie. Trouwens, Thijm verheelde geenszins zijn genegenheid
voor de beweging die ingeluid was door „la citoyenne de Staël"
en „le Vte de Chateaubriand", en ook door de Duitsers, „qui
depuis Albert Durer, le romantique, n'avaient pas cu de peintres".

33 6 -Want „le romantisme, c'est le retour a la justice dans l'appréciation
de la littérature, au christianisme dans fart en général, a la peinture locale dans la poésie, a l'analyse philosophique et aux vrais
résultats dans 1'histoire" (i 8 v.). Hoe jammer dat Holland zich
hiervoor zo weinig toegankelijk heeft getoond ! Er is echter
romantiek en romantiek. „Le romantisme, tant de fois mal
défini, n'est a tout prendre, et eest là sa définition réelle, que
le liberalisme en littérature" : Thijm is niet bereid, deze formule
van Victor Hugo zonder meer te onderschrrijven. „Nous avouons
volontiers", zegt hij, „que le romantisme a libere le génie poétique
des entraves que lui imposaient des conventions académiques",
maar dit houdt nog lang niet in dat men Hugo en Lamartine zou
moeten volgen tot in de uiterste „exigences de leur politique
libéraliste". Het is de blijvende roem van de romantiek dat ze het
boek van de Natuur en van de Geschiedenis weer heeft opengeslagen, zodat „1'homme se vit rendu à soi-même et a Dieu".
Vrijheidslievend en bevrijdend in deze diepere zin, kan de echte
romantiek „alleen maar christelijk zijn" (224 vv.) .

Laten wij nu even in details afdalen.
In Thij ms ogen bestaat de middeleeuwse literatuur uit : profane en gewijde epische poëzie, lyrische poëzie, didactische
poëzie, dramatische poëzie.
N.a.v. de Nibelungen herinnert hij aan alles wat dat „germaanse
epos" met de „rois du Bas-Rhin" en met de „Néerlande" verbindt. Hij geeft toe dat de Nederlandse dichter (van wie slechts
twee kleine fragmenten tot ons zijn gekomen)„ [para^itl avoir
traduit son contemporain le poète allemand, à moins qu'il n'ait
travaillé sur le même canevas, ou que peut-être ils n'aient suivi
tous les deux un texte écrit dans un dialecte thiois antérieur
a leur époque". Dezelfde annexionistische strekking komt te
voorschijn in de passage over Gudrun waarvan Thijm in zeer
juiste, gedeeltelijk aan Snellaert ontleende termen het inspiratieverschil met de Nibelungen uitlegt : hij heeft het namelijk over
„une traduction allemande" (3 8).
Dit geldt ook voor Reinaert de Vos „qui mérite Bien la popularité qu'il s'est acquise et la peine que les Frangais et les Allemands
ont prise pour revendiquer en faveur de leur patrie l'honneur
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d'avoir produit ce chef-d'oeuvre". Een summiere opvatting mis
doch wij moeten niet vergeten dat Reinaert zojuist pas-schien,
door Willems was herontdekt. Vanzelfsprekend noteert Thijm
hoe ongelijkwaardig de twee delen zijn. Al wijst hij op het satirieke karakter van het werk, toch is hij van mening dat„ néanmoins it ne faut pas vouloir (y) trouver une parodie generale des
institutions chevaleresques et judiciaires du temps ... Le même
peuple qui s'amusait a ces scènes comiques, tressaillait au récit
des grandes actions de Charlemagne et des Croisés ... et it était
tout oreille pour les aventures des chevaliers de la Table Ronde",
hoewel dit soort literatuur meer speciaal voor de aristocratische
kringen bestemd was (39 v.).
Over de waarde van Floris ende Blancefloer t.o.v. het Franse
origineel velt Thijm een wel afgewogen oordeel. Voor Renout van
Montelbaen toont hij zich daarentegen vol geestdrift en verklaart :
,,Je suis parfaitement convaincu que dans nos chants nationaux
les quatre Ells Aymon auraient occupé une place distinguée, sans
1'intermédiaire de quelque poète étranger que ce soit". In de
literatuur rondom Karel de Grote maakt hij in het algemeen
onderscheid tussen „une pensée monarchique" en „des éléments
de nature démocratique", trouwens zonder het verschil te willen
overdrijven : zelfs in de zwakke momenten van de Keizer,
„même alors que sa position se trouwe compromise au point de
tourney au ridicule, on ne laisse pas de s'intéresser a lui et de sentir
qu'il ne faudra que la cause la plus légère pour le remettre dans
la jouissance complète du nimbe de la royauté" (42). Op geen
ander werk is deze opmerking beter van toepassing dan op
Karel ende Elegast. Toch gaat Thijm niet nader in op dat juweel
(waaraan Snellaert twee volle bladzijden wijdt), en deze terug
valt des te meer op omdat hij op de hoogte was-houdeni
van de oorspronkelijkheid van het gedicht (43 v.). Begrijpelijk
is daartegenover dat hij snel over de „romans" van de Tafelronde
heenstapt : hierin overheerst namelijk de „galanterie", al moet
men met Ch. Magnin erkennen dat ook de meest gewaagde scènes
„n'ofrent Tien qui suppose ou seulement rappelle les infamies de
Martial ou les énormités de Pétrone" (44 v.).
De middeleeuwse poëzie is helaas niet in het graniet gegraveerd.
Gelukkig hebben de kathedralen het verlies van de godsdienstige
epen overleefd, „dopt ils (sic) attestent l'existence pour tout
esprit non prévenu" (54). Onder de epische gedichten die wèl
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overgebleven zijn neemt de Reis van Sinte Brandaen bij Thijm een
bizonder grote plaats in : bijna drie pagina's. Weliswaar maakt
hij van een denigrerende appreciatie van Snellaert gebruik om
een principiële vraag op te werpen, waarop wij nog zullen terugkomen (S7).
De Rijmbijbel geeft Thijm aanleiding tot overwegingen betreffende
Maerlant in het algemeen. Hij loochent niet dat deze „se montre
fidèle croyant" en dat er bovendien „de la poésie pure et élevée
dans ses petits poèmes religieux" voorkomt. Maerlant was
eerlijk en manmoedig. Toch ging de soliditeit van het karakter
bij hem gepaard met heel wat eigenliefde en hoogmoed, zodat
zijn werk, zeker onopzettelijk, rampzalige gevolgen heeft gehad:
„Le brave homme ne se doutait certainement pas qu'il répandait
pour sa part a grandes poignées dans le champ de l'Eglise les
semences révolutionnaires que le i 6ème siècle a vues en fleur, et
qui ont amené une moisson que Calvin lui-même désavouerait
autant que notre honnête Flamand" (6o).
Zoals te verwachten was, wekt Beatrjs bij Thijm een diepe
bewondering, die in kieze bewoordingen tot uiting komt. Niet
minder dan anderhalve bladzijde besteedt hij aan de legende van
de kosteres (63 v.).
„La poésie lyrique n'est pas l'élément prédominant de la litterature néerlandaise" (66). Deze overtuiging 1 ) ten spijt gaat
Thijm vrij uitvoerig op het volkslied in. Hij haalt zelfs de twee
bekende versregels aan:
(

Naer Oostlant willen wi varen,
Naer Oostlant willen wi mee.

Vervolgens (70) vestigt hij de aandacht er op dat „en Belgique
it existe à la bibliothèque royale un fort volume in-q.°, qui renferme
les poésies lyriques d'une religieuse de la moitié du i 3ème siècle".
Zou hij Hadewych bedoelen ? Deze hypothese ligt voor de hand,
al noemt hij de naam niet. Hij voegt er aan toe : „Les vers de cette
1 ) Thijm probeert deze vermeende ongeschiktheid van de Nederlanders
voor de lyrische poëzie te verklaren door de levensomstandigheden die de
strijd tegen de zee hun oplegt. Reeds eerder zei hij de mening te delen van
Snellaert, volgens wie „la Germanie orientale est plus lyrique dans le génie
de sa poésie", terwijl „la partie tournee vers l'ouest, ou la Germanie inférieure,
est plus portée vers la forme épique" (34).
(
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á ,me jeune et ardente portent l'empreinte d'une si grande passion
ascétique qu'à chaque moment on croft sentir sous sa robe de
bure les battements d'un coeur qui soupire pour un enfant de la
terne". Maar het is in zijn ogen een bij de modernen veel voorkomende, ernstige fout om zekere mystieke woordenschat te
willen verklaren door „des liens naturels, mais illicites" te veronderstellen (7o). Het hoofdstuk eindigt met een hulde aan Jan
I, hertog van Brabant, de voorbeeldige ridder, en ondanks
alles aan Maarlant als schrijver van Der Kerken Claghe (72 v.).
Ook met Maerlant (hoe kon het anders ?) opent het volgende
hoofdstuk, dat aan de didactische poëzie wordt gewijd. Wij
zullen daar niet al te lang bij stilstaan : hier vervalt Thij m nogal
in herhalingen. Het gaat namelijk om iets dat hem bizonder ter
harte ging, om de idee dat het didactisme het begin van het einde
is geweest. Behalve echter onder sommige populaire vormen:
hij getroost zich de moeite om twee fabels uit de Esopet over te
schrijven.
Wat nu de dramatische poëzie vóór de Rhetoriek aangaat,
wijst Thijm, na enkele beschouwingen over de religieuze oorsprong van het toneel, op het feit dat „M. Snellaert ... va trop
loin en affirmant que 1'apparition d'un theatre proprement dit
au milieu du I4ème siècle était un phénomène qui jusqu'ici n'avait
été constaté que dans la littérature néerlandaise", en hij herinnert
aan Adam de la Halle, die omstreeks i 240 in Atrecht is geboren
(97). Deze rechtzetting doet aan de loyaliteit van onze auteur, die
er toch steeds toe overhelt de buitenlandse inbreng te minimaliseren, alle eer aan. Niets zou hem daarentegen hebben belet, de
oorspronkelijkheid van de abele spelen te onderstrepen; toch laat
hij het aan Snelaert, die hij breedvoerig citeert, over, het wezen
van die voorstellingen uit te leggen.
De „période de transition" draagt uiteraard het stempel van
de Rhetoriek. Deze kan Thijm nu eenmaal niet luchten of zien.
De opgang van de Kamers valt samen met de vestiging van een
vreemde macht, het Huis van Bourgondië. Het is aan hen te
wijten dat „1'idiome harmonieux du moyen age, la langue souple,
douce et majestueuse à la fois du i 3 ème siècle fut frappée ... d'une
espèce de paralysie. . . dont notre belle langue ne s'est jamais
entièrement relevée" (zoo v.). Hebben zij bovendien niet daadwerkelijk deelgenomen aan de propaganda van de Hervorming?
Zo kraakt Thijm in een paar regels het toneel der Rederijkers,
.,

340
„représentations froides de vertus et de vices" af, om tot een
ander, aantrekkelijker aspect van die tijd over te gaan : „Le même
esprit de mysticisme sublime qui se manifeste dans la fondation
de l'école des Frères de la vie commune a Deventer ... se fit remarquer
par un grand nombre de chants sacrés". De strekking van die
liederen laat zich resumeren in de term ontwordenheyt, „expression
qui est difficile à rendre en frangais, ne signifiant pas l'anéantissement, mais exprimant l'extinction du moi et la vie en Dieu".
Hier pas maakt Thij m gewag van Ruusbroec, als zijnde „le fondateur du mysticisme de la fin du 14ème siècle" en ook omdat aan
hem de glorie toekomt, het literaire Nederlandse proza te hebben
gesticht. Hij deelt de lijst mee van Ruusbroecs voornaamste
werken, maar evenmin als Snellaert weidt hij daarover uit, want
„la plupart des écrits de Ruysbroec restent encore a l'état de
manuscrits" (107 v.). — Dat echter spiritualiteit en Rhetoriek
elkaar niet noodzakelijk uitsluiten, blijkt uit het geval van Anna
Bijns, die „réussit par son génie et par son talent à ennoblir la
forme poétique des rhétoriciens, au point de la faire servir de
véhicule gracieux et énergique a la fois", zowel met betrekking
tot de hekeldichten als tot de zielsontboezemingen (iog).
De „periode Bite de la Renaissance" werd ingeluid door bepaalde „travaux préparatoires", die de jaren z 5 5 o tot i boo in
beslag namen. De studie hiervan toont dat Hervorming en Renaissance weliswaar .démocratiques par leurs principes" waren,
doch feitelijk „aristocratiques par leur essence et par leurs opérateurs principaux". De kunstenaar wordt een geleerde. Dat ziet
men reeds in het werk van J.B. Houwaert, die toch „sans contredit
le meilleur poète néerlandais de son temps" was. Dat ziet men
nog bij Marnix van Sint Aldegonde, die „employa son érudition
et son esprit satirique a écrire le libelle ingénieux intitulé De
Byencor f der H. Roomscher Kercken, opuscule en prose, très sale
par-ci, par-là, mais remarquable sous le point de vue de la langue,
du talent d'exposition et de la malignité rusée" (115 v.). De
eruditie kon niettemin ook haar goede kant hebben. Zo had
Spiegel (die, tussen kaakjes gezegd ,katholiek was gebleven evenals
Houwaert) de verdienste om, samen met Roemer Visscher en
Coornhert, te velde te trekken tegen de „b àtardismes qu'on
avait introduits dans la langue litteraire" (118).
De i fide eeuw geldt doorgaans als de Gouden Eeuw van de
Nederlandse letterkunde. Is dit wel juist ? „Il est incontestable",
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antwoordt Thijm, „que cette époque des plus intéressantes dans
1'histoire des Pays-Bas, a fourni des poètes et des savants d'un
talent exquis, d'une érudition académique on ne peut plus vaste"
(121). Doch om een bepaalde periode te karakteriseren moet men
niet alleen een handvol individu ën in aanmerking nemen : het
komt vooral aan op de géést. Nu had het Protestantisme „mis au
rang des damnables hérésies le principe même de l'art". Het
Protestantisme leidt tot beeldstormerij . Vandaar de houding van
de schilders die zich moesten vergenoegen met de „role secondaire
de copier au hasard la nature" (12 3) (1). Voor de dichters en de
literatoren was de taak nog moeilijker. Enkele van hen kozen
dezelfde weg als de „naturalistische" schilders en legden er zich
op toe, de natuur te copieren, en wel „souvent dans ses écarts les
plus dégoutants" (i z6).
Andere namen hun toevlucht tot het klatergoud van de Oudheid.
Per slot van rekening laat zich al de toenmalige literatuur terugbrengen tot vier „tendances" : grieks-latijns, ascetisch, moraliserend en naturalistisch. Nu ontbrak het de eerste aan de nodige
idee; de tweede ontbeerde de artistieke vorm, en bracht slechts
abstracte preken voort, zowel in verzen als in proza; uit de derde
ontstonden niets dan emblemata en allegorieën, dus hoogstens
tweederangskunst, „objet de curiosité et assez souvent d'ennui";
aan de vierde , manquait entièrement l' élément métaphysique" ( 12 7)En toch blijft het waar dat „malgré la défectuosité du principe
dominant, les poètes du i 7ème siècle, par quelques-unes de ces
inconséquences de la nature humaine, ont quelquefois produit
des chefs-d'oeuvre" (ib.).
Waar zullen wij die meesterwerken moeten gaan zoeken ? In
Muiden ? Thij m wijdt een vrij uitvoerig hoofdstuk aan Hooft en
aan diens kring, die hij in fraaie bladzijden weet op te roepen.
Doch hij vindt de gasten van de drossart lang niet alle in dezelfde
mate sympathiek. Voor Tesselschade en haar zuster Anna tesamen heeft hij anderhalve pagina over, d.i. meer dan voor
Constantijn Huygens. Overigens krijgt deze meer plaats toegewezen als antipapist dan als schrijver, want „il ne s'est jamais
1 ) Dit in elk geval simplistische oordeel is stellig niet op Rembrandt
toepasselijk. Dat moet Thijm hebben geweten. Rembrandt was weliswaar
geen Calvinist. Maar wellicht wilde Thijm hier geen onderscheid maken,
omdat hij het Protestantisme steeds en bloc beschouwde.
(
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occupé d'un travail bien sérieux en fait de belle littérature". Wat
nu de heer des huizes zelf betreft, aan zijn reis naar Italië heeft
hij „la tournure éminemment mélodieuse de ses chansons" te
danken, „genre de poésie dans lequel it excellait". Maar de toneelstukken van Hooft bewijzen dat hij van toneel niet het minste
verstand had. En al blijkt uit „son grand ouvrage" (bedoeld zijn
natuurlijk de Nederlandsche Hi storién) dat de auteur „un de nos
prosateurs les plus habiles" is, toch blijft zijn stijl „imprégné du
genie de la langue latine", het is „Tien moins qu'un modèle
de composition néerlandaise". Kortom,
Hooft, le chátelain hospitalier, doit en grande partie sa réputation
exagée a son urbanite et a son indulgence en matière de religion et de politique.
Son nom (qui signifie chef) prêtait en outre si facilement à un mot flatteur
qu'il ne fallait, je pense, que quelques verres de son bon vin de la Moselle
et une poignée des superbes prunes de son jardin, pour qu' on lui conférát
le titre de chef des poètes néerlandais 1 35 -1 39) 1
(

)-

In de grond is er voor Thijm maar één i fide-eeuwen die werkelijk telt, en wel Vondel, die dan ook een heel hoofdstuk in beslag
neemt. „Vondel, a lui seul, vaut bien tous ses contemporains et
confrères mis ensemble". Er is nog meer verschil tussen hem en
hen dan tussen Rubens of Van Dyck en de schilders van hun tijd.
„Pendant le règne du soi-disant bon gout dans nos belles lettres,
durant l'ère académique des études littéraires", erkende men
slechts vier dichters : Hooft, Cats, Huygens en Vondel. „Depuis
on a réhabilité les poètes dramatiques Coster et Bredero et le
lyrique Starter". Doch heel lang werden ze beschouwd als niet

1 ) Onder alle werken van Hooft is er maar één dat in Thijms ogen genade
vindt, en wel de Warenar, als is dit een imitatie van de Aulularia: „En transplantant l'action entière a Amsterdam, et en travestissant les Romains en des
types hollandais d'une vérité frappante Hooft a presque composé une pièce
originale, ou la peintre fidèle des caractères fait pardonner les passages un
peu graveleux que l'on y rencontre" (i S o). Van de Warenar heeft Thijm trouwens een bewerking gemaakt die bij Busken Huet zeer in de smaak viel (L.F.
K., XXII, i 72 vv.). In het algemeen is deze vol bewondering voor de kennis
die Thijm bezit van Hooft en van het Muider milieu : zijn kleine blijspel
Susanne Bartelotti, waarvan de verwikkeling toch bijna totaal uit de lucht
gegrepen was, geeft volgens Busket Huet de indruk van opvallend echt te
zijn. Deze opmerkingen van B.H. dateren weliswaar pas van i 8 8 i, maar zou
Thijm intussen zoveel veranderd zijn ?
(
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voldoende comme it faut : „Ils n'avaient ni le collier de saint
Michel, comme Hooft en Huygens, ni la décoration de saint
Georges, comme Cats. On aurait éloigné Vondel tout de même;
mais le moyen de nier le soleil en plein jour ?" Nu zou Thijm de
schrijvers uit de eerste helft van de i 7de eeuw gaarne als volgt
rangschikken :
VONDEL
Huygens
Heemskerck
Hardewijn
Camphuysen

Hooft
Starter
Stalpert
Joncktijs

Bredero
V.Zevecote
Coster
Westerbaen

Cats
De Brune
Pers
Krul

De Groot
D. Heinsius
Van Baerle
Van de Venne

Een lijst die ons wel wat vreemd voorkomt, zowel t.o.v. van
de keuze als wat de hiërarchie betreft. Maar wat geeft dat?
„Pourvu qu'on assigne a Vondel la première place entre tous,
1'on peut classer les autres poètes dans un ordre quelconque". Ja
Thijm laat er zich toe verleiden om te zeggen dat „Vondel reste
le premier entre tous, dans tous les genres" (i 42 v. Cursivering van
mij). Waarom nu steekt de auteur van Lucifer, „par la profondeur et la delicatesse du sentiment", zo ver boven zijn tijdgenoten
uit ? Dit komt omdat

a

Vondel, grace son éducation négligée, avait conservé un grand fonds
d'éléments germaniques et chrétiens dans son áme; ce qui occasionna qu'en
plein paganisme Vondel put écrire une tragedie comme Gysbert d'Amstel, dont
le sujet était emprunté au moyen á ,ge et qui était vivifié sensiblement par le
souffle du Dieu des Chrétiens, ainsi qu'un poème ascétique comme le Kruis
(Montagne de la croix), épanchement sublime d'une á .me ravie en Dieu,-bergh
que n'aurait désavoué ni saint Francois d'Assise, ni saint Thomas d'Aquin,
ni l'auteur du Stabat (146).

