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Lid van de Academie
I

Boekhandelaar in onze steden werd eertijds zo maar niet wie
wilde ! Er hoorde daartoe wel in verband met de officiële
censuur, die op de drukwerken werd uitgeoefend sinds jaar en
dag -- de verwerving van een akte van toelating of van oktrooi,
te verlenen door het staatshoofd, nog ten tijde van het Oostenrijkse bewind hier te lande.
Dit komt weer duidelijk uit in het verzoekschrift dat de geboren Brusselaar Christianus Jeghers om een boekwinkel te
mogen openen te Mechelen, waar hij woonachtig was geworden,
richtte tot de Keizerlijke-Koninklijke Majesteit Maria-Theresia
waarschijnlijk gedurende de maand november van het j aar 175 I.
Hij mag als een goedbekende gelden onder de boekverkopers
ter Dijlestede. Zijn naam ontbreekt niet in de opsomming van zijn
plaatselijke vakgenoten, welke F. E. Delafaille in het i e deel van
zijn bundel „Bijdragen tot opheldering der geschiedenis van
Mechelen" ( 1) aan de hand deed als bijlage voor zijn overzicht
van „De Boekhandelaars van Mechelen" ( 2). Boekdrukker is
hij evenwel niet geweest, al werd zulks bij geval al eens beweerd (3).
Christiaen Jeghers kwam uit Brussel over naar Mechelen in
1730. Op 6 mei 1736 trad hij er in de echt met Anna-Catherina
B ellemans . Ten jaren 1781, op i maart, werd hij er ter eeuwige
( 1 ) 2 delen (1885-1907-; Mechelen, Drukkerij H. Dierickx-Beke Zonen).
Cf. VICTOR HERMANS : Bibliothèque malinoise. Catalogue spécial, in ,,Bulletin du Cercie archéologique, littéraire et artistique de Malines", Tome douzième
(1902), blz. 271.
1 ) F. E. DELAFAILLE, op. cit., blz. 23 vlgg.
3 ) J. B. Vincent in „Essai sur l'histoire de 1'imprimerie en Belgique".
Cf. F. E. DELAFAILLE : op. cit., blz. 18 2.
(

(
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rust geleid, dus na bijna vijfenveertig jaar huwelijk. Lang heeft
zijn weduwe hem niet overleefd, vermits voor haar reeds op
4 oktober 1782 de laatste ure sloeg.
Na het afsterven van haar echtgenoot had zij hun boekhandel
en papierwinkel, gestaan en gelegen aan de Grote Markt, verder
gedreven (4). De kliënteel schijnt haar niet ontrouw te zijn geworden. Hieronder behoorden bv. de superintendenten van de
Gemeijne Huysarmen van de stad, volgens hun rekening van
178o-81 (b).

Het gezin jeghers-Bellemans had zich mogen verheugen in
de geboorte, op i6 februari 1737. van een zoon, gedoopt op de
voornaam Peeter. Hij werd reeds op i o juni 1778 te Mechelen
ter aarde besteld, nog vóór vader en moeder dus. Gelijk zijn
vader had hij het dagelijks brood verdiend als boekbinder en
boekhandelaar; zijn bedrijf had hij aan de Ijzeren Leen gevestigd,
niet verre van zijn ouders (6). Daarom, kwam het erop aan de
vader en de zoon Jeghers in hun beroep goed uit elkaar te houden, zo werd de eerste wel eens onderscheiden als „jeg(h)ers
senior" ; zulks gebeurde b.v. in een officieel antwoord van de
„Commission Royale des Etude(s)" aan de principaal van het
„Collège Thérésien" te Brussel, dd. 17 september 1778, -- ofschoon Jeghers junior alsdan reeds een drietal maanden was
begraven en ondertekend door J. Des Roches, Actuaris (7).
Gaarne zullen wij over de zoon vertellen dat men hem anno
I 764 -- als Petrus Jeghers — aantreft op de lijst van de leden
van de voornaamste rederijkerskamer te Mechelen, de aloude
„Peoene" ofte Sint-Dansgilde (8), en ten jare 1772, op 29 maart,
staat hij zo waar aangegeven daarin op de belangrijke post
van factor (9).
Op i o mei [763 had hij Anna-Francisca Van Engelen gehuwd.
Zijn echtgenote zette na zijn overlijden en tot aan haar dood,
( 4 ) F. E. DELAFAILLE : op. Git., blz. zo I .
(b) „Betaelt aen de weduwe jeghers voor twee schrijfboeken
surintendenten den 28 October 1779, by quittancie 3-3 -0".
(6) F. E. DELAFAILLE, Op. cit., blz. 2I I.

voor de heeren

(7) Rijksarchief te Brussel : Inventaire sommaire du Conseil privé (Regime

autrichien), blz. ij.
.