Met het hoofdstuk over Costers Academie komt Thijm even
terug op de geschiedenis van de Rederijkerskamers, waarin hij
vier fases onderscheidt : van i 400 tot i S oo is de tijd „des mystères
sublimes, mais aussi des farces indécentes" ; z 5 00- i S 6o wordt
gekenmerkt door het succes van de sinnespelen en esbattementen;
tussen i S 6o en 16 i o stellen de Kamers, althans in Amsterdam,
ook belang in de „livres de grammaire" ; de jaren van 16 i o tot
I 6i 7 vormen de tijd dat „les chambres dépérirent visiblement et,
les grandes rasades ne pouvant suppléer au manque de vitalité
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dans 1'esprit des corporations, les individualités saillantes se
séparèrent de la troupe des buveurs et des rieurs". Zo ontstond,
ondanks de woedende tegenwerking van de Synode, de Academie
van Coster. Zowel bij deze als bij Bredero laat zich, vooral in
hun kluchten, „un retour hardi vers la nature et la vérité maté
vaststellen. Ook richtte hun populaire kunst een stevige-riel"
dijk op . contre les exigences pédantesques". Doch helaas, „les
kluchten de Bredero et de Coster, traduites devant le tribunal du
bon gout et de la religion, ne laisseront pas d'être condamnées :
et, il faut en convenir, il n'y en a pas une seule qu'on puisse mettre
entre les mains de jeunes gens vertueux et bien élevés" . Het is
waarschijnlijk dan ook om deze reden dat Thijm, na deze principiële
hulde aan Bredero, niet verder op hem ingaat en geen van zijn
comedies vermeldt (i S o- z 5 3) .
De „différentes écoles du z 7ème siècle", die in het volgende
hoofdstuk ter sprake komen, laten zich feitelijk tot twee reduceren, waarvan de gemeenschappelijke bloeitijd tussen i 620 en
1630 valt. Daar is enerzijds die van Amsterdam (d.w.z. van Hooft,
aangezien Vondel toen nog niet „à son apogée" stond), die
alleen maar pro memorie nog eens genoemd wordt, en anderzijds
die van Zeeland later van Dordrecht , die in hoge mate
onder de invloed stond van Cats. Want deze, hoe vervelend hij
soms ook moge zijn, „avait en lui de quoi être un fondateur
d'école" . Indien Thijm nu tamelijk lang bij de groep rondom de
Zeeusche Nachtegael stilstaat, gebeurt dit naar het voorbeeld van
„M. Schotel, savant de premier mérite et ministre protestant a"
Tilbourg". Wat Cats zelf aangaat, Thijm verwondert zich niet
weinig over het feit dat er in de werken van die „grave pensionnaire, qui dans sa vieillesse avait a sa disposition deux ministres
réformés, desservant la chaire a prêcher de sa maison de campagne",
zoveel naakte figuren te vinden zijn, zoveel lust om, „savourant
jusqu'a la dernière goutte le nectar offert", duizend dubbelzinnige
tonelen te beschrijven 1 57 -1 59).
Zeker is het niet aan Cats te danken dat „la seule poésie lyrique
religieuse", wonder boven wonder, „a l'ab átardissement général
des lettres nationales" kon ontsnappen. Het zal niemand verbazen
dat Thijm dit laatste punt met grote belangstelling behandelt,
dat hij Catherine Boudewijns of Stalpart een warm hart toedraagt.
Maar wel moet men zeggen dat de stelselzucht het van de recht
wint wanneer hij zes pagina's voor de katholieke-vardighe
(
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godsdienstige poëzie over heeft, en slechts vier regels voor Camphuysen. En wat de talrijke andere gereformeerde bundels betreft,
zijn het maar „ceux de Pers, Sluister et Lodestein qui méritent
quelque distinction" 1 7 0 ).
Vervolgens is het proza van de i 7de eeuw aan de orde.
Zeer ingenomen is Thijm met J. van Heemskerck, die in zij v
veel gelezen en veel bewonderde Batavische Arcadia (1637) „les
exigences du bon gout et celles du génie de la langue nationale"
met elkaar wist te verzoenen (175). De reputatie van Scriverius
lijkt hem „acquise a juste titre", evenals die van De Brune en van
pater Poirters, van wie hij niet minder dan zes navolgers in
Vlaanderen en in Holland vermeldt ( i 76 v.) . Natuurlijk laat hij
zich de gelegenheid niet ontgaan om er aan te herinneren dat „la
palme de la prose, comme de la poésie, revient de droit au grand
Vondel" en om nog een pijltje af te schieten op Hooft, ,, .me
latine dans un corps hollandais" (177 v.). -- Dit hoofdstuk omvat
dertien bladzijden, wat op het eerste gezicht wel wat veel mag
lijken. Doch Thijm wil aantonen dat er naast of, zo men wil,
beneden de aristocratische literatuur een zeer overvloedige productie bestond, bestemd voor de burgerstand en voor de lagere
klassen, met name „les grandes histoires épiques du moyen á .ge",
die zichzelf in de vorm van proza-bewerkingen overleefden. De
Quatre fels Aymon werden in duizenden exemplaren versleten en
de volledige editie van de Amadis de Gaule vormde „une série
énorme de gros in-4°" (i 79 v.). Hierbij komt op een heel ander
vlak de stichtelijke literatuur, die door alle standen zeer
geapprecieerd werd. Tenslotte mag men de vakliteratuur ook niet
vergeten. Thijm wenst terloops Grotius, Stevin en Van Beverwij ck geluk omdat ze zo nobel hebben weten te handelen „de
leurs spécialités différentes (jurisprudence, mathématiques et
médecine) dans leur langue maternelle, en suivant les traces de
Coornhert" (177). Het type van de schrijver die op de grens staat
tussen geleerdheid en letterkunde, is in zijn ogen „le ministre
remonstrant Gérard Brandt, homme de coeur autant qu'homme
de lettres, bon poète, historien excellent" ( i 84).
„Brandt était un des seuls amis littéraires dont les visites
venaient consoler Vondel octogénaire" (185). Thijm wil niet van
de i 7de eeuw afscheid nemen zonder iets te zeggen over de
„disciples de Vondel". Maar heeft Vondel heus wel discipelen
gehad ? Hier maakt onze auteur een vrij subtiel onderscheid.
(
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Zeker heeft Vondel, in tegenstelling tot b.v. Rubens, geen school
opgericht. Daartoe was zijn persoonlijkheid te rijk, te ingewikkeld.
Hierbij komt dat hij niet uitsluitend een mens van zijn tijd was,
doch ook (dit kan Thijm niet sterk genoeg beklemtonen) „le
point de rapport entre le moyen age et la renaissance". Vandaar
dat hij slechts discipelen heeft gehad, laten wij zeggen navolgers,
die op hem alleen lijken „par la hardiesse de la composition
pittoresque, par la touche vigoureuse et par la richesse du colons",
m.a.w. in formeel opzicht (189). Dat Thijm niettemin zeven
bladzij den nodig heeft voor J. de Decker, Vollenhove, Van der
Goes, Anslo en Vos, wordt hierdoor begrijpelijk dat elke van
deze namen aanleiding geeft tot opmerkingen van algemene aard
over Vondels verhouding tot zijn tijd.
De gehele i 8de eeuw wordt in één overigens overvloedig
hoofdstuk behandeld. Het is Thijm niet moeilijk om in treffende
woorden een beeld op te roepen van de ondergang na ± i 65o
:

L'originalité qui caractérisait les différentes manifestations de la Néerlande dans ie courant du siècle de Maurice d'Orange, de Hugo Grotius, des
grands amiraux, des grands diplomates, de Vondel et de Rembrandt, était
l'originalité d'une ,république qui avait pris le chapeau et la lance comme
symboles de sa liberté. Quand cette république commenca à pressentir sa fin,
elle crut qu'en adoptant les allures des sociétés qui en étaient encore à 1'époque
de leur splendeur, elle réussirait á se sauver de la mort

... en koos voor de pruik. Rampzalige vergissing ! Want de pruik
van Lodewijk XIV „n'allait bien qu'à ceux pour qui elle avait
été inventée". Zo zien wij hoe niet slechts Sijbrand Feitama,
die de helft van de Franse poëzie uit de Grand Siècle in 't Hollands
„verkleedde", maar zelfs Poot, bij wie men toch „1a fraicheur du
sentiment et du colons" moet waarderen, „le laboureur Poot",
met de Franse pruik wil pronken. En ook Rotgans, de schilder
van de dorpskermissen, die Thijm misschien beneden Téniers,
maar zeker boven Van Ostade plaatst, voorzag zich van „la coiffure en question, prit en main la trompette de Calliope et y soufa
un poème en X chants en 1'honneur de Guillaume III" (207-209).
De halve pagina, bezadigd en vrij „modern", die Thijm aan
Langendijk wijdt, steekt merkwaardig af bij zijn minachtende
beschouwingen over Jan Luyken. Die „brave man" heeft er nog
iets beters op gevonden : i.p.v. de pruik, de slaapmuts. De populariteit, waarin hij zich lang mocht verheugen, is „très explicable
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pour quiconque connait l'amour du didactisme et la patiente
bienveillance des lecteurs néerlandais du i 8ème siècle" (2 10 v.).
De gebroeders Van Haren hebben daarentegen recht op zes volle
pagina's, waarvan twee betrekking hebben op de beschuldiging,
die tegen Onno Zwier was ingebracht : met een bevreemdende
heftigheid kiest Thijm partij in die affaire, die het Franse publiek
toch geen zier kon schelen. En de uiteindelijke slotsom luidt:
„On sent soufer quelquefois le vent des passions politiques et
même de l'amour de la patrie dans leurs poésies; on y sent aussi
quelquefois le vent dont la grenouille s'enfla quand elle voulut
se faire plus grosse que le bceuf; mais le souffle de Dieu, la
condition de toute grande poësie, n'y est pas" (218). Van Effen,
Wolff en Deken worden maar even aangestipt. Hun werken zijn
weliswaar .entièrement appropriées au sens néerlandais" (220),
het is echter duidelijk dat Thijm hun te grote afhankelijkheid van
de buitenlandse literaturen niet kan goedkeuren.
Enfin Bilderdijk vint ! In de loop van de „tweede overgangsperiode" komt de Nederlandse letterkunde er weer boven op.
Aan Bilderdijk worden een 20 -tal bladzijden gewijd, dus beslist
meer dan aan welke andere schrijver ook, Vondel inbegrepen.
Een enkel klein voorbehoud daargelaten, is het één vurige lofrede.
„Bilderdijk était un philosophe, dans la bonne acception du
mot", een taalkundige ook met geniale inzichten, een auteur die
het Nederlands hanteerde met „une souplesse, une flexibilité, et
en même temps une force et une richesse", tot dusver onbekend.
Hij heeft „la fusion des théories dites classiques avec les sentiments, les désirs, les sympathies, les prévisions, d'ou naquit la
tendance romantique", weten te verwerkelijken (223). Thij m, die
in Bilderdijks politiek ideaal deelt, neemt de dichter in bescherming
tegen de verwijten die hij zich door zijn houding onder het Napoleontische regime op de hals mocht hebben gehaald ( 2 33).
T.o.v. de godsdienst heeft Bilderdijk terecht en met de vereiste
kracht de onbevoegde vertolkers van de Schrift op hun nummer
gezet; het is alleen jammer dat hij halverwege is blijven steken
en dat hij, als hij zich op de „Vaders van Dordrecht" beriep, hun
„revolutionaire oorsprong" vergat. Kortom, „Bilderdij k à lui seul,
avec ses cent-cinquante volumes, fruits d'une vie consacrée entièrement au culte du vrai et du beau, mériterait que les étrangers
s'appliquassent a Petude de notre idiome trop peu répandu" (236).
Waarop volgt een uitvoerige en belangwekkende parallel met
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Vondel, een stuk proza dat zo in een bloemlezing zou kunnen
worden opgenomen.
Ook al verdient Loots „une place honorable" (240), toch is
het wel zo dat „un seul poète a réussi a se maintenir a cote de
Bilderdijk, sans pálir en sa présence. C'est M. Hendrik Tollens ".
Met Nova Zembla kondigt zich een nieuwe periode van de epische
vaderlandse poëzie aan. Tollens' laatste balladen zijn „de vrais
bijoux littéraires", wat niet wegneemt dat „dans bien des endroits
des oeuvres de M. Tollens, 1'on regrette que le poète n'ait pas eu
1'occasion de développer davantage dans son esprit l'élément
philosophique, quoique ses contemporains en aient si étrangement
abusé" (243-245). -- Dit hoofdstuk eindigt met overwegingen
van een onloochenbare juistheid. Het proza, verklaart Thijm,
bleef al te boekachtig : „Pendant les premiers trente ans de ce
siècle, la prose néerlandaise n'a pas réussi à se défaire de la deftig
classique. Il n'y avait peut-être pas de pays au monde ou la-heid
langue écrite différait autant de la langue parlée", en ondanks de
„reuzestappen", die tussen i 825 en I 8 5 o gedaan werden, gaapt nu
nog een brede kloof. Ook hier is Bilderdij k radikaal te werk gegaan, doch zijn stijl, „considéré dans son ensemble, est trop serré
pour pouvoir former une transition au style de la conversation"
(246 v.).
„Nous voici arrivés a notre dernier chapitre" : „la littérature
nouvelle". Thijm besefte wel dat deze periode nog niet afgesloten
was ; vandaar, in de titel, een gedachtestreep na het jaartal i 8 30.
Hij wist ook hoe moeilijk het is over tijdgenoten te spreken
„sans blesser la charité, la vérité ou les convenances" (248 v.).
Na deze captatio benevolentiae begint hij met J.F. Willems te
herdenken. „Nous avions notre Bilderdijk; les Flamands avaient
leur Willems" : inderdaad, geen geringe hulde ! Dan komt een
sympathieke pagina over de Gids, waarvan de medewerkers „ont
fait un bien immense a la littérature, tant par une critique courageuse ... que par des compositions dans le genre romantique, soit
en prose soit en vers" (25 ). Na voor Da Costa even zijn hoed te
hebben afgenomen en aan Siegenbeek een veeg uit de pan te
hebben gegeven, komt Thijm op de Gids terug en wijst er op dat
„quelquefois la revue a couru grand danger de faire naufrage sur
les écueils soit du materialisme artistique soit de 1'humanitarisme
social" (252). Volgen dan enkele beschouwingen over de historische roman en over de Camera Obscura : dit alles neemt niet meer
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dan een halve bladzijde in beslag, maar in zijn laatste hoofdstuk
heeft onze auteur blijkbaar haast. Laten wij in het voorbijgaan
een profetische opmerking noteren n.a.v. de Camera : dit is, zegt
Thijm, „un livre qui survivra à 1'oubli de bien de belles choses"
(ib.). Nog een halve pagina over Hofwijk, „un de nos poètes les
plus éminents dans le genre épique". Dan komt na een lange
opsomming van dichters en prozaïsten, van wie de meesten intussen in vergetelheid zijn geraakt, de hulde aan „un des poeti
sovrani de la Néerlande : M. Henri Conscience d'Anvers", die het
volgens Thijm wint van Topffer en zelfs van Auerbach (25 5) .
Ten slotte weer een opsomming van schrijvers in de enge betekenis van het woord, maar ook van historici, taalkundigen en
grammatici : een verwarde boel, voorzeker, maar kon Thijm wel
anders doen ?
En zijn overzicht van de Nederlandse letterkunde loopt op een
gematigd optimistische conclusie uit:
Je m'arrête plein d'espoir : plein d'espoir en l'amour de fart chez mes
contemporains; amour de fart qui puisse tendre a faire cesser les querelles
des partis religieux et politiques ; plein d'espoir que la manière incomplete
et certainement insuffisante sous bien des rapports, dont j'ai traite de la littérature que j'aime de toutes les forces de mon coeur, puisse exciter les étrangers,
surtout nos frères littéraires de l'Allemagne et de la France, a venir voir
par leurs propres yeux, a venir nouer connaissance avec la generation presente,
qui les recevra bien et qui se fera un plaisir de les introduire près de nos
aïeux, dont, en général, Dieu merci, nous n'avons pas à rougir.

De bekoring van Thijms boekje ligt voor een deel aan zijn
stijl. Daarvan zullen de aanhalingen hierboven wel reeds enige
idee hebben gegeven.
De Franse lezer wordt aangenaam verrast door de wijze waarop
de schrijver met de vreemde taal omgaat. Zeker zweemt de interpunctie naar het Nederlands gebruik. Ook zijn er af en toe kleine
misgrepen. Thijm weet blijkbaar niet dat Perugia of Boccaccio zijn
verfranst; hij gebruikt soms „Etats-Unis" i.p.v. „Provinces-Unies"
(2o6), zegt vrij geregeld „communion" voor „confession" (of
voor „peuple", in tegenstelling tot de clerus), constateert dat
sommige tijdgenoten van Vondel „ont pu s'inspirer sur ses
oeuvres" (188). Hij had beter niet geschreven : „... qui n'osèrent
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accepter la position d'état libre, que, dans un transport j
elles s'étaient désirée" (13 I). Het komt voor dat de syntaxis hem
parten speelt („Comment se pourrait-il qu'un génie créateur se
serait to ?” 54. „Il n'y avait que la seule poésie religieuse qui
échappa..." 164). Doch het zou ongepast zijn om daar de nadruk
op te willen leggen : zoals aan het hof van Lodewijk XIII de
moesjes op de wang van een dame de teerheid van de gelaatskleur
onderstreepten, zo doen die vlekjes bij Thijm de kwaliteit maar
beter uitkomen van zijn Frans, dat vaak niet alleen verzorgd is
doch een uitgesproken elegantie vertoont. Naar zijn zoon weet
te vertellen, gaf Thijm zich graag voor „een halve Franschman"
uit 1 ). In elk geval heeft hij van een overdreven bescheidenheid
blijk gegeven toen hij tot motto van zijn boek de volgende zin
van Charles J. Mathews koos : ,,Je ne commencerai pas sans vous
déclarer d'abord que je n'ai pas la moindre prétention d'écrire
correctement le frangais... Tout ce que je demande, eest de me
faire comprendre".
Wat nu de eigenlijke stijl betreft, de moderne lezer voelt zich
soms gehinderd door een zekere neiging tot het pathos:
(

Tantót c'était sous une forme naïve et simple que le souvenir des traits
frappants de la vie de quelque generation depuis longtemps éteinte se reproduisait au coin du feu des families, ou que ces faits se racontaient à l'heure
du repos, sous quelque vieux chêne ... (3 6).

Of elders : „Pas de chateau, pas de chaumière, pas de bocage,
pas de rocker qui n'eut déjà rententi des exploits de ces quatre
preux des Ardennes ..." (43). Doch het toppunt wordt bereikt des te erger daar het hier over iets gaat waarop Thijm bizonder
gesteld was in de bladzijde die hij aan de Christliche Mystik
van Gorres ontleent over „la transformation extatique d'une
sainte au moyen age" (57 v.) : een bloedeloze voorstelling,
helemaal irreël, romantisch in de ongelukkigste betekenis van
de term, lijnrecht tegenovergesteld aan de hedendaagse opvat(1 ) A.J., J.A. Alberdingk Thom, Amsterdam, i 893, blz. z8. Wel
tekenend is het volgende feitje, zowel t.o.v. de smaak van Thijm als van de
toenmalige toestanden in België. Thijms briefwisseling met de Vlaamse
purist Nolet over het „particularisme ", dus over de rechtmatige plaats van
de dialecten in de Nederlandse „koïnè", wordt in het Frans gevoerd ! (Dietsche

Waranda en Belfort,
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vv.).

351 tingen over het mystieke leven. Ook vinden wij bij Thijm, ondanks de tamelijk kleine omvang van het boek, heel wat uitweidingen. Sommige zijn niet te rechtvaardigen : b.v. de passage
over de uitdrukking „sancta Dei genitrix", waar op een recente
pennestrijd in Nederland wordt gezinspeeld (75 v.). Andere zijn
beter op hun plaats : zo neemt hij eens Stalpart tot uitgangspunt
om de situatie van de katholieken in de Verenigde Provinciën
uit te leggen. Weer andere (zoals de lange passage over het onderwijs in de geschiedenis, z 97 -200) vinden hun verklaring in de
behoefte, tot elke prijs een geliefkoosde idee uiteen te zetten.
Ook gebeurt het dat Thijm niet kan weerstaan aan de verleiding
om de officiële wetenschap duchtig onder handen te nemen
(waarom zou hij anders drie pagina's aan de lotgevallen van
het Muiderslot vóór Hoofts vestiging aldaar hebben gewijd?
129 -13 z) of alleen maar om de vrije loop te laten aan zijn
virtuositeit. Ik denk hier vooral aan de vijf bladzijden 200-20 5)
over het pruikdragen en vervolgens over de verhouding tussen
kunst en natuur, zegge en schrijve vijf bladzijden, op het einde
waarvan de romanticus er trouwens toe overgaat, de zaak van
Le Notre te bepleiten tegen de Engelse tuinen!
Deze zijsprongen nemen niet weg dat de stijl van Thijm over
het algemeen uiterst helder en krachtig is, zoals dat hoort bij
wie scherp omlijnde gedachten en sterke overtuigingen wil meedelen. Schilderachtig ook. Thijm houdt van pittige formuleringen:
de door de Rederijkers gefabriceerde woorden waren Jrangais
par le corps, néerlandais par la queue" (104). Hij munt in de onverwachte beeldspraak uit. N.a.v. het pionierswerk, ten gunste
van de Nederlandse letterkunde verricht door J . Wolf, Hoffmann,
Grimm, Mone e.a., schrijft hij : „Les Hollandais avaient eu de longues années 1'habitude de faire venir, dans la saison, des Allemands
pour faucher 1'herbe et les grains ...Dieu n'a pas voulu que nos
obligations envers les Allemands en restassent là" (25). Elders stelt
hij het vandalisme van de i Ede eeuw aan de kaak, „qui, avec le
parchemin de nos épopées, a relié ses grammaires et ses Gradus
ad Parnassum" (38). Wat kon de Jezuiët Jan David, met al zijn
wetenschap, tegen Marnix ondernemen ? „La lance et l'épée, bien
que maniées honorablement, ne peuvent Tien contre une machine
infernale dirigée avec sagacité "(117). De huiselijke poëzie is niet
helemaal waardeloos, doch „c'est une violette humble et odorante, ce n'est pas un bois de fiers sapins" (i z8). Ziedaar enkele
(
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vergelijkingen, zomaar in 't voorbijgaan gestrooid. Maar bij
gelegenheid weet Thijm ook uit een metafoor alles te halen wat
eruit te halen valt :
Si Spieghel ne commandait pas des soldats, comme Houwaert, it s'était
mis a la tête d'une rangée de piétons plus pacifiques et ordinairement plus
dociles que ne l'étaient les troupes guerroyantes. Il était grammairien et
inventeur de bon nombre de nouvelles manoeuvres à faire exécuter par ses
fantassins alphabétiques. Ajoutez a cela que le mérite principal de Spieghel
dans cette matière consistait a bannir de son armée tous les éléments étrangers,
tandis que Houwaert avait a s'arranger avec les diverses nationalités, qui
ne manquent jamais d'abonder parmi les militaires d'un pays en revolte (i i 8).

Ietwat ingewikkeld, ik geef het gaarne toe. Maar er zijn kortere,
en toch niet minder fraaie passages. Thijm is eens op zoek gegaan
naar de auteur van een bepaald vers : „Une fois sur ses traces,
nous 1'avons atteint corps et esprit, nous lui avons mis la main sur
l'éJaule, et son regard nous a dit qu'il était le grand poète que le
cantique nous avait fait soupconner. C'était Jan Stalpart van der
Wiele" (166. Cursivering van mij).
En wat een olijkheid in de karikatuur ! Nu eens maakt hij met
één slag een hele periode af. De dichters van de i 8 de eeuw
„táchèrent de pourvoir par de nombreuses associations a une
renaissance réelle de la poésie agonisante. Its savaient que deux
unités font une couple; mais ils ne comprenaient pas que o -}- o
produit o" (212). Dan weer gaat hij een individu te lijf :
Le public [contemporain de Th.] ayant presque exclusivement perdu
l'habitude de s'appliquer aux phénomènes de la vie mystique, ce n'est pas
sans reserve, sans quelques ménagements que M. Bormans aborde ce sujet;
et a peine l'eflleure-t-il qu'il se retranche de suite derrière quelque réflexion
grammaticale ou quelque argument de critique, pour se mettre á l'abri des
pommes cuites du rationalisme (5 8 ).

Dit is nog tamelijk goedmoedig. Maar neem nu Hoofd, „1'aristocrate
nouveau, qui se reposait sur les coussins du chateau de Muiden des
fatigues de son père". Of Huygens, van wie de gedichten al te
vaak in gebreke blijven „par une longueur qui n'est motivée
que par le désir insatiable du poète d'entretenir les autres de ce
qui ne le concerne qu'en particulier" (i 39). Of, tegen het einde
van de volgende eeuw, de mooie zielen : „On se mit à copier la
sentimentalité de l'Allemagne. Bellamy chanta au clair de lune,
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et Feith creusa un Tombeau. C'est comme s'il avait eu le pressentiment de la mort prochaine de la poésie néerlandaise" (2 I 9).
Vanzelfsprekend geven zulke oordelen niet het volledige standpunt
weer van Thijm, die elders de „grote verdiensten" van Hoofd en
van Feith uitdrukkelijk erkent. Doch wij kunnen ons voorstellen
hoe, terwijl hij die aardigheden zat te schrijven, zijn levendige
blik achter de dunne stalen bril opflikkerde, -- gesteld dat hij
er toen al een droeg.
Ik heb het lekkerste voor het laatst bewaard : de bravourstukken
waarmee het boek versierd is. Ik zal er maar twee aanhalen.
In het ene hekelt Thijm op een geraffineerde manier, door ongemerkt van het concrete tot het abstracte en van het bizondere tot
het algemene over te gaan, Vader Cats en daarmee een heel aspect
van de Hollandse samenleving, die zijn werk als een ,,bijbel"
vereerde :
Figurez-vous une famille assise autour du feu, par une de ces longues soirées
d'hiver, quand le vent et la neige frappent les vitres et que le calme interieur
offre un si doux contraste avec les frimas et la tempête dans la rue. Le père
fume, la mère tricote, les jeunes files et les garcons sont pour la plupart
occupés d'un petit travail, qui demande faction de leurs mains, sans exiger
une trop grande attention. Voilà un des Pils qui a ouvert la bible du père Cats.
Vous vous sentez le coeur tout réjoui a la vue de ce gros volume, quand vous
n'en êtes encore qu'à la mi novembre, et que vous avez encore a passer maint
hiver de la même manière. Est-ce qu'on y regarde de si près, quand, dans deux
ou trois colonnes, l'auteur vous dévoile toutes les séductions de Venus ?
On sait d'avance qu'il ne finira pas sans une le con. Ajoutez a cela que le vers
est entièrement proportionné a la disposition de la société : pas d'élan, pas
de verve, pas une seule idée brillante ou hautement poétique ! Eh Bien, la
société ne demande rien de tout cela. Elle raffole de ces éternels hémistiches
uniformes et de ces vers de quatre pieds, trottant, sans jamais trébucher,
toujours de la même manière. Elle pense comme Boileau, elle
Aime mieux un ruisseau qui sur la molle arère,
Dans un pré plein de fleurs (ou sans fleurs) se promène,
Qu'un torrent débordé, etc.
La nation n'a pas voulu des torrents débordés, et eest pour cela que Vondel,
le grand génie national par excellence mais en tout cas un genie est mort
dans la misère (i6o v.).

In het andere bravourstuk, waar Busken Huet zeer op gesteld
zal zijn('), vat Thijm de taboe's samen die het Calvinisme volgens
hem aan de letterkunde heeft opgelegd en de gevolgen van dien:
(

1

) L.F.K., ib.
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La lumière divine avait été enlevée de derrière les coulisses de la littérature; cependant la salle de spectacle était remplie, et par des trépignements
furieux la foule exprimait son désir que la représentation eut lieu. Que faire ? ...
Les acteurs au désespoir se rappelèrent fort a propos qu'il y avait, dans la
magasin des costumes, quelques objets dont depuis nombre d'années on ne
se servait plus au théátre, mais qui, dans cet embarras, pourraient être de
quelque utilité ... La butin fut assez considérable ... Voilà la littérature
paganisée ! Quelque joli que fut l'effet que cet éclairage produisit sur les
objets et les personnages en scène, le peuple, un moment ébahi à la vue
de cette illumination singulière, ne tarda pas a se lasser de la vue d'un
spectacle qui n'avait aucun sens pour lui ... Tout le monde se haranguait en
scène dans le style et dans les langues de Cicéron et de Démosthène; tout le
public comme it faut s'entretenait dans 1'idiome, soit de Grèce, soit du
Latium. La foule ne se sentit plus à son aise, se dépita, rentra chez elle, se
mit a boire du schiedar et se coucha (i z 3 v.).

Ondanks Thijms immense geleerdheid en de intuitie waardoor
hij de literaire werken
althans voorzover hun geest hem sympathiek was van binnen uit wist te benaderen, komen in zijn
uiteenzetting hier en daar beweringen en ook leemtes voor, die
wel opvallend lijken. Hij stelt ons Anna Bij ns voor als „une
petite éguine", „une pauvre religieuse" (i o9). Hij is het met
Snellaert eens dat „la majeure partie des pièces allégoriques
j ouées a Gand au Landjuweel de 15 39... sont des satires sanglantes
contre le pape, les moms, les indulgences, les pélerinages, etc."
10 5) : een oordeel dat op z'n minst sterk overdreven is. Hij plaatst
in „i 6o6 ou 1607" Hoofts reis naar Italië en verzekert ons (dat
hebben wij zojuist gezien) dat Vondel „est mort dans la misère"
(16 I ). Doch wat doet het ertoe ? Thij m kon uiteraard niet vooruitlopen op de grote of kleine resultaten waartoe de geduldige onderzoekingen van de specialisten sinds een eeuw hebben geleid.
Ook de leemtes zijn gemakkelijk verklaarbaar. Thijm noemt
Veldeke niet ? Maar Snellaert, die weliswaar in het voorbijgaan
(p. 3 2) opmerkt dat „des fragments d'une traduction de l'Enéide,
traduction qui remonte au XIIème siècle, ont été trouvés depuis
peu", heeft er ook niet de schrijver van vermeld. Veldekes Eneïde
werd nl. eerst bekend dankzij de uitgave van Ettmuller in 1852,
dus na het werk van Snellaert en na het opstellen (zoniet de pu(
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blicatie in boekvorm) van dat van Thijm 1 ). Wat van de handschriften geldt, is ook van toepassing op wat sinds eeuwen niet
herdrukt was. Marieken van Nieumegen werd voor het moderne
publiek eerst toegankelijk in ' 4, en Elkerlijc in '92. Van deze
toneelstukken heeft Snellaert wel enig idee. Doch van het tweede
noemt hij slechts de latijnse bewerking Homulus, en hij rangschikt
Marieken van Nieumegen onder de „romans", d.w.z. de romans de
chevalerie uit de „bibliothèque bleue". Het is dus niet in 't minst
verwonderlijk dat Thijm deze meesterwerken van het laat-middeleeuwse toneel, die hij nauwelijks of helemaal niet kende, in
zijn algemene minachting voor de Rhetoriek heeft betrokken. Over
Van der Noot, op wie Snellaert één toespeling maakt, zegt Thijm
niets : doch men weet dat de Vlaamse leerling van Ronsard pas
later, door Verwey en Vermeylen, voorgoed aan de vergetelheid
werd ontrukt. Misschien moeten wij op dezelfde wijze het feit
verklaren dat Thijm met geen woord rept over Revius, terwijl
hij hoe kort ook Camphuysen vermeldt. De Stichtelycke
Rymen van deze laatste waren tot in het midden van de i 8 de
eeuw zowat 50 keer herdrukt; er moesten dus vele exemplaren
van behouden zijn. Daarentegen hebben de Over-I Jsselsche Sangen
van Revius slechts twee edities beleefd, de ede in i 634. Mocht
deze hypothese juist zijn, dan zouden wij Thijms stilzwijgen niet
hoeven te wijten aan zijn afkeer voor de kampioen van het strijdbare calvinisme...
Maar laten wij nu niet verder ingaan op wat Thijm, om welke
redenen ook, niet gezegd heeft. Veel belangrijker is het, bij wijze
van conclusie te plaats te willen bepalen die hij inneemt onder
de literair-historici van zijn tijd.
Thijm gaat uit van de noodzakelijkheid om de Nederlandse
letterkunde in haar geheel te beschouwen, zowel tijdelijk als ruimtelijk, d.w.z. ook Vlaanderen en de Middeleeuwen erbij te betrekken
Het een is trouwens met het ander verbonden, daar het brandpunt
van de Nederlandse cultuur in de Middeleeuwen zich ontegenzeggelij k in het Zuiden bevond.
Zijn genegenheid voor Vlaanderen heeft Thijm nooit onder
(

1 ) Overigens werd het auteurschap van de Eneïde, zoals met weet, vrij
lang aan Veldeke ontzegd, in wie men alleen de schrijver zag van de in 18 S 8
door Bormans uitgegeven Sint-Servatiuslegende. Pas in i 8 84 zal Jonkcbloet
hierover van mening veranderen. (Geschied. der Ned. letterti. 3 de dr. I, i z8 vv.).
(

35 6
stoelen of banken gestoken ( 1 ). Enkele jaren na het verschijnen
van zijn boekje zal hij daarvan opnieuw blijk geven door verzen
van Gezelle (die toenmaals zelfs in Zuid-Nederland weinig
bekend was) in zijn Volksalmanak op te nemen en wat later de
Dietsche Warande te stichten, een tijdschrift dat aan beide kanten
van de grens zou worden gelezen. Dat zulke initiatieven in NoordNederland niet veel weerklank vonden, is, vooral na de nog
recente gebeurtenissen van i 8 30-I 8 3 9, niet te verwonderen.
Opvallender is de vrij algemene onverschilligheid tegenover de
Middeleeuwen. In zijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland
(1846) wijdt Groen van Prinsterer 6o bladzijden aan de eerste
zestien eeuwen, en z . 300 aan de jaren na z 5 5 o. Overigens was
Groen in beginsel niet zonder begrip : dit geeft Thij m gaarne
toe (i 5 v.). Maar de volle laag krijgen al degenen die, het voorbeeld volgend van J. de Vries (in zijn Proeve eener geschiedenis der
Nederduitsche Dichtkunst, i 805), onophoudelijk verkondigden dat
de Middeleeuwen niets anders zijn geweest dan „ténèbres épaisses"
en dat in de Middeleeuwen kunst en poëzie „dans les antres fétides
des moines paresseux" waren bedolven (i q v.), die in Floris ende
Blancefloer „une monstruosité dégoutante" zagen en beweerden dat
de Nederlandse literatuur, ook is ze wellicht niet pas in de i Ede
eeuw begonnen, in elk geval niets noemenswaardigs voortgebracht heeft vóór Maerlant. Witsen Geysbeek, Siegenbeek,
Wurth, Lulofs, ze worden allen door Thij m geroskamd. Hij
schept er behagen in, hen op tegenspraak te betrappen. Een
zekere J. de 's Gravenweert had eens in i 830, na de liederen van
de ministielen en de romans van de Tafelronde even te hebben
vermeld, erbij opgemerkt : „Néanmoins leurs ouvrages, depuis
longtemps perdus et oubliés (cursivering van Th.), p álissent devant
ceux de Jacques de Maerlant, le plus ancien auteur, etc." Waarop
Thi j m : „C'est ainsi que M.J. de 's Gravenweert, chevalier de
1'ordre du Lion néerlandais, membre de 1'Institut des Pays-Bas,
etc. etc, prétend faire p álir des choses depuis longtemps perdues
et oubliées" (22). En de conclusie van dat wrekende hoofdstuk
luidt : „Voilà donc toute une file d'académiciens, de lauréats,
de sommités littéraires, qui, les uns a défaut d'études, les autres à
défaut d'intelligence, quelques-uns a défaut de bonne foi, ont

(1 )
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ecrit sur leurs bannières les chiffres de I 2 5 o, 1270, ou 15 5 o, comme
marquant 1'époque de la naissance de notre littérature" ( 2 5).
Laat ik er aan toevoegen dat deze overlevenden uit de tijd van
de Verlichting niet de enigen waren, die het lezen van De la
littérature néerlandaise de wenkbrauwen moet hebben doen fronsen.
Daar waren ook Potgieter en zijn vrienden, die, niet minder
dan Thijn tuk op restauratie, hun ideaal in een héél ander moment
van het verleden plaatsten en alleen bij de Gouden Eeuw zwoeren :
„M. Potgieter, quelque grande que soit son indépendance vis-à-vis
des hommes et des systèmes en général, est fortement et presque
exclusivement prévenu en faveur du 7ème siècle et de ses manifestations les plus caractéristiques". Er hoorde stoutmoedigheid
toe om hiertegenover de stelling te poneren dat de 17de eeuw
betrekkelijk groot is geweest ondanks zijn „principe". Des te meer
omdat Thijm de stichter van de Gids als „un de nos critiques les
plus spirituels, d'un caractère généreux et indépendant" beschouwde, terwijl Potgieter zelf niet onsympathiek stond tegenover
Thijm, zijn persoon en zelfs tot op zekere hoogte zijn
activiteit.
Hieruit volgt echter niet dat Thijm helemaal alleen op de bres
stond. Reeds aan het einde van de i 8 de eeuw had hij twee voorlopers gehad : Huydecoper en Van Wijn, „deux savants doués
d'un esprit pénétrant et lucide", die helaas voor 'n dovemans
deur hadden gepreekt. Bilderdijk „fut le seul qui fit entrevoir
dans quelques-uns de ses ouvrages qu'il était prêt a reconnaltre
l'existence d'une poésie épique antérieure a" l'année z 270" ( i 3 v.).
In Vlaanderen was intussen J.F. Willems naarstig aan het
werk : de io delen van het Belgisch Museum zijn „un trésor dont
jusqu'ici la nation néerlandaise ne s'est pas montrée digne"
(249 v.). Nu is Willems in i 8 5 i al vijf jaar dood. Er blijven voor
Thijm gelukkig nog twee bondgenoten over. Het nageslacht zal
hen weliswaar niet op één lijn stellen, maar hij is op hun beider
hulp, hoe verschillend ook, zeer gesteld. De eerste is F.A. Snel
wij weten, hoe vaak en hoe dankbaar Thij m naar hem ver--laert:
wijst. Deze Gentse geneesheer, die in Utrecht heeft gestudeerd,
verklaart onomwonden : . L'esprit de parti se sert communément
des mots flamand et hollandais pour indiquer une opposition entre
les contrées qui constituent les Pays-Bas. Je crois que le temps des
mesquines susceptibilités est passé et que l'épithète néerlandais
ne fera plus ombrage ni au Nord ni au Midi" (p. 6, noot i) .
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Bijna een derde van zijn boek besteedt hij aan de studie van de
middeleeuwen, dus ongeveer evenveel als Thijm zelf. De andere
strijdmakker is Jonckbloet, toenmaals leraar in Deventer, die
zojuist het eerste deel van zijn Geschiedenis der middennederlandsche
dichtkunst heeft laten verschijnen, een pionierswerk, dat volgens
Thijm „relève d'une heureuse révolution dans les idées" (io).
Doch Thijm mag nog zoveel ophebben met Snellaert en jonckbloet „parce qu'ils sont les premiers qui ont entrepris de tracer
un plan plus ou moms complet de nos événements littéraires",
hij behoudt zich niettemin het recht voor, in alle bescheidenheid
zijn eigen paadje te gaan (ib.).
Er zijn namelijk tal van schakeringen, en dikwijls méér dan alleen
maar schakeringen. Soms worden wij er door Thijm zelf op gewezen,
soms blijkt het uit een aandachtige vergelijking. Ten eerste : is
Snellaert feitelijk wel zo „groot-Nederlands" als hij het zou willen
doen voorkomen ? Hoewel hij erkent dat in Zuid-Nederland de
I 7de eeuw vanuit literair oogpunt een slappe tijd is geweest, heeft
hij 3 pagina's over voor J. van Zevecote en 5 voor Ogier, maar
slechts 3 voor Cats en ... 2 voor Vondel. Over de Hollandse literatuur na Bilderdijk rept hij met geen woord (Dat hij bij Kinker
stilstaat, ligt waarschijnlijk aan het feit dat deze in Luik werkzaam was geweest). Wat een wanverhouding ! (1 ). En wat nu de
Middeleeuwen betreft, hij omschrijft de Reis van Sinte Brandaen
als „une riante aberration de l'esprit, mélange confus de traditions
appartenant a la théogonie de nos ancêtres et d'erreurs géographiques, le tout attribué a un être douteux qu'on met au rang des
Saints". Hiermee gaat Thijm niet accoord, en hij neemt de gelegenheid te baat om er principieel aan te herinneren dat vele
zegswijzen, toespelingen en zinnebeelden in de middeleeuwen teksten betrekking hebben op „un ordre de choses violemment
interrompu par les bouleversements du i6ème siècle". Laten wij
dus niet al te spoedig een afkeurend oordeel vellen over hetgeen
nog half onder het stof der eeuwen begraven ligt:

1 ) Het is merkwaardig dat de hierboven aangehaalde zin van Snellaert
over ,,l'esprit de parti" bestemd was om onderaan de pagina als toelichting te
dienen voor de uitdrukking die de schrijver in de eigenlijke tekst had gebezigd :
„la nation flamande ou néerlandaise". Dit alles is niet van een zekere dubbel
gespeend, die reeds in de titel van Snellaerts boekje voelbaar is.-zinghed
(

359 -Contentons-nous prudemment de mettre au jour les objets que nous
armons déterrés, examinons avec patience, laissons un libre cours notre
admiration, quand la beauté de quelque nouvelle découverte nous frappe;
mais gardons-nous Bien de décrier ce que nous ne connaissons qu'à demi,
pour qu'on ne nous accuse pas de donner dans les mêmes torts, par lesquels
la vieille école s'est si tristement caractérisée (5 5).
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Maar het belangrijkste verschil bestaat in de opzet zelf. De
Belgische literair-historicus onderscheidt zes perioden : i) „la
littérature pittoresque, le poème épique germain sous ses différentes formes" ; 2) Maerlant en zijn opvolgers : historische poëzie,
didactische strekking; 3) de Rhetoriek; 4) „1'époque de la renaissance" (moeten wij daaronder de Renaissance met een hoofdletter
verstaan, of alleen maar een reactie tegen het „génie antinational"
van de Rhetoriek ?) ; s) „1'époque du sommeil", tot aan het einde
van de i 8de eeuw; 6) „la seconde renaissance". Ook afgezien van
het feit dat Snellaert in dit schema wel eens uitdrukkingen gebruikt die nooit bij de legitimist Thijm voorkomen (de vierde
periode „embrasse les beaux jours de la lutte contre 1'Espagne" ;
de tweede renaissance heeft haar begin te danken aan „la tourmente
révolutionnaire qui travailla la Hollande et la Belgique vers la
fin du siècle dernier"), is de curve klaarblijkelijk niet dezelfde.
Er zijn niet, zoals bij Thijm, 2 hoogtepunten, maar 3 : de periode
van de i 6/i fide eeuw doet in haar genre niet onder voor de Middeleeuwen en de door Bilderdijk ingeluide nieuwe opbloei, waarvan
ze door twee „kuilen" gescheiden is, nl. de Rhetoriek en de 18 de
eeuw.
Terwijl de parallel tussen Thijm en Snellaert materieel gemakkelijk is, daar de twee boekjes ongeveer even lang zijn,
biedt het werk van jonckbloet alleen al door zijn enorme afinetingen veel grotere moeilijkheden.
Ofschoon Thijm en Jonckbloet allebei bewonderaars van de
Middeleeuwen zijn, leggen ze de nadruk niet op dezelfde aspecten.
Men kan zelfs zeggen dat juist de dingen, waarvan de eerste het
meest gehecht is, door de tweede het meest verwaarloosd of
veracht worden. De term mystiek was voor Jonckbloet synoniem
met vaag of zwoel ( 1 ). Daarom verdiende Ruusbroec niet veel
meer dan vermelding van zijn naam ( 2). Wat het ascetisme aanBROM, Geschiedschrjvers, 6 i.
(2) Gesch. der Ned. letterk. 3 de dr. II, 3 8 5 •

(1)
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gaat, confronteert Jonckbloet in zijn Leidse oratie de „ontvleeschte, houterige heiligenbeelden" van de gotiek zonder enige aarzeling met zijn „modern ideaal van menselijke schoonheid" 1 ).
Volgens hem geeft het leven van sint Franciscus „ons voortdurend
de bewijzen" van het „walgelijkste", dat met alle schoonheid
vloekt 2 ). Deze getuigenissen zijn weliswaar van latere datum
dan het boek van Thijm. Maar wat onze schrijver van Jonckbloet
wist, komt precies op hetzelfde neer:
(

(

M. le professeur Jonckbloet, dont en d'autres circonstances nous avons
toujours été des premiers a louer le talent, le savoir et le juste coup d'ceil,
s'est prononcé fort désavantageusement sur ce qu'il appelle le fatras ascétique
de notre ancienne littérature. Ce j ugement, cette qualification exige une
réprobation sérieuse.