Geschiedkundige aenteekeningen rakende
bijgenaemd
De
Peoene (Mechelen, i 8 6 z ), blz. I S 3.
de Sint-Jans-Gilde,
(9) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Op. tit., blz. 147.
(8) G. J. J. VAN MELCKEBEKE,

___ 7 —.
op 14 augustus 1797, hun boekhandel voort. Daarna deden dit
hun beide dochters, Maria-Catharina ( 10) (Mechelen, 1766-1849)
-- die dan de voornamen van grootmoeder Jeghers deelde met haar
zuster en Anna-Petronella (Mechelen, 1775-I 845). Hun winkel
had in de stad grote bekendheid wegens de aldaar te verkrijgen
schoolboekjes en volksuitgaven, die na korte tijd als grote zeldzaamheden gegeerd werden door de bibliofielen (11).
Dat hun grootvader Christianus Jeghers in de Dijlestede als
boekbinder aan het dagelijks brood kwam, blijkt al uit een rekwest dat hij in 1749 richtte tot de magistraat aldaar ten einde
vrijstelling te verkrijgen „Van het optrecken der borghelycke
wachten" ( 3). De heren Borgher-meesters antwoordden er gunstig
op en beslisten „den gevraegden vrijdom hem te accorderen by
provisie" ( 12) en wel omdat men zich kon beroepen op een precedent, vermits „sekeren N. Camberlin, oock Boeckbinder" in
hun stede, „eensghelijckx soude genoten hebben soodanighen
vrijdom", en ten andere omdat Jeghers „geene knechten ( 13) en
kan vinden om hem in sijn menighvuldigh werk te assisteren" (14).
Dit kenschetst wel het boekbindersbedrijf van Christiaan Jeghers
als belangrijk en dus als winstgevend.
Zocht hij desniettemin zijn mes langs de twee kanten te doen
snijden ? Wij zeiden immers dat hij in 175 Y keizerin-koningin
Maria-Theresia bij rekwest bad hem oorlof te verlenen ten einde
binnen Mechelen als boekhandelaar aan het werk te gaan. Het
of beter een officiële kopie ervan -- en ook de andere
stuk
bleef
bescheiden, die wij hier aansluitend zullen benuttigen
bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, in het eerste
van de „i o cartons : Imprimeurs et libraires ; censure des livres,
1725-1794 : NO S 1055-1064" (lb).

't kwam ook van
Op één na, dat in het Latijn is opgesteld
zijn
Mechelen
—
al deze docutoenmalige
aartsbisschop
te
de
menten in het Frans geschreven. Had iemand het anders ver
Wij zijn er toch op de hoogte van dat de overwoekerende-wacht?
(10) F. E. DELAFAILLE, Op. cit., blz. 2I I
(11) F. E. DELAFAILLE, Op. cit., blz. 212

) = voorlopig.
gasten, werklieden.
= bijstaan, helpen.
(lb) blz. 2 S .

( 12

( 18 ) =
(14)

vig.
Vlg.

—g

..._.

verfransing van de beambtenwereld als van de hogere standen in
Vlaanderen, sinds tal van eeuwen ingezet, allesbehalve werd
ingedamd gedurende de Oostenrijkse overheersing.
2