Jonckbloet staat het vrij, geen zin te hebben „pour la vie
contemplative, ni pour les rigueurs et les privations dont elle est
ordinairement accompagnée" maar dat is geen reden om zich
van de „lyre religieuse du moyen áge" af te wenden en die met
één pennestreek ongedaan te willen maken (50 v.). Hoeveel verstandiger is in Thijms ogen de houding van Matthias de Vries!
Personne n'accusera M. de Vries d'une tendance d'esprit qui le préviendrait en faveur des poèmes ascétiques ... et cependant M. de Vries proteste
hautement contre les gros mots (sic) avec lesquels M. Jonckbloet (à Tinstar
de Gervinus) stigmatise la poésie religieuse (53).

Omgekeerd was Jonckbloet, al bracht hij Maerlants literaire
rol tot redelijke proporties terug, er op gesteld, de auteur van
de Marfijns tot een voorloper van protestantse Hervorming en
franse Revolutie te bestempelen. Deze idee was toenmaals schering
en inslag, en Thijm maakte daarop geen uitzondering. Maar hij
en de liberaal Jonckbloet trokken uit de vermeende filiatie tegenovergestelde conclusies : bij de een verwekt ze wantrouwen en
terughouding, bij de ander een warme sympathie. In het algemeen
houdt Jonckbloets gepassioneerde belangstelling voor de Middeleeuwen hiermee verband dat hij in de voetsporen tredend van

(1) Het professoraat in de Ned. letterkunde, i 877, p, z z.
(2) Geschied. der Ned. letterk., I, 425 . De drie laatste citaten bij
resp. op blz. 5 7, 52 en 6i.

BROM,
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Bakhuizen van den Brink — in die verre tijd „een voorbereiding
of liever een voorafbeelding ...van de Republiek [der Verenigde
Provinciën] " zag (3). Onmogelijk om meer in te gaan tegen de
geest van Thij m.
In de grond van de zaak is het zo dat, moge Thijm
m het dan ook
op bepaalde punten eens zijn met Snellaert of Jonckbloet, zijn
voornaamste doelstelling hun volkomen vreemd is. Hier evenals
elders werkt hij voor de „emancipatie" van zijn geloofsgenoten.
Hij is er op uit, aan de Hollandse katholieken (en ook aan de nietkatholieken) een juist begrip te geven van de plaats die aan het
Roomse element in de natie toekomt. Vandaar zijn pogingen
om het contact met Vlaanderen te herstellen, met het katholieke
Zuiden. Vandaar dat hij steeds weer op de Middeleeuwen en op
Vondel terugkomt : hij wil aantonen dat de bijdrage van het
katholicisme tot de Nederlandse cultuur essentieel is, dat de
katholieken geen vreemden zijn in eigen land. Vandaar ook de
energieke, en soms zelfs hartstortelijke trant van zijn betoog.
Dit is dan ook het perspectief waarin Thijm dient te worden
beoordeeld. Ongetwijfeld zijn de ideeën, die hij verkondigd heeft,
in zekere mate verouderd. Menig katholiek zou heden ten dage
het hoofd schudden voor zulk een systematische verwarring
tussen christendom en „christenheid", voor zo'n ongenuanceerde
hulde aan Constantijn of aan Karel de Grote. Ook druist de vaak
summiere afwijzing van het Protestantisme in tegen onze cecumenische geestesgesteldheid. Maar in zijn tijd heeft Thijm nuttig
werk verricht. Het was goed, de Middeleeuwen van dat lange,
ongerijmde discrediet schoon te wassen. Het was onontbeerlijk,
de Hollandse katholieken uit het getto te halen. Dit alles wordt,
voor zover ik weet, algemeen erkend.
De la littérature neerlandaise a' ses différentes époques verdiende dus
wel dat men er een uurtje bij stilhield. Dat het juist door een Fransman is gebeurd, ligt helemaal in Alberdingk Thijms lijn. Hij zou
zich daarop hebben verheugd, hij die zo weemoedig schreef :
„J'ai eu l'occasion d'observer que les quelques notions qui de
temps en temps sont transmises d'ici aux rives de la Seine, touchant
notre littérature et nos auteurs, sont d'une inexactitude qui donne
lieu à des erreurs de toutes sortes" (22z). Moge daarin enige verandering gekomen zijn sinds i 854!
3 ) BROM, O.C., 45.
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In elke taal zijn er woorden, die, ofschoon ze ons vertrouwd zijn,
ons hun etymologische betekenis verbergen onder verbasterde
vormen. Volksetymologie doet er dan het zijne toe bij om de ware
oorsprong onherkenbaar te maken. Het behoort tot de taak van
de filoloog te trachten ook deze vermomde woorden te ontraadselen, opdat hij de geïnteresseerde leek in de mate van het mogelij ke zou kunnen wegwijs maken.
De aanleiding tot dit onderzoek was de vraag van een collega,
historicus en literator, naar de juiste betekenis van Moerlemaye,
dat hij als lemma tevergeefs in de woordenboeken had opgezocht. Cokerulle als tijdsverbonden verschijnsel en als lemma
eveneens onvindbaar in de meeste verklarende woordenboeken
werd er volledigheidshalve aan toegevoegd.
Cokerulle en Moerlemaye zijn twee historische benamingen van
opstanden, bijna gelijktijdig uitgebroken in i 8 20 te Ieper en te
Brugge tijdens de regering van Gwijde van Dampierre, graaf
van Vlaanderen.
Niettegenstaande ze als historisch verschijnsel sterk met elkaar
verbonden zijn, zien we ons verplicht de bespreking van de
benamingen afzonderlijk te behandelen : de Cokerulle te Ieper,
de Moerlemaye te Brugge.
De geschiedschrijvers van Vlaanderen hebben deze historische
benamingen geijkt zonder erin geslaagd te zijn de taalkundige
betekenis van Cokerulle en Moerlemaye te hebben kunnen achterhalen. Wel hebben ze een poging in die zin gedaan en de taalkundigen beïnvloed in hun verklaring zoals we verder zullen zien.
We zullen hun beider pogingen tot verklaring in de loop van ons
betoog aanhalen, doch dat ontslaat ons niet van de noodzaak
beroep te doen op de toedracht van de historische gebeurtenissen
achtereenvolgens te Ieper en te Brugge aan de hand van de meest
recente studies over beide opstanden tot recht begrip van de
toestand.
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De moderne historici, Henri Pirenne in zijn „Histoire de
Belgique", Francois Ganshof in zijn „Geschiedenis van Vlaanderen" (Dl. II, Staatkundige geschiedenis en de Vlaamse Instel
eeuw) zijn het er over eens dat-lingedXU,I Ve
zowel de Cokerulle te Ieper als de Moerlemaye te Brugge, hoe
symptomatisch ook voor de geestesgesteldheid van het volk te
Ieper en te Brugge, hun onmiddellijk doel : een meer democratisch bestel hebben gemist. Dat onmiddellijk doel was de
medezeggingschap van het gemeen, d.i. het eigenlijke arbeidende
volk van deze middeleeuwse steden. Alleen de graaf, die zijn
macht wou versterken tegenover de groeiende stedelijke zelfstandigheid en vooral tegenover zijn leenheer, de koning van
Frankrijk, haalde uit zijn bemiddelingsrol tijdelijk profijt. Gwijde
verkeerde immers door zijn persoonlijke feodaal-dynastische politiek, de niet-aflatende vijandschap van zijn half-broeders, de
d'Avesnes, zijn eigen talrijk kroost, in voortdurende geldnood.
Toch hebben deze opstanden, die zich niet hebben beperkt
tot Ieper en Brugge, een sociale betekenis, die niet mag onderschat
worden. Ze lopen feitelijk hun tijd, de overwinning van de
middeleeuwse „democratie" in het beheer der middeleeuwse
steden in de ie eeuw, de eeuw der Artevelden, vooruit. Het
voorbeeld van de Cokerulle te Ieper, van de Moerlemaye te
Brugge, hebben aanstekelijk gewerkt. Ze hebben de opkomst
van de partij der „Klauwaerts" tegenover de partij der „Leliaerts"
vóór en na de Slag der Gulden Sporen in i 302 mogelijk gemaakt.
Het is derhalve van het hoogste belang de samenstelling van de
stedelijke bevolking ten tijde van die opstanden te kennen om de
betekenis van de drijfveren, die de opstandelingen van i 280
hebben gedreven, te helpen verklaren.
Deze samenstelling is niet precies dezelfde voor alle middeleeuwse steden, ook niet voor de Westvlaamse zustersteden, als
Ieper en Brugge, al komt deze samenstelling in grote trekken
overeen. Er is vooreerst een patriciaat, bestaande uit de schepenen,
die de belangen van de groothandel en de grootnijverheid voorstaan. Daar tegenover bevindt zich de massa van de ambachtslieden en de werklieden, die het „gemeen" vormen. Ambachtslieden en werklieden hebben in de i 3 e eeuw nog geen of weinig
rechten. Ze zijn de eisende partij tegenover de schepenen, die
niet door het „gemeen' worden gekozen.
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De werknemers voelen zich benadeeld in de lonen, die door
de schepenen worden vastgesteld. Ze willen bovendien toezicht
uitoefenen op de stedelijke financiën, omdat ze meer en meer
bewust worden van het belangrijk aandeel dat ze in de algemene
welvaart van de stad aanbrengen.
Die latente spanning tussen het patriciaat en het gemeen zal
de Graaf behendig weten uit te baten. Gwijde van Dampierre
zal zich mengen in de geschillen om als opperste gezagsdrager,
als scheidsrechter op te treden. Hij zal met geweld de orde herstellen, maar er steeds zorg voor dragen zijn eigen belangen
te vrijwaren. Hij zal de magistraat verplichten zich jaarlijks voor
hem over de toestand en het beheer van de financiën te verantwoorden. Hij zal het gemeen gelijk geven in zijn verzet tegen
het patriciaat, maar ze beide nochtans zware boeten opleggen,
na de opstandelingen te hebben gestraft. Dit zal de politiek zijn
van Gwijde zowel in het geval van Ieper als in dat van Brugge,
trouwens ook in dat van Gent, die in i 28 z nochtans geen dergelij ke opstand heeft gepleegd.
Wat doen de machthebbers van de steden, de schepenen, die
de zwakke plek kennen van hun graaf, leenman van de Franse
koning, in zijn betrekkingen met zijn leenheer ? Ze richten zich,
zoals de XXXIX te Gent, als ze door de Graaf worden afgeschaft en vervangen door de door hem benoemde gezworenen,
rechtstreeks tot het Parlement te Parijs.
Om de benaming Cokerulle toe te lichten moeten we scherper
nagaan wie te leper die schijnbaar zonderlinge kreet hebben
geslaakt. Daarom is het nodig een blik te slaan op de locale
geschiedenis van Ieper in de 13 e eeuw. Hiervoor zullen we te
rade gaan bij de vroegere geschiedschrijvers van Ieper L. Warnkcenig-Gheldolf, Histoire de Flandre (18 5 1), A. Vanden peereboom,
Ypriana ( i 8 8o) maar vooral bij de Franse historicus G. Doudelez,
La Révolution communale de i 280 à Ypres, verschenen in de
Revue des questions historiques van z 93 8-i 939. Daaruit blijkt
dat de bevolking te Ieper in de I 3 e eeuw hoofdzakelijk bestond
uit : 10 een regerende klasse, samengesteld uit de schepenen en de
grote kooplieden van de Hanze van Londen, die we gewoon zijn
de „drapiers" te noemen en samen met de schepenen-grondbezitters
de eigenlijke aristocratie van de stad vormen; 2 0 een kleine burgerij, gevormd door de ambachtslieden. De lakenbewerkers, die
men ten onrechte „drapiers" noemt, maar eerder „téliers" zijn,
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de klassieke drapiers zijn de grote kooplieden, behoren tot het
gemeen. Ze hebben alsdan nog geen recht van toezicht op het
beheer van de stad, ofschoon ze de voornaamste bevorderaars
van de welvaart zijn. Immers de Ieperse lakens zijn in die tijd
wereldberoemd en overal gegeerd. Deze a ,téliers" kunnen we
weliswaar kleine „drapiers" noemen wegens hun economisch
belang. Nochtans behoren ze tot de kleine burgerij der ambachten. De voornaamste reden van de opstand van de Cokerulle
is de diepe ontevredenheid van de ambachtslieden, die in hun
belangen worden geschaad door de vonnissen en de keuren uitgevaardigd door de schepenen in naam van de burgerlijke aristocratie, beheerst als ze zijn door de rijke kooplieden van de
Hanze en hun kastebelangen. Het is de Graaf zelf, die in zijn
Ordonnantie van i april 12 8 I , na de onderdrukking van de
„Cokerulle", de partijen onderscheidt : aan de ene kant de schepenen en de grote kooplieden,, de „drapiers", aan de andere
kant de „téliers" of de kleine drapiers met hun wevers, hun volders, hun verwens en hun scheerders, en de grote hoop van hun
knapen en werknemers : de werklieden. De kleine drapiers, ofschoon kleine patroons, houden het met de ambachten, d.i. met
de kleinen, en niet met de grote burgers. Ze vormen dus reeds
wat men later de middenstand zal noemen. Het is deze middenstand, gesteund door de werklieden, die in opstand komt tegen
de schepenen en in zekere mate tegen de Graaf, die van ouds het
gezag der schepenen beschermt en als vorst verplicht is de orde
te handhaven.
De Ieperse kleine drapiers eisen een groter deel op van de
winsten door de overheid getrokken uit de bloeiende wolnijverheid, die tot dan toe door de grote kooplieden van de Hanze
worden ingepalmd. De kleine drapiers zijn immers geen onaf
kopers van de wol, noch verkopers van de lakens,-hankelij
die ze laten vervaardigen, ze zijn de werkgevers van de wevers,
die de eerste en de voornaamste van hun werklieden zijn. Ze
worden door de kleine drapiers te werkgesteld en ze worden door
hen rechtstreeks betaald.
Als onmiddellijke werkgevers zijn de kleine drapiers moreel
en sociaal de leiders van het gemeen, ze zijn verantwoordelijk
voor de behoeften en de looneisen van hun werklieden. Bij de
opstand van de Cokerulle zullen we dan ook als leiders enkele
vertegenwoordigers van de kleine drapiers aantreffen. Een topo-
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grafische eigenaardigheid van Ieper in de i 3e eeuw is dat de
werklieden niet in de stad, in het ommuurde portus of „oppidum"
woonden. F. Doudelez heeft deze topografische situatie van Ieper
nauwkeurig beschreven. Deze beschrijving is noodzakelijk ter
verheldering van een opstand, die niet in de stad Ieper zelf
losbreekt, maar buiten de stad, op de buiten, en dus schijnbaar
het karakter krijgt van een „j acquerie", een boerenopstand.
De stad Ieper bestond in de i 3 e eeuw, uit het „oppidum",
d.i. het ommuurde portus, en de voorsteden, die, gelegen buiten
de stadswallen, openliggen voor het omringende platteland.
F. Doudelez zag beide delen van Ieper als één industriële eenheid, een „manufactuur", waarvan de schepenen de beheerders
of administrateurs waren, de kooplieden van de Hanze de han
(les directeurs commerciaux), en de kleine drapiers-delsirctu
de leiders of de „chefs d'atelier" van de kleine werkplaatsen,
verspreid over de voorsteden. Van deze voorsteden of voorgeborchten werden naar de Hallen van de middenstad en naar haar
markt de gereedgemaakte lakens gebracht om ze aan de kopers
te onderwerpen.
Om de opstand van de Cokerulle chronologisch tegenover de
opstand van de Moerlemaye te situeren is het nodig te weten, al
is het hier voorbarig, dat de opstand van de Moerlemaye zich in
twee fasen afspeelt : een eerste fase in mei i z 8o en een tweede,
de zogenaamde Groot Moerlemaye, op i oktober z 280. De eerste
Moerlemaye brengt weliswaar te Ieper enige onrust te weeg, maar
geen opstand. Het is pas bij het bericht over het welslagen van
de Groot Moerlemaye te Brugge, waar het gezag van de schepenen en van de Graaf ernstig in het gedrang werden gebracht,
dat de Ieperse opstandelingen moed vatten en de „Cokerulle"
op 5 oktober, dus een 4-tal dagen na de Groot Moerlemaye te
Brugge, deed losbarsten. In beide steden ging het tegen keuren
door de schepenen uitgevaardigd, gericht tegen de drapiers en de
wevers, over het vaststellen van de lonen, die de kleine drapiers
aan hun andere medewerkers, volders, verwers en scheerders
moesten uitkeren.
Het verloop van de opstand te Ieper kan enkel verklaard
worden, zoals we hoger gezien hebben, door de topografische
situatie van de stad. De kleine drapiers woonden wel meestal
in de binnenstad, maar hun werkplaatsen en hun werklieden
waren buiten de stad, in de voorsteden en op het platteland hui-
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zend, tot Poperinge toe, gelegen op een i o-tal kilometer van.
Ieper. De kleine drapiers van de binnenstad, ofschoon in onmin
levend met de schepenen, konden onmogelijk de opstand leiden
van binnenuit. Dat is de reden waarom de .Cokerulle" werd
geleid door verwanten en vrienden, die te Poperinge gevestigd
waren. Hun namen zijn bekend door het onderzoek door de
Graaf ingesteld, na de gebeurtenissen : het zijn Hendrik van
Eeckhoute (Henri del Eckhout) en Hendrik Oudewin. Ambachtslieden en werklieden, eigenlijk boeren en buitenlieden, vormden
de massa van de slecht bewapende krijgstocht. Ze richtten hun
stappen naar een poort van de versterkte stad, langs waar ze het
gemakkelijkst de stad konden binnenvallen : de Boterpoort. Uit
het hoger vermeld grafelijk onderzoek blijkt dat twee ridders
getuige waren van de opmars der oproerlingen : Gerard van
Reninghelst en Hugo de Skiver (Hughes Le Skiver). Ze hebben
als loyale onderdanen van de Graaf getracht door overreding
de misnoegde boeren-werklieden naar huis te doen terugkeren,
maar tevergeefs. Het viel zelfs slecht voor hen uit : ze werden
uitgescholden voor verraders, de teugels van hun paarden werden
vastgegrepen, ze werden met handtastelijkheden bedreigd. Daar
ze bevreesd waren zonder vorm van proces te worden opgehangen,
maakten ze zich ijlings en wijselijk uit de voeten.
De opstandelingen bestormden de Boterpoort, doorliepen de
straten al schreeuwend en roepend : „Cokerulle ! Cokerulle!
Cokerulle ! ", drongen sommige huizen binnen, leverden zich over
aan plundering. Toen enkele burgers zich hiertegen verzetten,
werden ze doodgeslagen of gekwetst. F. Doudelez trekt uit deze
episode het besluit : „Troupe ameutée et entrainée par des chefs
improvisés. On ne peut s'expliquer ces sanglantes forfanteries
qu'en les mettant sur le compte de l'exaltation qui animait les
émeutiers le jour du pillage et de la „rjouissance" comme ils disaient.
Il y eut plus de pillards que d'assassins".
De Franse historicus schijnt dus wat het taalkundig aspect van
de kreet .Cokerulle" betreft de verklaring van sommigen onder
zijn voorgangers Warnkcenig-Gheldolf en A. van den Peerenboom
te aanvaarden 1). Bij de taalkundige bespreking van „Cokerulle"
(

(1 ) „ Cokerulle", schrijft F. Doudelez, „mot anciennement usité, dit Gheldolf
(Warnkoenig), Histoire de Flandre, 5 , 68, note 2, pour désigner des jours
de réjouissances populaires; et un autre historien (A. Vanden Peereboom,
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komen we daarop terug, maar we kunnen hier reeds mededelen
dat volgens hogervermelde historici „Cokerulle" een ironische
kreet van blijdschap zou zijn, waarbij ze steunen op het Kiliaense
„kokerillen" : celebrare hilaria.
Vooraleer tot de taalkundige behandeling van „Cokerulle"
over te gaan, willen we nog de uiteindelijke conclusie over de
Ieperse opstand zoals door F. Doudelez geschetst, in het kort
mededelen, omdat ze van belang is voor de verklaring van de
kreet. De ..Cokerulle" is geen opstand van een democratische
partij tegen het patriciaat. De Ieperse kleine drapiers streefden
naar handelsvrijheid zoals de grote kooplieden van de Hanze die
daadwerkelijk bezaten, en ze wisten de werklieden van de ambachten voor hun zaak, die ook de hunne was, te winnen. Het
was, dank zij de onvrijwillige en geïnteresseerde steun van Graaf
Gwijde, die als vorstelijke scheidsrechter van beide partijen beden
en boeten kon innen, het einde van een zwaar despotisme, dat de
grote kooplieden van de Hanze, hierin gesteund door de Schepenen, op de Ambachten, waartoe de kleine drapiers behoorden,
lieten wegen. Hij besluit : „Les drapiers d'Ypres veulent en i 280
la liberté commerciale dans leur ville. La „Cokerille" est la
première manifestation d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie moyenne (de middenstand) sur le terrain de la grande
industrie du pays". Uit de getuigenissen van het grafelijk onderzoek blijkt dat de grote massa van de opstandelingen, die aan de
„Cokerulle" deelnam, bestond uit werknemers van de kleine
drapiers : wevers, volders, verwers en scheerders van het platteland tussen Ieper en Poperinge. Het waren geen stadsbewoners,
maar kleine landbouwers, boeren, hongerlijders en proleten. Ze
dragen, vertaald in het Frans van de Ieperse oorkonden van die
tijd, typische volksnamen, zoals Michel Noire-Gueule (Zwarte
Smoel) en Willaume d'Enfer (van Helle) . Welke uitroepen kunnen
we van een min of meer geïmproviseerde muitersbende in de
aangehaalde omstandigheden verwachten ? Geen vreugdekreten,
ook geen ironische roepen, maar wel traditionele gewoonteroepen,
waartoe „Cokerulle" inderdaad behoort. We zullen trachten dit te
Ypriana, 4, 41) cite le vieux verbe flamand kokerullen. Cette exclamation des
émeutiers est bien caractéristique, en effet, de la mentalité d'une foule, qui,
une fois déchainée et libérée par hasard de ses occupations ordinaires, court
au pillage comme a une fête".
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verduidelijken door sommige varianten van „Cokerulle", die
o. a. in Noord-Frankrijk, in Picardië en in Zuid-West-Vlaanderen
eeuwenlang mondgemeen waren, nl. Kyriole, Kyre-o-óle, Kariola,
Kriole, Karole, Kokerole, die niets anders zijn als verbasterde
vormen van de bekende latijnse „acclamatio" Kyrie eleison.
Vooraf zij gezegd dat de diverse woordenboeken, zowel de verklarende als de etymologische voor de Nederlandse taal, geen
uitsluitsel geven over de betekenis van „Cokerulle", evenmin als
over .Moerlemaye". In zijn Beknopt Etymologisch Woordenboek
is J. Vercoullie de enige, die voor Kokkerulle verwijst naar
Karkool, Fr. caracole, uit Sp. caracol slak, metathesis van
caracol, by Arab. karkara draaien. Bij de vorm zonder metathesis behoren Vl. kokkerulle slakkenhuis, hutje, onder Nnl.
kokerol snekrad, Limb. kokerel drijftol, onder Nnl. en
Mnl. kokerel, kokkerulle rondedans (cf. fr. caracoler), feest,
braspartij (z. koekeloeren).
Bij koekeloeren, onomatopeïsch ww. (Nederd. kukeluren),
wordt dan verwezen naar Kil. kokeloer, kokerol slakkenhuis
en naar karkool.
We komen op de verklaring van kokerel, kokkerulle = rondedans volgens Vercoullie nog terug. Als intransitief zw. ww. is
cokerellen aan de Nederlandse lexicografen beter bekend. Juist
door dat .cokerellen" zijn een aantal historici aan hun verklaring
van de Ieperse Cokerulle als een „vreugdekreet" geraakt. Immers
cokerellen, kokerillen vindt men bij Kiliaen voor luidruchtigvreugdebedrijven, joelen, feestvieren, ook de uitdrukking : „aen
iemand cokesellen", wat zoveel betekent als voor iemand zingen,
aan iemand een serenade brengen. We laten kokerellen in de
betekenis van fijne gerechten koken voorlopig buiten beschouwing.
Het is trouwens meer Noord- dan Zuid-Nederlands, althans van
oorsprong, in verband gebracht met koken. Nochtans heeft
Dr. H. J. Eymael in zijn belangrijk opstel in het Leids tijdschrift
(1892) er zich menen op te mogen beroepen als vastenavond-vermaak. In de Idiotica van De Bo en van Schuermans komen
betekenissen van kokerullen (koke- of kokerillen) voor, die het
begrip opstandigheid, samenzwering benaderen : „met een half
luide stem te zamen spreken, konkelen, soezemoezen" (De Bo),
„stil spreken", fr. chuchoter (Schuermans). Ook het Nederlands
Etymologisch Woordenboek van Franck - Van Wijk - Van
Haeringen kent deze betekenis van kokerullen : „met zijn tweeën
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of drieën in 't geheim praten". Maar het uitvoerigst handelt
Dr. Eymael over „Kokerellen", dat trouwens de titel is van zijn
bijdrage in het Leids tijdschrift. Hij haalt de Ieperse cokerulle
in fine van zijn taalkundige studie aan. Voor hem is er geen
twijfel dat „kokerellen" dansen en zingen is, het „celebrare hilaria"
van Kiliaen. Kokerellen pleegde men te doen op avonden van grote populaire feestdagen : Vastenavond, Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningen. Kokerelle werd volksetymologisch in verband gebracht
met koken en betekent een gebak, een pannekoek of een wafel.
Nemen we thans kennis van de wijze, waarop Dr. Eymael
de .Cokerulle" te Ieper meent te kunnen verklaren :
„In het begin van het jaar i 280 heerschte te Ieper ontevredenheid
„over sommige keuren, door de overheid ingesteld, welke naar
„het schijnt de gilden, inzonderheid het lakenweversgild, bena,,deelden. Het volk eischte hare afschaffing en toen hieraan niet
„voldaan werd, barstte een oproer uit, onder de kreet van coke,,rulle, cokerulle ! (Annales de la Soc. d'Emulation de la Flandre
„Occidentale, XV, 144, en Ypriana, IV, 40). Daar in deze werken
„het woord cokerulle „le cri de ralliement" van de muitelingen
„genoemd wordt en het oproer in het begin van het jaar plaats had.
(cursivering van ons, want volkomen onjuist, de Cokerulle had
plaats op 4 oktober), „ligt het voor de hand te vermoeden, dat
„men gebruik gemaakt heeft van de vastenavonddrukte, om het
„volk op de been te brengen, en dat het kokerellen daartoe ge,,schikte gelegenheid gaf. Dat het oproer dan den naam van
„Cokerulle gekregen heeft, zal niemand vreemd toeschijnen. Te
„Ieper evenals in de Baronie van Breda, zal het refrein der vas„tenavondzangen cokerulle geweest zijn. En kan dit als leus
„of cri de ralliement gebezigd zijn". Tot daar Dr. Eymael, die de
opstand, op grond van wat hij daarover gelezen had in de Brugse
„Annales" en in „Ypriana" nogal lichtvaardig opneemt.
Zoals we hierboven reeds gezien hebben heeft Cokerulle iets
te maken met de roep Kyrie eleison en het is in die richting dat
we de betekenis van de opstandige kreet moeten zoeken. De
„acclamatio" Kyrie eleison heeft inderdaad een eeuwenlange en
wisselvallige betekenis. Mej. Dr. Margit Sahlin heeft in '940
een groot gedeelte van haar ophefmakende thesis : „Etude sur
la carole médiévale. L'origine du mot et ses rapports avec l'Eglise",
aan de door haar verdedigde etymologie carole < kyrie eleison
gewijd.
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Het uitzonderlijk belang van het Kyrie eleison was ons reeds
bekend door de meesterlijke opstellen van Prof. G. R. Acquoy
over „Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór de Hervorming
(1886) en vooral „Kerstliederen en leisen" in de Verslagen en
Mededeelingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen van I 887 (3e reeks, 4e dl. p. 3 5 z en volg.). Eigenlijk is het
Hoffmann von Fallersleben, die in zijn „Geschichte des deutschen
Kirchenliedes" (3e uitgave, T 86i) reeds overtuigend had aangetoond dat het godsdienstig gezang der Duitsers in de eerste
eeuwen na hun kerstening zich uitsluitend bepaalde tot het roepen
van Kyrie eleison, wat G. R. Acquoy aanleiding gaf te schrijven:
„Bij feestelijke gelegenheden en begrafenissen, bij het naar de
kerk gaan en het huiswaarts keerera, bij den strijd en bij het drijven
van het vee zong men „Kyrie eleison". Zoo werd de diep gevoelde
oud-christelijke smeekbede bij de Westersche volken een onbegrepen jubelkreet, een geheimzinnig klaaggezang, een holle
klank". In zijn studie over het ontstaan van de „leis", de
sedert de i 5 e eeuw gebruikelijke benaming voor het kerstlied,
maar als beurtzang met refrein vast ouder, bekrachtigt hij de
opinie van Hoffmann von Fallersleben dat, na het midden van de
ge eeuw het „Kyrie eleison" ophield een „galm" te zijn, maar
„als refrein" aan de geestelijke liederen in de landstaal werd
toegevoegd. „Van toen af", schrijft hij, „werden die liederen
het begrepen gedeelte, waarop dan het onbegrepen „Kyrie eleison" volgde. Naar dit „Kyrie eleison", nu, of liever naar „kyrieleis" of „kyrioleis" of „kirleis", waarin het ontaard was, werden
alle liederen met dit refrein „leisen" genoemd".
Dr. Margit Sahlin was niet onbekend met het werk van Prof.
G. R. Acquoy, toch komt haar de verdienste toe als romaniste
het eerst het verband te hebben gelegd tussen carole = refreinzang
bij het dansen in open of gesloten verband (ronddans) en Kyrie
eleison. Zakelijk drukt ze het begrip caroler uit als „idée indécise,
désignant vaguement „chanter, en marchant, des chansons à
refrain" (processiedans). Zij heeft zich niet beperkt tot de studie
van carole in Frankrijk, maar de verspreiding ervan bestudeerd
in het Engels en in de Keltische talen : carol, vanzelfsprekend in
het Provencaals : Corola, in de Frans- Zwitserse dialecten : choraula, in het Italiaans, in het Spaans, en het Portugees : Carola,
in het Baskisch : Kirola, in het Katalaans Carroll, en in het Vlaams
Kariole, Kiriole, Kriole. Voor de oorsprong van het Kyrie eleison,
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Heer, hebt medelijden, klimt ze zeer hoog op. Volgens de bronnen
medegedeeld door de algemeen bekende kerkhistorici zoals Eisenhofer, Bishop, Cabrol, is het Kyrie reeds in gebruik bij de nietchristelijke kultussen van het Oosten. In de Christelijke Kerk
van Antiochië komt het voor het eerst voor. Van uit het Oosten
werd het ingevoerd in de kerken van Rome en van Milaan.
In Zuid - Frankrijk wordt de uitroep het eerst vermeld in de
3e Canon van het Concilie van Vaison (529). Het is voor de kerkhistorici waarschijnlijk dat de Benedictijner Orde het over gans
Europa heeft verspreid. Volgens hen is de belangrijke rol door
de gebedsformule Kyrie eleison in de godsdienstuitingen gespeeld
minder te danken aan haar gebruik in de mis dan door haar extraliturgisch gebruik, in de eerste plaats in de processies. Het was,
zoals we reeds gezien hebben bij Hoffmann von Fallersleben en
Acquoy, de enige repliek van het volk op het gezang van de
geestelijkheid.
Het was vooral tijdens de Kruisdagen vóór Hemelvaart dat de
kreet Kyrie eleison als een toverformule voor het afsmeken van
zegen voor de vruchten der aarde voortdurend weerklonk. Het
is de smeekbede van de landbouwer, van de boer voor het voor
gedijen van de oogst. Het is zo mondgemeen als ora-spoedig
pro nobis en wordt als synoniem gebruikt voor litanie, maar
transcendeert bij allerlei gelegenheden het geestelijk gebruik. Het
wordt zowel als teken van droefheid, van medelijden, van vrees
als van vreugde en erkentelijkeid aangewend. Daarvan werden
tal van voorbeelden geboekt, o.a. bij het vernemen van mirakels
en wonderen. De kreet zelf schijnt voor de middeleeuwse mens
een bovennatuurlijke kracht te bezitten, want hij was bij de
Christenen als krijgs- en oorlogskreet in gebruik. In het Ludwigs lied (einde van de IXe eeuw), waarin de Slag bij Saucourt (881)
in Picardië, gewonnen door Lodewijk III, wordt bezongen,
komen de volgende voor:
„Ther cuninc reit cuono, sanc liot frono
Ioh alle saman sungun kyrie eleison".
(Koen reed de koning, zong een vroom lied en alle samen zongen
kyrie eleison).

Bij allerlei omstandigheden werd het kyrie gezongen : als
afscheidslied, als arbeidslied, als eislied (bij de omhalingen van de
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armen of van de kinderen om Gods deel), als oogstlied. Dr. Margit
Sahlin schrijft over het laatste het volgende, dat in onze Vlaamse
folklore over het „inhalen van de haan" (de laatste schoof van
de oogst) wel bekend is : „En Picardie et en Flandre, au moins
jusqu'au milieu du siècle precedent, c'était par le cri Kyre-o-óle,
kiriole, cariole, etc. formes altérées du Kyrie eleison, que Pon
accueillait le dernier charroi du blé récolté" . Onder haar bronnen
vermeldt ze de Coussemaker, Quelques recherches sur le dialecte
flamand en France; Acquoy, Kerstliederen; de Bo, s.v. Kriole;
V. Demont, Le Blé, p. 41 , die echter een andere, verkeerde etymologie voorstaat, niet carole (cariole) maar dariole, naam van
een gelegenheidsgebak van Veurne-Ambacht.
Henri Pirenne heeft aan de populariteit van het kyrie bij de
Vlaamse zeelieden in zijn „Histoire de Belgique", Chap. I, p. i 24,
aandacht geschonken, waar hij het druk handelsverkeer tussen
Londen en Brugge bij de aanvang van de XIIe eeuw schetst:
„Bruges et les petits ports voisins devinrent, par excellence, le
débouché des marchandises qui descendaient de 1'Italie et de
l'Europe centrale dans les Pays-Bas. C'est là qu'on embarquait,
pour 1'Angleterre, les vips de France arrivés par l'Escaut, ceux
de l'Allemagne venus par le Rhin, les pierres sculptées de Tournai,
les épices, les draps d'or amenés par les Lombards, les tissus de
laine fabriqués dans le Pays. Au chant du Kyrie eleison (cursivering
van ons), les marins remontaient la Tamise". (Bron zonder twijfel
K. Hóhlbaum, Hansisches Urkundenbuch, Band III, p. 390, Halle,
i886).

Dat de roep Kyrie eleison in West-Vlaanderen tot op heden
bekend is gebleven leren ons de vrij talrijke volkskundige bronnen,
die sedert de Frans-Vlaming de Coussemaker ons bekend zijn
geworden. We geven daarvan twee reeksen van voorbeelden
aan : 1 0 de Oogstliederen uit de Westhoek, en 2 0 de Koewachtersroepen. Men weet dat voor de landbouwer het inhalen van de
oogst, gevolgd door de fooi, het schenken van drank en spijs aan
de maaiers en het daarbij behorend dansen en zingen, één van de
hoogtepunten is van de jaarlijkse feestkalender.
In Veurne-Ambacht zingt men vóór de poort van de pachthoeve :
„Kariole, kariole, den oogst is in 1
En als den boer geen bier en tapt,

-- 375
En dat de boerinne geen wafels bakt,
't En is geen vuile kariole ! ( i)

Kariole is hier ongetwijfeld een vreugdekreet, maar is tevens
een eiskreet om bier en wafels van de boer en de boerin.
Als refrein komt Kyrie eleison, zoals we reeds hoger gezien
hebben zeer vroeg voor. Dr. Sahlin deelt naar W. Báumker (Das
katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen, Bd. I,
p. 8) en G. Ehrismann (Geschichte der deutschen Literatur, I,
p. I95 volg.) het oudste duits lied meê, waarin dat gebeurt : een
kantiek op St. Pieter, geschreven in het Oud-Beiers tegen het
einde van de IXe eeuw, met de neumen :
„Unsar trohtin hat farsalt
Sancte petre giuualt,
Daz er mac ginerian
Ze imo dingenten man.
Kyrie eleyson,
Christe eleyson".

Uit later tijd werden meer voorbeelden van Jeisen" opgetekend:
uit het Evangelarium van Otto III (98o-ioo2), de beroemde leis:
Christ ist eistanden (XIIe eeuw), Christ fuhr gen himel ( 1 474)
met telkens als refrein : Kyrieleison, Kyrioleis of Kerlessu.
De Vlaamse voorbeelden uit de i ge eeuw, door E. de Coussemaker in „Quelques recherches sur le dialecte flamand de France"
(Annales du Comité flamand de France, 4, i 8 5 8-5 9) bekend geworden in de Europese folklore hebben een echt Breugeliaans
karakter. Daar eveneens, zoals in „Kariole, kariole" van daar
straks, komt de eis van tractatie, van beloning van de arbeid,
sterk naar voren.
Te Bailleul zong men:
Kyreleise, kyreleise 1
Os de boerinne wafels bakt,
De duvel houd de keisse,
Kyreleise, kyreleise 1

(')Uit G. Celis, Volkskundige Kalender voor het Vlaamsche Volk, Gent,
1923, pp. 231-232.
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Te Ghyvelde :
Kriole, kriole 1 al in, kriole !
Viva den akkerman
Die 't al betaelen kan!
Geluk boer en boerinne
't Laeste voer komt inne !
Kriole, kriole ! al in, kriole !
Als de boerinne geen wafels en bakt,
't En is maer een Iole.
En als de boer geen bier en tapt,
't Is maer een hons vat.
Kriole, kriole, al in, kriole !

Maar ook in onze tijd is het eleison-refrein in ons Westland niet
uitgestorven. De bekende Westvlaamse folkloriste, Mej . M. Cafmeyer, tekende voor mij uit een van haar recente bandopnamen
het volgend lied op, dat, na het „slij tepapfeest" na het binnen
oogst „vóór de deur" wordt gezongen:
-schurenvad
„En onze boer en onze baas,
Hij is voorwaar niet dwaas,
Wat hebben wij daar gegeten ?
't Mag wel zijn geweten :
Hespevlees van kierewieja,
Leisom, leisom
Liejo, liejo, leisom;
Hespevlees van kierewieja,
Eleison !"