Hoe stelde in zijn verzoekschrift de belanghebbende zichzelf
voor ? Hij vermeldt dat hij in zijn geboortestad Brussel zich bekwaamd had in het beroep van boekverkoper, eer hij naar Mechelen was verhuisd. Hij mocht geloven -- meende hij dat hij
volkomen in staat was om boekhandel te drijven. Anderzijds
kon hij laten gelden dat hij zich te allen tijde als mens voorbeeldig
had gedragen en tevens als een trouw volgeling van de roomskatolieke godsdienst.
In die jaren waren er te Mechelen slechts twee gepatenteerde
boekhandelaars bij oktrooi van hare majesteit, wel te weinig om
het publiek naar behoren te dienen; dit onderstreepte hij : „ce
nombre est insuffisant pour servir commodèment le public".
Vandaar zijn wens aldaar gelijkelijk patent te verwerven, zoals dit
werd verleend aan de boekverkopers te Brussel. De KeizerinKoningin moge — zo bad hij ootmoedig — hem de patentbrieven doen toekomen, nodig opdat hij te Mechelen de boekhandel kon uitoefenen op dezelfde wijze en met dezelfde prerogatieven als de beide andere boekverkopers aldaar.
Met het verzoekschrift van Christianus Jeghers aansluitend,
kwam een rapport tot stand, dat is ondertekend door G. L. Vander
Meeren, vermoedelijk een stadssecretaris van Mechelen, in opdracht van ,,Les Cómune-maitres, Echevins et Conseil de la
Ville et Province de Malines", gedateerd van de 20 december
I75I.
Dit stuk doet kond dat de Keizerin-Koningin voor advies ter
beantwoording van Jeghers' aanvraag zich gewend had tot de
magistraat van zijn woonplaats ... een wijze van doen, die wij
alleen zullen goedkeuren vanzelfsprekend; ter inleiding stipt het
aan dat dit was geschied bij brieven van Maria-Theresia, dd.
i december 1751.
In een gezamenlijke vergadering hadden de stadsregeerders
het rekwest van jeghers onderzocht en besproken. Hun was ook
overgelegd het certifikaat van kardinaal Thomas Philippus

-
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d'Alsace (16) betreffende de rechtgelovigheid van de aanvrager.
Zij heten er zich op de hoogte van dat hij de stiel van boekbinder
ter stede uitoefende : hij had dit gedaan voor de aartsbisschop,
maar ook voor tal van partikulieren binnen als buiten de stad en
steeds tot voldoening van elkeen. Dit mag hem hebben geleid,
denken zij, tot een zekere kennis van de boeken, des te meer
daar hij meedeelde te Brussel het beroep van boekverkoper te
hebben aangeleerd. Verkeerdelijk evenwel -- „par abus" -- had
de suppliant doen gelden dat hij te Mechelen in die hoedanigheid
was werkzaam geweest, „puisqu'jl n'ij a pratiqué autre chose
depuis qu'jl est domicilie en laditte Ville que bien simplement le
stil des livres" ... uitsluitend als boekbinder aan het werk was
geweest.
3•
De heren van de magistraat hadden het wenselijk en gepast geacht, van de twee reeds in hun stede gevestigde boekverkopers de
mening in te winnen omtrent het door Jeghers ingediende ver
hadden te dien einde hen doen ondervragen door de-zoekn
leiders van de stadspolitie.
Een van die twee wordt niet bij name genoemd, maar zal
blijkbaar Laurentius Van der Elst geweest zijn, ook een geboren
Brusselaar, die zich als boekdrukker en boekverkoper te Mechelen
aan de Grote Markt had gevestigd ten jare 1718 en er tot aan zijn
overlijden in 1754, op 2 december, in die dubbele hoedanigheid
heeft gewerkt (17). Hij werd er zowat het hoofd van een Mechelse
boekdrukkers-boekhandelaarsdynastie, waarin zijn nazaten JanFrans Van der Elst (1754-1788) ( 18) en Frans-Jozef Van der Elst
(16) P. CLAESSENS, Histoire des archévêques de Malines. Tome II (Leuven,
blz. 65-I 2I: Thomas-Philippe d'Alsace, 1716- i 7 9.
(17) F. E. DELAFAILLE, op. rit., blz. 87 vlgg. ; VICTOR HERMANS, t.a.pl.,

I 88 I),

blz. 227.
( 18 ) F. E. DELAFAILLE, op. cit., blz. 93 vlgg.; VICTOR HERMANS, t.a.pl.,
blz. 227 vlg. Joannes-Franciscus Van der Eist gaf sinds i 7 januari i 773 het
„Wekelijks Bericht voor de Stadt en de Provincie van Mechelen" in het licht,
dat waarschijnlijk de eerste courant was, die in deze stad verscheen (Cf. ED.
VAN DOESELAER. Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche Drukpers van
1 773 tot i boo (Mechelen, I 90I), blz. 7 vlgg.).