Ook in de Koewachtersroepen leeft het Kyrie eleison in verbasterde vorm voort : lio, lio, leisom, aria auw, aria auw, ariauw
kyrie leison, samen met de oogstliederen bewijzen ze dat de
kreten kariole en kokerulle, verbasteringen van kyrie eleison,
eigen zijn geweest aan Zuid-West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen
inbegrepen. Volgens Dr. Sahlin is de kreet carole ook gebruikelij k in Picardië.
Cokerulle is in de mond van opstandige boeren, die in de
winter als huisarbeiders weven voor zichzelf en als loonslaven
voor hun Ieperse werkgevers, de kleine drapiers, geen juichkreet
voor een ironisch kermis -vieren, maar deels een oer-oude religieuze gewoontekreet, deels een eiskreet. Het is zeker geen erkenningsteken, zoals het „Scilt ende Vrient" van de Brugse
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Metten, noch een verzamelkreet of „cri de ralliement", zoals
Dr. Eymael aannam op grond van de historische studies van
Belgische oorsprong, die hij de gelegenheid had te raadplegen.
Voor deze proleten, die zich in hun armoede wellicht nog
kerels of vrije boeren waanden, was de „carole" of „cokerulle"
niet zo zeer de herinnering aan een feest op de vooravond van
een hoogdag, of aan een open kettingdans of een gesloten rondedans van de Meidagvierders, maar veel meer de herinnering aan een
„gedanste en gezongen processie". Dr. Sahlin heeft het in haar
definitie van de „carole médiévale" zakelijk en precies geformu eer : „une espèce de „procession" ou de „danse", une marche
rythmique, non liée à des règles fixes, mais accompagnée de
chant responsorial". Cokerulle is het responsorium van een troep
onderdrukte arbeiders, die hun gerechte loon voor hun arbeid
opeisen. Het is in zijn etymologische betekenis : Kyrie eleison,
een kreet om mededogen in hun verworpenheid, in zijn sociale
betekenis een kreet van verlangen naar rechtvaardigheid en
vrijheid.
De vroegste historici van de Brugse opstand, WarnkcenigGeldolf, hebben in „Moerlemaye" eveneens een kreet gezien, wat
ze tot onhoudbare hypothesen hebben geleid, die we in de loop
van ons betoog zullen trachten te weerleggen.
Maar eerst moeten we de toestand in het Brugge van i z8o
onderzoeken. L. Warnkcenig-Gheldolf zijn in hun „Histoire de
Flandre" (1851). IV, p. 103-105 de eersten om de grieven van
het gemeen te Brugge in i 280 uiteen te zetten. Ze geven echter
geen samenstelling van de bevolking, zodat de spanning tussen
de Brugse magistraat en het Brugse volk herleid wordt tot een
reeks beschuldigingen van dit laatste tegenover de schepenen:
onregelmatigheid van de boekhouding, verspilling van gelden,
overdreven en willekeurige belastingen. Zo schrijven ze bv.:
„Les corporations privilégiées de commercants et d'industriels
profitèrent de la circonstance (de ontevredenheid wegens niet
toepassing van oude privilegies) pour former des coalitions subversives de la paix publique, auxquelles des ouvriers venus d'autre
villes (peut-être ceux d'Ypres, ou vers la même époque les corps
de métiers se soulevèrent dans l'émeute connue sous le nom de
Kokerulle, wat zeer betwistbaar is) prirent une part active : le
magistrat de la ville tenta inutilement de les réprimer".
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Wat de graaf Gwijde betreft hij volgde zijn bekende persoonlijke feodaal-dynastische politiek : hij zocht de stedelijke vrijheden te beknotten zowel tegenover de magistraat als tegenover
het ontevreden gemeen. Ook wou hij de oude privilegies, die
in de brand van de Halletoren waren gebleven, niet ver
Sedert lang wou hij de schepenen van Brugge ver-nieuw.
jaarlijks de rekeningen van hun beheer te onder--plichtenm
werpen. Hiervoor stuurde hij commissarissen, die onverrichterzake moeten terugkeren. Een oproer breekt los. Graaf Gwijde
stuurt zijn oudste zoon Robrecht, graaf van Nevers, naar Brugge
om er de orde te herstellen. Tevergeefs. Hierop trekt Robrecht
zich te Waasten (Warneton) terug en vordert Brugge om hem
zijn onderwerping te komen doen. Ook deze onderwerping blijft
zonder gevolgen. De stad blijft woelig. Graaf Gwijde verzamelt
zijn troepen en zakt naar Brugge af, die hij geheel in zijn macht
krijgt. Van af de 25 e mei i2-8o vaardigde hij uit Male een nieuwe
wet en kenre voor Brugge af, waardoor hij de oude vrijheden
aanzienlijk beperkt en het beheer van de stad meer afhankelijk
maakt van zijn gezag. De magistraat doet haar beklag bij de
leenheer van Graaf Gwijde, de Koning van Frankrijk Philips
de Stoute, maar deze stuurt de klachten terug naar het hof van de
Graaf. De koninklijke beslissing verhoogt de latente ontevredenheid. Nauwelijks zijn de troepen van Graaf Gwijde buiten
de stad, of een nieuw oproer, het tweede van dat jaar, breekt los
op i oktober. Dit was het Groot Moerlemaye, waarbij een zekere
Diederik Franckesone werd doodgeslagen door de oproerlingen.
We worden niet wijzer uit de mededeling van WarnkcenigGheldolf „que les insurgés (1')accusaient d'avoir excité le ressentiment du comte". De Franse historicus F. Doudelez, aan wie we
voor een deel het nieuw inzicht danken over de leperse Cokerulle,
had zich voorgenomen een gelijklopende studie te wijden aan de
Moerlemaye te Brugge. De dood heeft hem echter verhinderd
dit plan ten uitvoer te brengen. Een oud-student van Gent,
historicus uit de Gentse geschiedkundige school, Carlos Wyffels,
heeft sedert kort die taak op zich genomen. Onder de titel:
„Nieuwe gegevens betreffende een XIIIe eeuwse „democratische"
stedelijke opstand : de Brugse „Moerlemaye" (i 280-8 i)", verschenen in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Afl. q., i 965 , heeft hij inderdaad nieuw licht laten
vallen op de gebeurtenissen van de Brugse opstand. Hij verge-
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lijkt de toestand te Brugge met die van Gent, van Luik, van
St. Omaars a van Doornik, van Dowaai en komt tot het besluit
dat, behoudens de verschillen in de samenstelling van de bevolking, die tot politieke mondigheid kwam, niet het volk in zijn
geheel, de politieke macht is in de stad. Gemeenschappelijk is de
op de spits gedreven tegenstelling tussen „patriciaat" en „gemeen"
De uit de schepenbanken gesloten geslachten zoeken voor hun
zaak de steun van de ambachtslieden zoals te Ieper de kleine
drapiers de wevers en hun knapen langs hun kant krijgen. Deze
geslachten (F. Doudelez dacht aan de pre-figuratie van een middenstand) brachten, schrijft Carlos Wyffels, „de ambachtslieden
voor hun zaak in beweging, zonder te denken aan politieke hervormingen ten gunste van het volk". Sociaal-economische motieven geven de doorslag. Terecht meent Carlos Wyffels dat „de
opstanden alleen de gelijktijdigheid gemeen hebben. Regressie
op industrieel en economisch gebied is de oorzaak van de algemene
malaise". Het is opvallend dat deze stedelijke revoluties een eigen
karakter vertonen en daardoor verschillend door de historici
kunnen geïnterpreteerd worden. Volgens Carlos Wyffels speelt
de politieke factor een ondergeschikte rol voor het gemeen.
L. Delfos integendeel in „Het avontuur van de Liebaers 12 97
1 3 02 -13 04)" (1 ) vat de strijd tussen de twee partijen op als een
zuiver politieke gebeurtenis : omverwerping van het regime.
Jos. de Smet eveneens schetst de politieke ondergrond als een
patricistische oppositie, gesteund door rijk geworden ambachtslieden, tegen de schepenen (2). J. Verbruggen ( 3) tenslotte ziet
het doel van de strijd van de volksklasse tegen het patriciaat in het
afdwingen van sociale en economische voordelen door middel
van politieke hervormingen. Wat er ook van zij te Brugge vormden in I 280 de schepenen en de hun verwante geslachten „de
bovenste laag van een sociale klasse met feitelijke juridische bevoorrechting" tegenover de overige bevolking, waarbij Carlos
Wyffels doet opmerken dat te Brugge de gegoede middenstand,
bestaande uit groothandelaars, drapiers, lakensnijders, kruideniers,
(

-

(1) Geschiedenis van een Vlaamse opstand „omme die defense van den
lande", Tielt, 1952.
Beschouwingen over i 302", verschenen in de Handelingen van de
Emulation, XCIII, 1956, p• 38-53.
(3 ) De Slag der Gulden Sporen van i 3 o2, 1952.
(2)
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380 brouwers, meerseniers, grauwwerkers (i o %) tegenover de dra
belangrijker was dan te Gent en te Ieper. Te-periambchtn
Brugge telden de draperieambachten in i 340 nauwelijks 30 %
van de bevolking tegenover Gent in 13 5 7 50 % en Ieper in 143 1
eveneens. „Van een numeriek overwicht van het „draperieprol etariaat" te Brugge in 128o is er volgens Carlos Wyffels geen
spraak. Brugge is veel meer een handels- dan een nijverheidstad
zoals Gent en Ieper.
De benaming van de Brugse opstand van i 280, de Moerlemaye,
is betrekkelijk laat in de teksten en meer in 't bijzonder in de
rekeningen vermeld, voor het eerst in de Reninghelle van i 296:
le rente kil doivent pour loquoison dou Mourlemai (Brussel, Alg. Rijks
Rekenkamers, Rolrekening 266), daarna in een akte van-archief,
Gwijde van Dampierre van 15 mei 1297 : le nouviele loi que nous
mesimes en nostre ville de Bruges pais le temps du descort ki jadis y fu,
kon apiela Mourlemay (L. Gilliodts - Van Severen, Coutumes de la
ville de Bruges, Brussel i 874-75, 2 din, I, p. 274). Carlos Wyffels
heeft de vermelding Muerlemaye nog ontdekt in het Stadsarchief
van Brugge, oorkonde nr. 3 5 5 , boven de i 5 e eeuwse kopie van
bijlage z 3 van zijn studie staan twee opschriften waarin het
woord „Moerlemay(e)", voorkomt. Moerlemaye is ook de titel
van een akte van i 3 22, waarin Lodewijk van Nevers de stad Brugge
kwijtschelding verleent van boeten opgelegd ingevolge een opstand tegen Robert, jadis conte de Flandre (Brugge, Stadsarch.
Rudenbouc, f0 i 3), maar Carlos Wyffels doet opmerken dat het
hier waarschijnlijk gaat om de troebelen van i 3 i 3 -20. Het zijn,
buiten de hierboven vermelde diplomatieke teksten, vooral de
kronijkschrijvers die de term hebben gebruikt.
Het Chronicon comitum Flandrensinus (j. J. de Smet, Corpus chronicorum Flandriae (Brussel i 865-67, 4 din.), I, p. i 6o, gewaagt
van „groot moorlemay" : „in Brugis fuit magnus tumultus, causa
praedictarum institutionum legum, qui tunc dicebatur : groot
moorlemay", waarmede de tweede opstand van i oktober i 280
bedoeld wordt.
In 1429 wordt de term als een synoniem van oproer gebruikt
door Jan van Dixmude in zijn Kronijk van Vlaanderen : „i 429
Item anno Domini MCCCC ende XXIX, doe was groot moerlemay
ende beroerte in Cassele en de in Cassel ambocht, want tcommuun
ende tghemeente rees jeghen den bailliu, jeghen scepenen ende
jeghen den heere, omme dat den bailliu van Cassele meer boete
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wilde hebben van den ghenen die vochten of twistende, dan hare
previlegien, costumen of wetten in hadden, enz".
Er zijn echter twee handschriften van de Kronijk van Jan van
Dixmude. Een ervan werd uitgegeven door J. J. Lambin in i 839,
de andere door J.-j. de Smet in zijn „Recueil des chroniques
de Flandre (Tome III, in 18 5 6). Nu heeft K. Stallaert in zijn
Middelnederlands Woordenboek de term Moerlemaey opgenomen. Hij geeft het excerpt uit de Kronijk van Jan van Dixmude,
maar blijkbaar uit de uitgave van Lambin, waarin de schrijfwijze
van Moerlemaey verschilt van de overgeleverde van de 13 e eeuw.
Ook bij Despars (2, 5 ), waar men leest „van deser seditie ende
meuterie, die men de moerlemye heet". In de uitgave van Lambin
staat foutief gedrukt : „grote mortemaey" (1 ). K. Stallaert heeft
die lezing in zijn woordenboek-artikel onder lemma Moerlemaey,
zn. Opstand, oproer, fr. revolte, insurrection, verbetert : „A0 Di
M.CCCC ende XXIX„ doe was grote mortemay (1. moerlemaey)
ende beroerte in Cassele ende in Casselambochte, etc.".
F. Funck-Brentano, die een meesterlijke monografie over deze
historische periode schreef : „Philippe le Bel en Flandre", Paris,
1897, heeft zich afgevraagd wat die „Moerlemaye" betekende:
„1'etymologie proposée par Kerryn de Lettenhove (Histoire de la
Flandre, II, 344, n i) de mueren, movere, agiter n'est qu'une
hypothese, Warnkcenig-Gheldolf proposent (IV, 10 , n) Mortle-May par allusion aux condamnations et à la Keure qui furent
imposées à la ville de Bruges au mois de mai 12 8 I . La Grande
Moerlemaye éclata au mois de septembre suivant".
J. Verdam, die evenals K. Stallaert, Moerlemay in het Middelnederlands Woordenboek opneemt : Moerlemay (Mour-, Muer-,
-maey, -maye) znw. geeft slechts de volgende toelichting : naam
waaronder in de geschiedenis bekend is de opstand der Bruggenaren in I 28 I (1. 1 28o). Hij voegt er aan toe : „dat ook andere
opstanden aldus werden genoemd, blijkt uit eene plaats bij
Stallaert, 2, 2I 2, waar een oproer te Cassel en in Casselambacht
van 1429 met dien naam wordt vermeld".
1 ) Varianten in J.-J. Lambin, Dits de Cronike ende Genealogie van den
Prinsen ende Graven van den Foreeste van Buc ... van Jan van Dixmude,
Ypre, Lambin zoon, t 839 : p. 307 mortemaey in Cassele (1429) (met inkt
verbeterd morlemaey) ; p. 3 TO moerlemaeys te Geeraerdsbeerghe (1430);
moortlemaye.
(
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Voor Warnkcenig-Gheldolf was „Moerlemaey" een kreet :
Mort-le-Mqy, Weg met het Mei- geschenk of de Meitak : de nieuwe
kenre van Graaf Gwijde. Mort bestaat zonder twijfel in het
Diets en was als uitroep bekend. Ook als uitdrukking : „mort
ane iet seggen" : schande doen door iets te zeggen, de gewone
opvatting voor moort : mord is echter niet dood, doch verraderlijke, heimelijke doodslag. Toch lijkt het mij weinig waarschijnlijk
dat de opstandige Bruggelingen van 12 8o in het Frans : Weg met
de Meital (le May) zouden hebben geroepen. Kervyn was dichter
bij de waarheid de Moerlemaye als een Brugs synoniem van
„ceditio" te hebben opgevat en aan de grondslag ervan een ww.
mueren, lat. moeere, fr. agiter te hebben verondersteld. Carlos
Wyffels waagt een nieuwe hypothese : „Naar mijn bescheiden
mening, schrijft hij is Moerlemaye afgeleid van twee werkwoorden : „moerlen en mgyen. Moer(e)/en betekent luidkeels schreeuwen
en roepen; mgyen met de armen zwaaien. Hun samenstelling,
meent hij, roept aldus het beeld op van een schreeuwende en met
de armen zwaaiende menigte ".
We zijn het met zijn voorgestelde samenstelling van twee
werkwoorden, die een zelfstandig naamwoord zouden gevormd
hebben niet eens. Ik geloof namelijk dat het zelfstandig naamwoord Moerlemaye niet het resultaat is van een samenstelling
van twee werkwoorden, maar dat van een afleiding van een verbale stam : moerle, voor morrelen, frequentatief van morren (lat.
murmurare + een suffix eie (ye), fr. ée. De in van Moerlemaye
(Moerlemye) is niet de aanvang van maye (mei), maar een overgangsklank fonetisch te verklaren door de begin-consonant van
Moerle.
Moerlemeie zou aldus in de kategorie komen te staan van Westvlaamse afleidingen op eie, zoals babbeleie : gebabbel, geroddel,
wasscheie : waspartij, niet te verwarren met afleidingen op ege,
egge, ei, vulg. lat. iga, zoals babbelege : babbelaarster; wasschigge:
wasvrouw.
Ik zie althans taalkundig voorlopig geen redelijker oplossing,
die ik voor een betere graag prijsgeef. In elk geval is Moerlemaye
in tegenstelling tot Cokerulle geen benaming voor een kreet,
mnl. cri (cry) of gecri, fr. cri, lat. clamor. Het is o.i. een schilderachtig en klankrijk synoniem van beroerte, oproer, lat. tumultus.
Het werd in de i ge eeuw als archaïsme en neologisme door sommige historisch georiënteerde Vlaamse schrijvers opnieuw ge-
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bruikt voor woelige bijeenkomsten en botsingen, fr. pagaille.
Het is één dier zeldzame, obsederende woorden, die uit de nacht
der tijden zijn magische klankkleur heeft bewaard, een voldoende
reden om er onze aandacht van filoloog aan te schenken. Van
dergelijke woorden heeft Guido Gezelle er heel wat opgenomen
in zijn „Loquela", echter niet Cokerulle en Moerlemaye, die hij
zeker moet gekend hebben, oude woorden, die hij achtte „meer
weerd te zijn als oude gesteenten" 1 ), en waarvan hij getuigde
dat ze tot het wezen zelf van de taal behoorden, de echte, de
levende taal, die leeft op de mond der sprekende mensen. Was
voor hem niet „de tale gelijk de sterren sterren zijn : zij bestaat,
zij is daar, zij leeft en zij roert nog dagelijks, en wij zoeken ze,
met eerbied te kennen en te doen kennen, in haar wezen en in hare
waarheid, in hare oorbaarheid of goedheid, en in hare bewonderlijke schoonheid" ? (motto van Loquela, 188i).
(

1 ) Door G. G. als motto gebruikt voor zijn „Uitleg van woorden, namen
en zaken" bij Rijmsnoer en vertaald naar Jacques Jansemin (?) : „De bièls mots
balon may que de peyros anticos" (zijn niet eerder cameeën bedoeld ?).
(

OUDE ENGELS NEDERLANDSE PARALLELLEN
-

DOOR
Prof. Dr. A. A . WEIJNEN

Meer dan eens hebben parallellen tussen het engels en het nederlands de aandacht getrokken. Reeds in i 919 en i 920, in de dertiende en veertiende jaargang van De Nieuwe Taalgids, namen
Kooistra, Wobbe de Vries en Wellander twee typen van constructies onder de loep, het type : hij wordt de reiskosten vergoed
en het type : sigaretten houd ik niet van. Daarbij bleek dat bedoelde
constructies in ieder geval niet tot het Nederlands en Engels
beperkt bleven, maar bijv. ook in het noordgermaans, met name
in het Zweeds, voorkwamen. De mening van Wellander : „Van
invloed van het Engelsch is hier geen sprake" kan ik volledig
onderschrijven (1 ). Tevoren echter had reeds J. Hoops, aansluitend bij Kluge, op het terrein van de latijnse leenwoorden op een
treffende overeenkomst tussen het Angelsaksisch en de streken
aan de Nederrijn, waaronder Nederland, gewezen. Hij doelde
op woordparen als Zaterdag - saturday, ags. miltestre - 'neletrix in
de Lex Salica, ndl. walnoot - ags. walk-hnuta. Hij had daaruit geconcludeerd dat de Angelsaksen die romeinse leenwoorden in
Nederland hebben moeten leren kennen en dat ze dus langs
Nederland naar Engeland getrokken zijn, wat trouwens ook
Bremer al gedacht had ( 2).
Deze mening is echter bestreden door H. Ehmer (3) Deze vond
Hoops' interpretatie niet dwingend. Hij opperde dat de Angel.