-- I0 --

(1788-1811) (19) elkaar opvolgden, plus daarna de schoonzoon
van deze laatste, Adrianus-Jacobus-Augustinus Van Velsen (geb.
i 778- t 18 3 S) ( 20) en diens kinderen (21).
Volgens het verslag van de magistraat liet Laurentius Van der
Elst tegen de aanvraag van Jeghers geen het minste bezwaar
gelden, „n'aiant formé la moindre oposition contre la demande
du Supliant".
Enkele jaren vroeger nochtans -- in december 174 5 -- had hij
een klachtbrief aan hare Majesteit de Keizerin-Koningin mede
ondertekend met zijn stads- en beroepsgenoot te Mechelen,
omdat men in hun nadeel in de stede en provincie Mechelen
allerhande soorten boeken en bundeltjes en almanakken enz.
binnenbracht en openbaar verkocht : „l'on introduit et debite
publiquement dans la ville et province toute sorte de livres,
livrets, almanachs etc." ; zulks dan tegen het privilegium en de
uitsluitelijke oktrooien, verleend aan het ambacht van de klagers;
ook nog in minachting van de bevelen en verboden van de
soevereinen en zelfs tot schade van de Heilige Godsdienst en
het publieke welzijn (22). Daarom drongen zij aan op de stipte
toepassing van een plakkaat, op S augustus i 729 te Mechelen
afgekondigd, en namelijk op het ie artiekel ervan dat duidelijk
liet verluiden : „Wij verbieden oock aen alle Craemers, mersch
ofte craemedraegers ( 23) en aen alle sulcke andere die het wesen
magh ( 24), van te vercoopen ofte aen de kerckdeuren, op de
hoecken van de straete te coop te stellen, 't zij int heijmelijck
oft int openbaer eenige boecken, liedekens, almanacken, pronosticatien ( 25) ofte andere diergelijcke boecken ofte boecxkens,
(19)
(20)
(21)
(22)

F. E. DELAFAILLE, Op. cit., blz. i oo vlgg.
F. E. DELAFAILLE, Op. rit., blz. io6.
F. E. DELAFAILLE, op. rit., blz.
F. E. DELAFAILLE, op. cit., blz. 91 vlg.

ion vlgg.

) = marsdragers, straatventers.
= aan alle dergelijken, wie het ook moge zijn.
(211) =
voorspellingen. Oudtijds sloten op hun titelblad de almanakken
graag de benaming „prognosticatie" aan; zij trachtten toch veelal feiten
voor het komende jaar te voorspellen. Zie bijv. „Almanach & Prognosticatie
vanden Jare ons Heeren Jesu christi MDXLIX. Ghedruckt tot Antwerpen...";
„Almanach & Pronostication de lan de nostre Seigneur Jesu-Christi M.D.
XLIX. Imprimé en Anuers..." (G. ZECH -Du Biz, Les almanachs malinois
et leurs auteurs, in „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire & artistique
( 28
(24)

-- II

gebonden ofte ongebonden ... op pene en verbeurte van aenslagh ( 26) der selve boecxkens en de boete van vijfentwintigh
guldens..." 27).
Dit verzoek tot treffelijke, wettelijke vrijwaring van hun beroep van boekhandelaar had Laurentius Van der Elst samen met
zijn Mechelse stielgenoot Jan Baptista Leplat ingediend.
Deze, reeds ten jare 1721 aangeduid als boekdrukker, dreef zijn
boekhandel aan de IJzeren Leen te Mechelen, alwaar hij op
8 oktober 1762 overleed (28).
Hij dan werd samen met Laurentius Van der Elst door de
stedelijke beheerders in kennis gesteld van het verzoek van
Christiaen Jeghers en om zijn advies daaromtrent gevraagd. Hij,
Leplat, verzette zich blijkens hun verslag tegen de toelating van
de suppliant om een boekhandel te Mechelen te openen, edoch
vonden de overheden zonder overtuigende redenen aan
te halen, „ne nous aiant allegué aucune raison qui nous puisse
paraitre pouvoir obster (29) au supliant". Wat bracht hij voornamelijk in ? Dat het niet paste dat een boekbinder terzelfdertij d
boekhandelaar zijn zou; immers, moest Jeghers als dusdanig
worden aanvaard, dan zou hij kunnen verzuimen de boeken van
de andere boekverkopers te binden en deze behoorlijk te
bedienen : „qu'jl ne convenoit pas qu'un relieur de livres pouroit
en même têms ètre libraire pour autant que le supliant étant a
ce admis, jl pouroit negliger de relier les livres des autres libraires,
et ne les servir convenablement". Dit alles kwam de stadsma(

de Malines", Tome XII (1902), blz. 167 vlg. Te Mechelen herinnert men er
volgaarne aan dat zelfs niemand minder dan de geleerde genees- en kruidkundige Rembert Dodoens ofte Dodonaeus (Mechelen, I S 17 Leiden,
585) (Cf. Dr. G. VAN DOORSLAER, La médecine et les médecins a Malines
avant le XIXe siècle, in „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire & artistique de Malines, Tome X (igoo), blz. 18 3 vlgg., 28 I vlgg.) een dergelijke
bundel samenstelde, te Antwerpen gedrukt : „Almanack ende Pronosticatie
vanden Jare ons Heren Jesu Christi, M.D.LV J J J. Gecalculeert door D. Rembert Dodoens, Doctoor in der Medicine der stadt van Mechelen" (Cf. G. ZechDu Biez t.a.pl., blz. i68 vlgg.; Dr. G. VAN DOORSLAER, Almanachs malinois,
in „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire & artistique de Malines,
Tome XV (1905), blz. 361 vlg. (met plaat van het titelblad).
( 26 ) = beslaglegging.
( 27) F. E. DELAFAILLE, 0p. cit., blz. 90.
(2s) F. E. DELAFAILLE, 0p. cit., blz. 181.
( 29 ) = beletten, hinderen.

gistraat helemaal onvoldoende voor, „tout a fait jnsûfisant".
Want wat gebeurde er elders, te Brussel bepaaldelijk ? Daar ontmoette men terdege aangenomen en vanwege de majesteit gepatenteerde boekhandelaars, die nochtans het beroep van boek
uitoefenden en daarom nog niet de overige boekhandelaars-binder
verwaarloosden, „des libraires ... qui exercent cependant aussi
le stil de relieur des livres, et qui ne laissent pas pour cela de servir
commodement et en son têms les autres libraires".
Tot welke slotsom leidde dit alles ? Zij achtten de aanvraag
van Jeghers een goedgunstig antwoord waard en lieten schrijven :
„nous sommes d'avis, que le bon plaisir de Votre Majesté pouroit
être de disposer favorablement de la requête du Supliant, en lui
ácordant les lêtres patentes requises à l'êfêt de pouvoir exercer
la librairie en la ville de M(alines), Nous remettant neanmoins
a ce qu'jl plaira à Votre Majesté d'ij disposer, Sommes en trësprofond respêt, Ma Dame, De Votre Majesté, Les três-humbles
et três-obêissans serviteurs".
Dit hun schrijven dagtekenden zij van de zo december 17 S 1.
De keizerin regelde zich onmiddellijk op hun voorlichting; want
reeds op de 24e daaropvolgende onderschreef zij voor Christiaen
jeghers het gewenste patent, als „Donné en noire ville de Bruxelles
Le 24. decembre L'an de grace 175 i, et de nos Regnes le douzieme". Op een bij de hier bedoelde schriftstukken voorhanden
repeltje papier staat overigens te lezen : „Soit depeché octroy
pour pouvoir exercer la librairie dans la ville de malines // 24 xbre
'75 I // chretien Jegers // 30 ecus aux exploits". Zodat wij uiteindelijk te weten komen dat de suppliant voor administratieve
onkosten de som van 30 schellingen had te betalen.
4•

Het daarstraks reeds aangewezen schrijven van actuaris I. Des
Roches op z6 september 1778 (7) laat opmaken dat Christiaen
jeghers als boekhandelaar de volle tevredenheid wist te verwerven van de hoge overheid in den lande. Daarin is immers te
vernemen dat toentertijd het gouvernement had bevolen over te
gaan tot het herdrukken van de klassieke schrijvers en elementaire
boekjes ten behoeve van het onderricht in de collegies van de
Nederlanden, zeker met het doel ze te doen gebruiken in alle