(1) J. Kooistra, Twee Hollands-Engelse parallellen in de yntaxis, N. Tg. XIII,
18 3 vlg. ; W. de Vries, Naar aanleiding van „Twee Hollands-Engelse parallellen
in de syntaxis ", N. Tg. XIII, 25 I vlg. ; J. Kooistra, Nog eens twee Holland rEngelse parallellen, N. Tg. XIII, 304 vlg. ; W. de Vries, Iets over afwijkende
„konstrukties" N. Tg. XIV, 37 vlg. ; Erik Wellander ,Over den datief als subject van
een passieve constructie, N. Tg. XIV, 291 vlg.
(2) J. Hoops, Reallexikon der germanischen Altertumskunde I (1911-1913)
91
8 8 en J. Hoops, W"aldbáume and Kulturpflan^en im germanischen Altertum, 1905,
5 66- 5 8 9•

(3 ) H. Ehmer, Die Sächsischen Siedlungen auf dem Fran^ó.si.rchen „Litu s Saaconicum", 1937, 8.
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saksen voor hun overtocht Romeinse leenwoorden konden leren
kennen, zonder dat ze daarvoor vlak bij het Romeinse rijk hoefden te wonen. De geschiedschrijvers delen nl. mede dat er Saksen
in de Romeinse legers dienden en de oude romeinse leenwoorden
kunnen door hun bemiddeling reeds in het stamland terecht zijn
gekomen. Over overeenkomsten met het Nederlands rept Ehmer
overigens niet.
J. van Ginneken heeft evenwel op Hoops voortgeborduurd.
Hij heeft zelfs uitdrukkelijk de stelling verkondigd dat de Angelen
en Saksen alvorens van onze kusten uit naar Engeland over te
steken, eerst door ons land heen getrokken zijn (1 ). Hij concludeerde daartoe vooral op toponiemische gronden, zoals in Schönfeld 6 XLVII gezegd wordt, maar ook wel op dialectologische ( 2).
De exclusieve toponymische overeenstemming tussen het Engels en het Vlaams met name in de -ingtun-benamingen (zie bv.
Alincthun in Frankrijk tegenover Allington in Engeland, Baincthun
in Frankrijk tegenover Bainton in Engeland, Colincthun in Frankrijk tegenover Collington in Engeland) had tevoren echter reeds
J. Mansion in zijn Drie lessen over de geschiedenis van het Nederlandsch
naar de plaatsnamen I, Het Engelsch element, in de H C T D VI, z 7 vlg.
en later in Oude Vlaamsche namen uit Frankrijk, in Onze Taaltuin,
VI, 3 2 vlg., tot een andere theorie gebracht. Hij denkt nl. omgekeerd voor de streek van Boulogne tot Waasten aan een Engelse
nederzetting.
Ehmer deelt deze mening. In een samenspel van argumenten
toont hij aan dat het Litus Saxonicum geen nederzettingsgebied
van Saksen is geweest voor de overtocht naar Engeland. Noch het
Engelse noch het Franse litus saxonicum vertoont in die vele
plaatsnamen op -ingtun zekere gevallen van i-umlaut. Derhalve
moet dit plaatsnamentype betrekkelijk jong zijn. Dat meent Ehmer
ook al te kunnen bewijzen uit het feit dat in Engeland deze namen
even goed in het westen als in het oosten voorkomen, terwijl de
namen op -ing praktisch tot het oosten beperkt zijn, want dan
wijst op het voorkomen daarvan juist in de tijd van de invasie.
Bovendien vond Ehmer in dat Franse Litus Saxonicum op arJ. van Ginneken, Onverwachte Oud- Nederlandsche aansluitingen, OT. II, i vlg.
2 ) Jac, van Ginneken, Engelsch en Nederlandsch in Ts. voor taal en letteren,
XXVII, 304-316.
(

1)

(
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cheologisch gebied niets wat op Saksisch wijst maar wel een enkele
broche die sterke overeenkomst met engelse broches vertoont.
Bij deze mening hebben M. Gysseling en K. Heeroma zich
aangesloten. M. Gysseling wees op het filologencongres van
948 1) niet alleen op een aantal klankontwikkelingen waarin de
onomastiek van het zuidelijke vlaams en van Noord-Frankrijk en
het engels exclusief parallel of zo goed als parallel lopen zoals de
ontwikkeling van au > eo in Eodbertus, verwant aan de ags. doch
in het Fries ontbrekende 2) ontwikkeling van au > ea en de
eveneens onfriese 3) breking van e voor r (in Eorneacus), gelijk
aan de ags. breking tot eo, maar ook op de passus lagas seu consuetudines van i i 27, waarin hij het eng. law onderkende.
In zijn artikel Oudengelse invloeden in het Nederlands 4) toonde
K. Heeroma een niet onaanzienlijk aantal nieuwe parallellen die
de betrekkingen tussen het Engels en het Vlaams overduidelijk
maken en ook hij schreef deze aan immigratie uit Engeland toe.
De taalverschijnselen dan waarmee hij werkte waren i e overeenkomsten in klankontwikkeling tussen het Engels en het
Vlaams, in afwijking van het fries, 2e woordovereenkomsten
waarbij de verbreiding in Nederland tot het vlaams-zeeuws en
zijn onmiddellijke omgeving beperkt was. Tot de door hem bedoelde klankontwikkelingen behoort in eerste instantie de overgang van u via y in 1 (tegenover ofri. e). Over de ontwikkeling
van ai via a tot oo laat hij zich niet geheel duidelijk uit. Vaak ver
betrokken voorbeelden ook nog het bewuste verbrei--toned
dingsgebied. Heeroma noemde dan het toponymicum -ide, verspreid in W.-Vlaanderen, Zeeland en Holland bezuiden de Maas,
identiek met ags. hyp ; kite „wouw", beperkt tot het Vlaams en
identiek alleen met ags. cyta, eng. kite ; mnl. brine „pekel", met
een kerngebied in het zuidwesten van ons taalgebied en verder
alleen in het Engels ; mnl. biden ; het toponymicum lode, lo ,,waterloop, kreek", ten onzent typisch voor Zeeland en aangrenzende
streken van N.-Brabant en Z.-Holland, identiek met ags. lad,
meng. lode ; voorts als mogelijk nog : boot en loodsman.
(

(

(

(

(1) M. Gysseling, Ingueonismen in de vroege topo- en anthroponymie van Vlaanderen
en Noord- Frankrijk, in : Hand. Zoe Ned. Philologencongres, i 94 8 , 7 2- 75 •
(2)W. Steller, Abriss der Alt
Grammatile, i 928 par. i 9. In het
oudfries is an > a4 geworden.
(3) Steller, a.w. par. 8.
(4) Ts. LXX, 257 vlg.
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Daarnaast heeft Heeroma op grond van de verbreiding de volgende parallellen aangevoerd : het toponymicum heernesse, bekend
bv. in de naam Middelharnis, ter plaatse uitgesproken: mane : rsa,
verbreid vooral in W.-Vlaanderen, Zeeland en zuidelijk Z.-Holland, en door hem op grond van een veronderstelde betekenis
„natuurweide op grafelijke domeingrond" geïdentificeerd met
ags. hernes district, en zonder parallel in het Fries ; elder „uier",
een woord dat uitsluitend bekend is uit het westvlaams, het
zeeuws, het zuidhollands en het engels ; broem „brem", typisch
vlaams en identiek met ags. brom, eng. broom en weerom niet-fries;
zuidhollands - zeeuws - vlaams baars (ch),heers(ch) „hees ", waarvan
de samenhang met engels hoarse 1 ) wel evident schijnt. Voorts
betoogt Heeroma met nadruk hoe het element -beier voor bes,
gezien ags. berie uit ouder -bei vervormd moet zijn onder engelse
invloed.
Dan noemt hij nog een groepje namen dat met de zee samen
wulk „eetbare slak", weerom beperkt tot het nederlands-hangt:
kustgebied en het engels ; slaak „plaats waar de zee, bij onstuimig
weder, rustig is ; ook : vlies, waas", voorkomend in het zeeuws,
het zuid-hollands, vermoedelijk ook aan de vlaamse kust en in
het engels (slack) ; mnl. woes „modder", voorkomend in het
zuidhollands en zeeuws en identiek met ags. wól s, eng. ooze;
agger „kortstondige rijzing van het zeewater tijdens eb, navloed ",
bekend uit het zuidhollands en zeeuws en verder engels (eagre,
agar, ager), hoewel ook fries. Al is het waar dat deze woorden
krachtens hun betekenis wel voor een gedeelte tot kuststreken
beperkt moeten zijn, het geringe en telkens vrijwel gelijke ver
wijst toch op biezonder nauwe banden speciaal-breidngs
betrokken
streken.
tussen de
Beslist minder bewijskracht hebben snake slang, dat weliswaar
in het vlaams en in het engels, maar ook in het middelnederlands
en zelfs in het oudnoors voorkomt, en rake „gerucht" dat niet
alleen identiek schijnt met ags. race, maar ook met ohd. rahha. De
vorm vulmaerte „bunzing" heeft voor het westvlaams alleen de
waarde van een reconstructie maar zou overigens met m. eng.
fulmard en eng. foumart samen weerom exclusief zijn 2
(

(

).

(1) Het meng heeft hors.
(2) Het woord duin vond Heeroma zelf al terecht te ver verbreid om het
in deze samenhangen te mogen aanhalen.
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Tenslotte wees Heeroma nog op het woord kreek. Het ono.
/riki „bocht" en het fri. kreek. kryk, /rike „aanspoelsel tegen een
waterkering", zijn er respectievelijk slechts uit de verte en misschien helemaal niet mee verwant. Zodoende is er dan ook hier
wel een exclusieve eenheid van eng. creek (m. eng. creke) en ndl.
kreek, welk oord voorkomt in Vlaanderen, Zeeland, een randje
van westelijk N.-Brabant (in Fijnaart bv. ken in de Kreek en in
Klundert de Tonnekreek) en Z.-Holland ten zuiden van de Nieuwe
Maas. Het fra. crique is mogelijk van scandinavische oorsprong.
Het komt nl. het eerst in een normandische tekst van i 3 3 6 voor (1).
Wij menen thans aan het hier vermelde enige nieuwe gegevens
te kunnen toevoegen. Vooraf gaan dan een aantal engels- nederlandse parallellen, waarbij ofschoon het verbreidingsgebied in
Nederland zich enigszins beperkt tot die streken die het dichtst
bij Engeland liggen, ook andere germaanse talen, met name het
Duits, zich aansluiten. Strikt genomen hebben deze geen bewijskracht. Geheel voorbijgaan willen we ze evenwel niet, omdat
althans het voortbestaan van de betrokken woorden door Engelse
invloed mede begunstigd zou kunnen zijn. Bij De Bo, 8i, vindt
men beesten „zich neerzetten op de grond", volop bekend in het
mnl. beten „van het paard stappen". De Bo wijst op de eng. parallel
to bait „langs de baan stilhouden om zich te verkwikken". Hoewel
het woord niet uit het ags. bekend is, moeten we gezien ook mnd.
beten en vooral ohd. beiiian en mhd. beien de kans zeer groot
noemen dat we bij dit woord met een relict te doen hebben, dat dus
uiteindelijk niets voor nauwere jongere samenhangen tussen engels
en nederlands bewijst. Hetzelfde geldt voor het woord haan.
Het Mnl. Wlb. VII, 40-41 zegt hiervan : „Het woord is zeer gewoon
in het Mal., vooral in de zuidelijke streken (het Vlaamsch en
Brabantsch) waar het woord nog niet is uitgestorven ... In de
I fide eeuw komt het woord ook in noord-ndl. gewesten nog voor
in de rijmende uitdrukking saen en plaen, zonder zich te bedenken,
zoo maar zonder omwegen". Behalve ags. sona, meng. sone, eng.
soon zijn echter ook nog ofri. son en niet minder ofri., mnd., os.,
ohd. en mhd. san als naaste verwanten en zelfs in de verte nog
got. suns aan te voeren. Voor Klemskerke (H23) vermeldt
J. L. Pauwels, Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandscbe dialecten,
(1 )

0. Bloch - W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue fran-

faise 2 1950, I 62.
,
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zegt
I 93 3, 94, royewied „klaproos ". „Het tweede lid wied
Pauwels beteekent „onkruid" en is identisch met Eng. weed.
Vgl. ook Ndl. wieden. Het komt in West-Vlaanderen meer in
bloem- en plantnamen voor, bv. te H 84 melkwiet: paardebloem.
De Bo geeft een heele reeks composita op met wied als ze lid".
Naast ags. w od, wiod en m. eng. weed kent echter ook het os. wiod
en het ohd. wieta „filicem" . Waar ook nog het fries het afgeleide
ww. wjudde, wjude, wjoede kent, moet ook hier dus weer in eerste
instantie aan een relict gedacht worden.
Met het eveneens in plantnamen voorkomende binde is het al
niet anders gesteld (1). Voor „haagwinde" komt in West- en
Frans-Vlaanderen binde voor. Het moet daar heel oud zijn, gezien
widebinde in het bekende Königsberger glossarium. In N.-Nederland komt binde volgens Pauwels niet meer voor. Heukels kent
het slechts uit een geschreven bron. Maar in het engels treft men
een groot aantal binde-vormen aan : bearbind, bellbind(er), bindweed,
cornbind, lily bind, weedbind, woodbine, enz ... „West-Vlaanderen
zegt Pauwels ( 2) sluit hier dus, evenals voor vele andere woorden , bij Engeland aan". Maar ook het hgd. doet weer mee met
bindling, weegbinn en Zwabisch binde.
Eigen zowel aan het engels als aan nederlandse dialecten is
ook het gebruik van het motief boter bij de benamingen van de
vlinder : eng. butterfly ( 3), ags. buttorfléoge, Hollands boterkapel en
botervlieg, vlaams boterscha je, boterschuite, boterdraver, botervlinder,
boterwijf, boterwrjver enz., een benoemingsmotief waarschijnlijk
afkomstig van het volksgeloof dat heksen in de vorm van vlinders
de melk stelen ( 4). Maar behalve dat dit type Hollands, Fransvlaams, Westvlaams, Oostvlaams, Zeeuwsvlaams en Engels is,
is het ook fries (buterflie), Gronings (bòtterbeks, botterklitse en
bottervogel), Drents (bofferoel, bottervogel, botterklip, botterkli's) en
weerom hoogduits (butterfli^Ze en buttervogel) ( 5).
(1) Vgl. Pauwels, Bloemnamen, 4 g vlg.
(2) Vgl. Pauwels, a.w. 44•
(3) J. Wright, English dialect dictionary, I, 466, geeft het woord voor Yorkshire, Cheshire en Warwickshire.
(4) Zie overigens voor mogelijke samenhang met de naam Wlouter : C. Tavernier-Vereecken in HCTD, XXIV, 63-64.
(5 ) W.N.T. III, 716, 718-719, 720-721; J. L. Pauwels, De vlinder, in HCTD,
IX, 3 29 vlg. ; A. R. Hol, De benamingen van de vlinder in midden-Nederland, TT,
VI, 107 vlg. ; J. Bergsma, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreek-

wijten,

i

906, I, 68.
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Merkwaardiger en belangrijker voor het probleem dat ons
bezig houdt, zijn echter die overeenstemmingen waarbij de overeenkomst tussen het engels en het meestal westelijk nederlands
uitsluitend nog in het noordgermaans (en dan eventueel ook het
oostgermaans) wordt voortgezet. Schónfeld 6 XXIV schrijft hiervan : „Ook is vanouds over Denemarken verband met Scandinavië : vlaams mnl. Titel (tegeover ndl. luttel) correspondeert
met on. lítill (got. leitils) ; vlaams mnl. soe met on. su (got. so) ; het
veenkoloniale wijk (Ommelanderwiek enz.) is verwant met on. vik,
Zndl. riven „harken" is eng. to rive, on. hr fa ; ndl. schakel is ags.
sceacul, Inoors skokull „wagenstreng" . Tenslotte wijst Schonfeld
nog op nes(se) „neus, landtong ". Ik kan hier dit probleem niet
uitputtend behandelen, maar zou in ieder geval reeds een aantal
parallellen willen toevoegen. Het woord bagge wordt in W N T
II, 865 , omschreven als „Een in noordbrabantsche, Zeeuwsche
en Vlaamsche dialecten zeer gewoon woord voor eene mand,
hetzij eene sluitmand, hetzij eene „rugmand, draagkorf voor
menschen of dieren; fr. hotte" ". Aan de daar genoemde vindplaatsen kan ik thans ook Ghij sen, S 2, 5 3, toevoegen 1). Het
W N T zegt verder : „Het woord gelijkt zeer op eng. bag".
Welnu, ditzelfde woord wordt bij W. Skeat A concise etymological
dictionary of the English language, new impr. (z 927), 3 5 , als oorspronkelijk Skandinavisch betiteld. Skeat noemt meng. bagge,
ij sl. baggi, oudzweeds bagge en zegt verder : „Not found elsewhere
in Teutonic. (Gael. bag is from E.)". Daar er echter ook nog een
oudpruisisch baga en verwanten in het Italiaans en het Spaans
bestaan (ook frans bagage en ouder bague moeten in dit verband
gezien worden) liggen de verhoudingen overigens nog niet geheel
duidelijk 2).
Een ander engels woord waarvan Skeat zegt dat het een scandinaafs leenwoord is, is het werkwoord to hit. Men vergelijke
meng. hitten, ijsl. hitta, deens hitte, zweeds hitta „vinden". Het
Zeeuws kent echter eveneens hit „tref" en itte(n) treffen; cfr.
Ghij sen, 339. Van het woord bar „hengsel" (met enkele afgeleide
betekenissen) geeft het W N T V 2146-2148 een aanzienlijk aantal
nederlandse vindplaatsen. Als identiek of verwant worden aldaar
(

(

(1) Aldaar wordt het woord ook vermeld voor Goeree en Overflakkee.
(2) Zie ook O. Bloch - W. v. Wartburg, Dictionnaire étymologique de la

langue française 2

,

i

95 o, 5 0.
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verder genoemd ags. heorr, hior, ags. heorra en eng. harre, bar en
harrow, maar verder zegt het W N T : „Alleen uit de Noordgerm. talen bekend" ; vgl. onoors hjarri. Ook dient hier vermeld
noordhollands gaaltje „buitje" 1), stellig identiek met eng. gale
(

„storm" (16e eeuw). Skeat noemt de oorsprong onzeker, maar
denkt toch aan Scandinaafse herkomst. Hij verwijst nl. naar
„Dan. gal furious ; Norweg. ,ein galen storm a furious storm,eit
galet veer stormy weather". Waarschijnlijk moet hier ook de oor
frans galerne „N. W.-wind" gezocht worden. Opmer--sprongva
kelij k is verder aven „avond", vermeld bij De Bo, 5 7. De enige
wgerm. vorm zonder d is bij Franck - Van Wijk, 23 ags. &fen.
Daar leest men verder : „De auslaut van de on. woorden kan als
die van ags. &f en verklaard worden".
Bij een vorige gelegenheid 2) heb ik al eens gewezen op wvla.
ageen (agein, ageins), gevonden bij De Bo, 37 en het in de enquête
van Willems opduikende ageen voor „nog" te Belle in FransVlaanderen. Het is natuurlijk identiek met het door Skeat a.w. 8
noordengels genoemde again (meng. ayein, ags. ongegn, ongéan).
Skeat haalt dan verder nog aan : „Dan. igien, Swed. igen, again",
zonder dat hij het Engelse woord als een scandinavisch leenwoord
beschouwt.
Ten besluite noem ik nog het wvla auwe „aar" 3), dat identiek
schijnt te zijn met eng. awn peul, waarvoor Skeat a.w., 34 als
middelengelse vormen (naast agune) awene, awne geeft. In het noordgermaans treft ons naast tweeds altnar „husks" en ij si. ógn „chaff,
a husk" de deense vorm avne „kaf". Gotisch ahana vertoont
Grammatischer Wechsel, in ohd. agana heeft men althans geen
vorm met w.
Moge bij een enkel van de genoemde gevallen oerverwantschap
in het spel zijn, van verscheidene engels-noord germaanse parallellen staat het vast dat het engels het betrokken woord uit het
skandinavisch heeft. En dan rijst de vraag of het Nederlands,
als het met het Engels en het noordgermaans meedoet, in
dat geval eveneens rechtstreeks aan het skandinavisch ontleend
heeft, dan wel door Engelse bemiddeling. Ook wanneer die vraag
niet opgelost kan worden, schijnen de hier bedoelde tritsen wel
in zo verre belangrijk dat ze de mogelijkheid van een richting
(

(

(1) J. de Vries, Westfriesche woorden, 1910, 7.
(2) T T, XIII, I 59.
(

3)

De Bo, S 7.
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Nederland-Engeland minder waarschijnlijk maken dan de omgekeerde.
Tenslotte kom ik tot mijn pièce de résistance : de engelsnederlandse exclusivismen. Ik meen dan aan de reeds bekende er
nog enige te kunnen toevoegen. Met het eng. to flay (ags. pl^gian,
plegean) is stellig identiek mnl. pleien „pret hebben, vrolijk zijn,
juichen, jubelen, dansen, springen van vreugde", waarvoor het
Mnl. Wb. VI, 4 S 7 -4 S 8, citaten geeft uit Lodewijk van Velthem,
de Spieghel Historiael, de Rijmbijbel, Melis Stoke en een gedicht
van het Hulthemsche handschrift, afgedrukt in Vad. Mus. I, 327.
Een tweede voorbeeld levert ote „wilde haver (avena fatua)",
dat bij Ghij sen, 655, voor Schouwen-Duiveland, Z.-Beveland,
het Land van Hulst en het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen (1 )
als óót(e) en door De Bo ( 2) voor het wvla. als ote (naast ate) gegeven wordt. Het woord is stellig identiek met eng. oats (meng.
otes, ags. dte sing. en titan plur.) en misschien verder verwant met
ij sl. eitill „a nodule in stone" en noors eitel „gland, knot, nodule"
terwijl er nog verderop verwanten in het Russisch en Grieks te
vinden zijn ( 3). Het woord als zodanig is echter volkomen exclusief engels-westvlaams-zeeuws, een verwantschap die door de
ontwikkeling ai > oo nog eens geaccentueerd wordt.
Slechts terloops wijs ik op het feit dat Ghij sen, 308, waar zij
'aete(n) in de betekenis van „een hekel hebben aan" noemt, als
parallel op het engelse to hate in dezelfde betekenis wijst. De Bo, 63,
schrijft bij babbe „zinking, gezwel aan de kaak" verder : „Vlg.
het eng a bib". In ieder geval is de identiteit hier niet geheel
duidelijk. Wel zeer merkwaardig is dat De Bo, 6, als lidwoord
van onbepaaldheid a kent, voor welks vocalisme ik weer alleen
op ags. in kan wijzen. Voorts is er de overeenkomst tussen zeeuws
awae(r), awao(r) „ziedaar, pas op" (Ghijsen , z8) met eng. aware.
De exclusieve overeenkomst in prefix en betekenis wijst ook hier
op zeer nauwe betrekking. Merkwaardig is voorts de overeenkomst bij een van de benamingen voor „paars ". Blijkens Taalatlas, afl. 4, krt. 14, komt hiervoor in Groningen en een deel
van Drente sangen voor, een woord dat in het mnl. volgens
.

(1 ) De heer H. L. Storms uit Oostburg meldde mij de vorm ote o.a. ook
voor Ede en St. Kruis.
:2) Als benaming voor twee verschillende kruiden.
(s) Zie ook nog Franck- Van Wik i.v. erwt.
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Meertens zowel in Noord- als in Zuid-Nederland algemeen gebruikelijk was, en uiteraard aan frans sanguin doet denken, maar
ook in het Engels sanguine terugkeert C). Suggestief zijn ook weer
de benamingen met het motief „kanker" voor de klaproos.
„Heukels vermeldt kankerbloem soms ook kankers en kankerroos,
voor Zeeland (Vlaanderen en de eilanden), Zuid-Holland,
Noord-Holland, Teksel, Groningen en Friesland" (2). Pauwels (3)
kent kankerroos en kankerbloem ook in het westvlaams en een
gedeelte van het fransvlaams. Het voorkomen van Engels canker
en cankerrose doet hem dan van een anglofries verschijnsel spreken. Met dit (ook friese) voorbeeld te vermelden hebben wij
echter eigenlijk de grens van de nederlands-engelse exclusivismen
weer even overschreden. Echt exclusief is weer de engels-westvlaamse eenheid bij de vorm clithe uit het westvlaamse Konigsberger Glossarium en het ags. clide. Tenslotte wordt door J.F.
Bense, A dictionary of the low-dutch element in the english vocabulary,
1 926, I I , engels bibber met nederduits en nederlands bibberen,
bibber en bibbere vergeleken. Bense beslist niet of het engelse woord
een frequentatiefvorming uit ags. beofian is of een ontlening uit
het ndd. of nl. De door Franck - Van Wijk aangehaalde parallellen
nhd. bebera, noordfries bevern, on. bijra vertonen in ieder geval
minder gelijkenis. Waar mij in Nederland bibberen bovendien
meer een noordelijk kustwoord lijkt (O.-N.-Brabant kent bv.
reieren 4) en in het Mnl. I/b. ontbreekt bibberen nog) meen ik toch
ook hier weer in zekere zin de term nederlands-engels exclusivisme te mogen toepassen.
(

(1) Zie P. J. Meertens, Taalkaart paars, in : 0 T, IX, i 5 7 vlg. en J. Leenen
in TT, IV, 3 7.
(2) J . L. Pauwels, Bloemnamen, 99. Zie ook Ghijsen, 401 en Ter Laan 2 , 37.
Waling Dijkstra geeft echter geen woorbeelden. Opvallend is dat op de kaart
A R i 3 i voor klaproos die zich op het dialectenbureau te Amsterdam bevindt
alleen Zeeland en de Zuidhollandse eilanden het kankermotief vertonen.
(3) Pauwels, Bloemnamen, 98 vlg.
(4) Zie O.V. I, 221 en verder W N T, XIII, 223. Bovendien vond ik in
het mat. Willems betreffende beven voor Gemert rére, voor Lieshout rérre,
voor Duizel raere, voor Lommel reiern, voor Boekel reiere, voor Someren
riejere, voor Posterholt riere, voor Peer rjern en voor Genk roeren, voor
Uddel riebein en voor Oorsbeek ra ele. J. van Ginneken tekende op het betrokken kaartje aan, dat ook Oudenbosch riere kende. Uit eigen materiaal
ken ik nog rere in Reuzel en Best en riere in Meersen (Lb).
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Nog een voorbeeld waarvan ik meen dat het een engels-vlaamsfries exclusivisme is. De Bo, 876, geeft schreem „schreeuw" met
scherplange ee en het ww. schreemen „schreeuwen".00k Teirlinck
kent beide. Het W N T XIV zegt van schreemen: „In Vlaand." .
Bijgaand kaartje, getekend naar het materiaal Willems en de
antwoorden op vraag 3 van onze eerste Nijmeegse vragenlijst (1),
bevestigt zulks. Van J. van Ginneken beschik ik over een aan
dat ook in Rijsbergen schreamen voorkomt. Voorts wijst-teknig
het W N T op Fries skrieme. Deze woorden vergelijkend met
Engels scream (middeleng. scremen) ( 2), kan ik met Skeat ook nog
wel wijzen op ijst. skraema, zweeds skrâma en Deens skrxmme,
die volgens Skeat ook oorspronkelijk luid schreeuwen betekenen,
maar ik meen dat het beter is die Skandinaafse vormen wat verwijderd te houden ( 3) en alléén voor het westvlaams en het engels
en het fries van een vorm *skraimj an uit te gaan. Ik zie de engelse
ontwikkeling nl. aldus : ai ± umlautsfactor wordt oudengels th
(cfr. sâ3 „meer", hw te „tarwe") en middelengels é (see, whete).
In het nieuwengels leverde dit vormen als teach, reach, each, mean,
bread, sea, least, enz. 4).
Wij komen thans tot de interpretatie.
Bij de romaanse ontleningen ligt het wel minder voor de hand
dat het woord eerst vanuit Frankrijk naar Engeland gereisd zou
zijn en dan van daaruit bij ons terechtgekomen. In de gedachtengang van Hoops zouden wij veeleer aan het Nederlands als bemiddelaar tussen de latinitas en het engels kunnen denken, bijv.
bij het zojuist genoemde kankermotief en sangen voor „paars".
Maar natuurlijk kan de ontlening ook onafhankelijk geschied zijn.
Dat zou met name kunnen bij Zeeuws poer „groeikracht" (Ghijsen,
736) en Engels power. Skeat a.w. 4o6-407 noemt trouwens eng.
power een frans leenwoord. Men vergelij ke meng poer en ofra poer,
pooir „kunnen", dat zelf van het laatlatijnse potere stamt.
Bij het grootste gedeelte dan van de exclusieve parallellen gaat
het wat het Nederlands betreft om het kustgebied en daarbij
(

(1) Uit dit materiaal zijn geen andere woorden dan die van het type schreien,
schreeuwen, schremen, dus niet bijvoorbeeld brullen, krjsen opgenomen.
(2) Skeat a.w. 470.
(3) Dit dus in afwijking van J. de Vries, Vokalvariation im Germanischen,
Beitr age 8o (Tubingen), 2 .
(4) M. Kaluza, Historische Grammatik der englischen Sprache I (i goo), i o 8 en
II (1901), z6.
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dan weer speciaal om het zuidelijk deel, waarbij zich dan, wat het
namenmateriaal betreft, het in N.W.-Frankrijk aangrenzende gebied aansluit,
Voor dit verschijnsel heeft C. V. Trefois een merkwaardige
folkloristische parallel aangewezen. In westelijk Vlaanderen vindt
men in de bouwwijze nog specimina van vakwerk zonder horizontale verbindingsbalken, nauw verwant met de NormandischPicardische .regelbouwtechniek" en soortgelijke bouwwerken in
Engeland (1). Bovendien wees Trefois nog op een tweede overeen
Zowel langs de Vlaamse kust (Alveringen, Avekapelle,-steming.
Ghistel, Westkapelle) als in Engeland vindt men de zgn. ,,crutchconstructions", waarbij de daksteunen de vorm van gebogen
balken hebben. Er schijnt wel verband te zijn met een verder
verbreide prehistorische spitshoogbouw, maar Trefois vindt de
overeenkomst tussen het Vlaamse en het Engelse type tamelijk
exclusief. Daarbij komt dan nog een mening van de door hem
geciteerde Kenedey, die ook een architectonische panne, in de
omgeving van Rouen, als van Engelse oorsprong beschouwt ( 2).
Op archeologisch terrein vestigde, zoals wij reeds zagen, Ehmer
de nadruk op de overeenkomst tussen een broche van het Litus
Saxonicum en de Kentse broches, een soort „Scheibenfibel",
vlak, met een granaat in het midden en enkele stukken granaat
eromheen.
Zoals uit het voorgaande al wel duidelijk is geworden, zijn
er dus op het taalkundige vlak in principe drie mogelijkheden,
waarbij dan telkens nog expansie en immigratie zijn te onderscheiden. Ofwel hebben er zich destijds pre-Engelse verschijnselen zowel aan de Engelse kust als aan de Nederlandse gevestigd,
ofwel de Nederlandse verschijnselen zijn naar Engeland geëxporteerd ofwel er hebben zich Engelse op de Nederlandse kust
neergelaten.
Bij de eerste mogelijkheid zou men kunnen denken aan een
gemeenschappelijke vestiging van pre-Engelsen op het Litus
Saxonicum, dat zich aan beide zijden van de zee uitstrekte en
inderdaad reeds in de Notitia dignitatum rond 400 n. Chr. onder die
naam wordt vermeld. M. Gysseling heeft in zijn Toponymisch
(1) C. V. Trefois, Van komwoning tot Vlaamsche boerderij, 1 942, 49, 51.
(2) Cl. V. Trefois, La technique de la construction rurale en boil. Folk, Zeitschrift des Internationalen Verbandes fur Volksforschung, I (i 93 7), S S vlg.
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Woordenboek, II, i 13 2, rekening gehouden met deze mogelijkheid:
„de Noordzeestammen uit Noord-Duitsland hebben Vlaanderen
en Boulonnais gegermaniseerd. Vandaar het optreden van gelijkaardige taaltendensen als in Engeland". In dit verband denk
ik ook aan het vlaamse bachten. De Bo, 64, verwijst daarvoor naar
eng. abaft, dat bij Skeat a.w. i vergeleken wordt met ags. beftan
en meng biaften. Ik heb dat woord eveneens in Duitsland aan de
noordzeekust teruggevonden (ook op de eilanden Amrum, Fohr
en Helgoland) als boft, beft enz. Zie Deutscher Sprachatlas, Karte 6o
(hinten). Het woord is echter ook weer oudfries. Zie G. A. Nauta,
Oudfriesche woordenljst, i 926, 5, i.v. be/ta „achter".
Het is wel erg verleidelijk in deze richting te denken als de
parallel tussen het zuidelijke engels en het west- en fransvlaams
tevens het Duitse noordzeegebied omvat, zoals dat bij backten
het geval is. Maar stellig moeten wij ons toch ook laten waarschuwen door de hiervoor aangehaalde grondige verwerping door
Ehmer. Bovendien heeft Mansion in H C T D VI, 24 vlg. er op
gewezen dat in Engeland dit bestanddeel wel geheel door de
later aangekomene overspoeld is, zodat hiermee nauwelijks
rekening dient gehouden te worden.
Dan de tweede mogelijkheid : nederlandse ontleningen in het
Engels. Franck - van Wijk - van Haeringen onderstelt zulks voor
het Kentische finder dat daar reeds in de i 4e eeuw (vlindre) voorkomt en met het Ndl. vlinder identiek is. Over dit woord is
geschreven o.a. door J. L. Pauwels, De vlinder in H C T D IX
( 1 935) 3 2 9 3 8z, en door mevr. A. R. Hol, De benamingen van de
vlinder in Midden-Nederland, T T VI, 107 vlg. „Ook nu nog is
vlinder het woord van de zeekant" zegt mevr. Hol, aansluitend
in zekere zin bij Kiliaen, die het ,,,Roll. Fris." noemt. Het is echter
merkwaardig dat het woord ook nog in Duitse dialecten voorkomt. Bovendien zou de chronologie eer op het omgekeerde,
ontlening uit het Engels, wijzen. Kentisch vlindre dateert al van
de ie eeuw, het nederlandse vlinder komt pas voor bij Kiliaen.
Maar de tijd van optekening is steeds een hachelijk argument,
vooral als het maar één zwaluw is die de lente moet brengen.
Bij de elder- parallel heeft K. Heeroma Ts. LXX, 264, dan ook
terecht evenmin het feit dat mnl. elder eeuwen vroeger geattesteerd
is dan het engelse de doorslag laten geven.
Zeker heeft het Engels in de loop der eeuwen aan het Nederlands
ontleend. J. F. Bense, A dictionary of
f' the low-dutch element in the
-
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english vocabulary, 1926, bevat hopen met zekere voorbeelden. Of
het echter van alle zo zeker is, valt wel degelijk nog eens nader
te bezien. Van het woord elder geeft Bense wel a.w.go als enige
mogelijkheid : „so we think we may suggest a Flem. origin of
the Eng. dial. word", maar Heeroma zag later de verhouding
precies andersom. Trouwens soms heeft Bense zich ook niet
definitief uitgesproken. Wij zagen dat al naar aanleiding van
bibber ; cfr. Bense a.w. i i.
Rest dus tenslotte de mogelijkheid waaraan Mansion, Gysseling
en Heeroma denken : ontlening van het Engels op het continent.
Ehmer heeft de grote verdienste althans een historische onder
aan deze veronderstelde immigratie gegeven te hebben.-grond
In a.w. p. 8, had hij in 1937 op een plaats bij Procopius gewezen
(De oorlog der Goten IV, Zo), waar verhaald wordt dat er elk
jaar grote scharen uit Engeland naar de Franken emigreerden 1).
Bovendien vond hij steun in de overeenkomst van de broche
van Hardenthun met de Engelse exemplaren; archeologisch pleit
er alles voor, het kernland van die broches op Engelse bodem te
zoeken. Soortgelijk liggen de verhoudingen op toponymisch terrein. Ook daar heeft Ehmer goede argumenten voor Engelse
afkomst der ingtun -namen aangevoerd. Terloops merk ik op dat
hij daarbij ook op het Engelse karakter van noord-franse namen
als Cottun, Etreham en Ouistreham gewezen heeft. Maar vooral
verraden de toponiemen Angloischeville, l'Angleterre, Englesqueville
en Les Anglais alle uit het departement Calvados, het laatste zelfs
drie maal en het voorlaatste vijf maal voorkomend, een vestiging
van Engelsen op het continent 2).
Dat elder waarvoor Heeroma een oorspronkelijke betekenis
„schapeuter" postuleert, Engels van oorsprong is, wordt waar
als men aan de enorme betekenis van Engeland in de-schijnlk
middeleeuwen als wolproducent denkt 3). Waar het woord wulk
(

(

(

1 ) Zie ook M. Gysseling, De germaanse kolonisatie in Noord Gall ië volgens de
teksten, H C T D, XXXVI (1962), 48.
(

2 )Ehmer

a.w. 8.
Dès le XIIe siècle, les moutons anglais sont très réputés pour la iongueur et la finesse de leur toison" (R. Grand - R. Delatouche, L'agriculture
au Moyen Age, i 9 S o, 490). „English long wool always commanded a price...
To the Flemish weavers it was indispensable" (Lord Ernie, .Englisch Farming
past and presents, 1961, 15 ). Zie ook E. Lipson, The economic history of England, I
(

(

3)

,

'945, 146.
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reeds een parallel in het ags. wiloc, weoluc, welcc heeft, is middeleeuwse ontlening naar het engels al minder waarschijnlijk. De
westvlaamse vormen willok en vullok met hun zware tweede syllabe, geheel als in het angelsaksisch, wijzen juist meer op het
omgekeerde. De vorm beier „bes" schijnt zoals wij zagen wel uit
een contaminatie van bei en een vorm met r verklaard te moeten
worden. Waar nu bei het oude woord langs de nederlandse kust
moet zijn geweest, kan men voor de r in beier moeilijk een andere
verklaring vinden dan bij Engels-sprekenden, die op -berry gelij kende vormen gebruikt moeten hebben.
En tenslotte is er de klankontwikkeling van ai > oo in ote en
lode (en misschien ook die in boot, loodsman, moot, toon en flikflooien) 1 ). De ogm. ai werd nl. in het ags. a. Deze a bleef in het
middelengels in het noorden onveranderd maar ging in middenen zuid-Engeland al sinds het begin van de i 3 e eeuw in ó over,
welke klank later tot ó werd. Ook het oost- en noordfries vertoont
een ontwikkeling tot oo- en oe - achtige klanken; cfr. Th. Siebs,
Geschichte der Friesischen Sprache, i go I , par. 5 5 . Waar deze ontwikkeling in het Engels en oost- en noord-Fries een algemeen
karakter draagt (bone, stone, one, -hood, own, home, soap, oak enz.)
doch ten onzent alleen voor dentalen en i voorkomt, kan voor de
toestand ten onzent het uitebben van een Engels verschijnsel
overwogen worden.
Ook wezen wij reeds op de eveneens onfriese breking van e
voor r in Eorneacus, die gelijk is aan de angelsaksische.
Of echter Gysselings onderstelling, aansluitend bij die van
Smith, dat de naam Brugge van engelse oorsprong zou zijn, wel
de meest waarschijnlijke is, betwijfel ik. Waarschijnlijk is Gysseling
in een vroeger stadium 2), toen hij aan oudnoorse invloed dacht,
dichter bij de waarheid geweest. Zeker heeft ook het ags. nog een
geronde vorm brycg, doch veel meer ontronde : oferbricgian
bricg(e), bricce, bric. De naam Brugge komt in het oudengels trouwens
niet alleen als Brycge maar ook als Brigce voor 3). Als ik het
geronde karakter van de naam Brugge in een overigens in deze
(

(

(

(1) Zie ook voor Opdorps muuet: J. P. A. Stroop, De terminologie van de
handboogschutter, Ts. LXXX, 3 8.
(2) Zie M. Gysseling, Etymologie van Brugge. H C T D, XVIII, 69 vlg.
(3 ) J. Bosworth - T. Northcote Toiler, An Anglo-saxon dictionary, i 898,
12 5 , i 3 0 en T. Nothcote Toiler, An Anglosaxon dictionary, Supplement, i o8,
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positie ontrondend gebied uit ontlening moet verklaren dan denk
ik toch eer aan de S candinaviërs ; in het oudnoors bestond brygg/a
„landingsbrug, kaai", mety als teken voor de geronde vokaal.
En nu we het toch weer over het noordgermaans hebben, nog
even dit. Wanneer het parallellisme tussen het engels en het nederlands ook nog het scandinavisch omvat, is uiteraard de kans groot
dat evenzeer als dan vaak het engels het woord uit het noordgermaans ontleende ook het nederlands het woord niet uit het engels
maar uit het Scandinaafs heeft.
Ook in dit verband moet ik dan nog eenmaal wijzen op de
overigens zeer voorzichtige beschouwingen van Trefois over de
in Vlaanderen, Pikardië, Normandië en Engeland voorkomende
regelbouwtechniek. Men heeft nl. „deze oeroude timmertechniek"
ook „in de Skandinavische landen, alsook in het Baltisch zeegebied" aangetroffen en Trefois (1) zegt hiervan : „Het staat
(scil. voor N.W.-Frankrijk) ontegensprekelijk vast, dat de toepassing van het oeroud vertikaal blokbouwstelsel, waaruit de
oudgermaansche Koningshallen en later, in de Middeleeuwen, de
„stab-" of .Mastenkirchen" zich hebben ontwikkeld, verband
houdt met den Noordgermaanschen stroom, met de krachtige
nederzetting van Wikingen" ( 2).
„Overzien wij de woorden van het standpunt der historische
klankleer, zegt K. Heeroma, Ts. LXX, 274 dan valt het
ons op dat de vorm van de ontleningen dikwijls meer aan Middeldan aan Oudengels doet denken". Ook dit pleit voor jongere
contacten zodat meer aan Engels export an aan het parallellisme
in de oude nederzettingen gedacht moet worden. Invloeden vanuit Vlaanderen op Engeland zijn niet zo heel waarschijnlijk, aangezien ze jong moeten zijn en juist in jongere tijd de betrokken
klankverschijnselen in Engeland een algemeen en in Vlaanderen
een toevallig karakter dragen. Engelse invloed in Vlaanderen
blijft dus het waarschijnlijkst.
Heeroma ( 3) probeert bij de ontleningen twee periodes te onderscheiden. Hij acht de zuidelijke ouder dan die in Zeeland en
Z.-Holland. Zeker laat hij zich daarbij leiden door het feit dat de
(1) Trefois, Van komwoning, 51.
(2) Vgl. ook C. V. Trefois, De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden, 190, 61-63.
3 ) Ts. LXX, 268, 271, 273.
(
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Zeeuws-Z.-Hollandse parallellen soms niet de oudengelse maar
de middelengelse klankstand vertonen, dat daarentegen de namen
die uit Vlaanderen en N.-Frankrijk zijn overgeleverd en die ook
in het Engels voorkomende klankontwikkelingen vertonen ouder
zijn (nl. uit de achtste en negende eeuw) en dat hetzelfde gezegd
kan worden van de ingtun-namen. De naam Totingetun is al uit
8o8 overgeleverd C).
Heeroma meent echter dat de tweede periode niet voor het
jaar i000 kan aanvangen omdat het westvlaamse kastgebied pas
in de 10e eeuw ontgin- en bewoonbaar zou zijn geworden. Ik zal
niet de mogelijkheid ontkennen dat er meer dan een periode te
onderscheiden zou zijn. Maar de tijd van de ontginning van het
westvlaamse kustgebied lijkt mij bij Heeroma in Ts. LXX, 25 7 vlg.
aldus toch wel te laat gesteld. Een jaar tevoren had hij trouwens ( 2)
gesproken van de zevende en achtste eeuw. Dat lijkt mij juister.
Want in de Geschiedenis . van Vlaanderen, I, i 2 3 , 13 2, en in De
Katholieke Encyclopedie 2 , XXV, 201 vlg. wordt resp. van WestVlaanderen en Zeeland gezegd dat hun kustgebied vanaf de vierde
tot de zevende eeuw geïnundeerd geweest is, tengevolge van de
verwoesting van de oude duinenrij, maar dat men in de zevende
eeuw weer begon het land bewoonbaar te maken. De naam
Sitdiu, waarmee St. Bertin in het oude St. Omer bedoeld wordt,
vindt men al in de stukken vanaf 649 genoemd ( 3).
Al schreef C. B. van Haeringen Netherlandic language research 2
I 960, 72 : „ The Oudengelse invloeden in het Nederlands assumed by
Heeroma, Ts. LXX, 2 S 7 ff. are for the greater part debatable",
toch moet de mogelijkheid niet bij alle geheel verworpen worden.
Misschien dat eenmaal het archeologisch onderzoek, dat met de
mathematische gegevens van de Geiger-teller werkt, zekerheid
zal brengen.
,

(1) M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek, 969-970.
(2) K. Heeroma, Oostnederlandse taalproblemen, 19 51, 307.
3 ) Blijkens het Toponymisch Woordenboek bestond Oostburg al in 941 en
Oudenburg zelfs al in 866. Aardenburg wordt tussen 84o en 875 voor het
eerst vermeld.
(
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