'3 _.
scholen. Op een lijst van de boekhandelaars, aan wie de verkoop
ervan was toevertrouwd, kwamen voor Mechelen de namen Hanicq
en Christiaen Jeghers voor.
Eerstgenoemde is : Petrus-Josephus Hanicq, een geboren
Bruggeling (geb. 3 mei 1 75 3), die zich omstreeks i 777 als boek
verkoper te Mechelen, ook aan de Ijzeren Leen,-druken
later aan de Steenweg, vestigde.
Hij werd als drukker van de aartsbisschoppen benoemd door
hunne eminenties de Rocquelaure en prins de Méan. Vermoedelijk in 1782 ving hij aan een periodieke brochure te laten verschijnen, met de titel „L'Indicateur interessant ou l'Ami de
1'Humanité" ; op i november twee jaar daarna gaf hij een lijvigere
uit onder de benaming Journal de Belgique" ; van 3 januari
78 5 af haalde hij een nieuwsblad van zijn persen, dat tweekeer
per week uitkwam : „Le Courier de l'Escaut", na enkele nummers
herdoopt tot „Le Courier Belgique", dan in januari 1 797 weer
verschijnend onder zijn oude naam, tot in maart i 799, toen het
„Le Courier des Départements réunis" ging heten, doch zijn
naam nog driemaal zag wijzigen tot „Le Courier impartial",
„Annonces et Nouvelles politiques" en eindelijk sedert december 18 o9 in „Gazette de Malines", tot 30 maart i 8 i 9, wanneer
het ophield te verschijnen. Op 3 januari i 8 19 bezorgde hij een
nieuw blad, weer tweekeer per week : „Het Algemeen A dvertentieblad der provintien Antwerpen en zuyd Braband, etc.".
Op 29 september i 827 versmolt dit met het weekblad „Aenkondigingen, Plakaerten en Berigten der stad Mechelen en omliggende plaetsen", uitgegeven door de mechelse drukker Van
Velsen-Van der Elst — dat regelmatig verscheen tot in april
8 S 7 en toen voorzien werd van de naam „Algemeen Aenkondigings-blad van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout,
Brussel, Vilvoorden, etc."
Petrus- Josephus Hanicq stierf te Mechelen op i 7 januari
1828 ('30). Zijn bedrijf zette zijn zoon voort, Franciscus- PetrusJohannes Hanicq, geboren te Mechelen op 23 april 1789. Deze
lei zich voornamelijk toe op het drukken van liturgische werken.
Hij werd zoals zijn vader gesierd met de eretitel van drukker
van het aartsbisdom door zijne eminentie Prins de Méan en
(") F. E. DELAFAILLE, Op. cit., blz. i 19 vlgg. ; VICTOR HERMANS, t.a.pl.,
blz. 216; ED. VAN DOESELAER, Op. eiƒ., blz. i6 vlgg.
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door diens opvolger, aartsbisschop Sterckx; meer nog : na een
fijn en kunstig klein missaal in-i 2 0 van zijn persen te hebben gehaald in I80, verkreeg hij van paus Gregorius de titel van
pauselijk drukker. Hij is te Mechelen gestorven op 8 juni i 865(31)
.

5.
Van buitengewoon belang zijn noch het verzoekschrift, dat wij
hier onderzochten, noch de aansluitende stukken zeker niet te
noemen. Toch mogen zij op de belangstelling aanspraak maken
om een paar biezonderheden.
Hiertoe rekenen wij reeds de daarin gebezigde laat- 8 e-eeuws e
franse taal op onze vlaamse bodem en de bij haar weergave toegepaste ortografie. Opvallend spaarzaam gaat deze te werk met
de verdubbeling van medeklinkers ; opvallend grillig speelt zij
met de aksenttekens en roept zo doorlopend het „accent circumflexe" ter hulp, wanneer wij bij het ene en het andere het gebruik
van vandaag in het oog houden.
Een ietsje leren wij van dichterbij een paar personalia betreffende een boekbinder-en-boekhandelaar te Mechelen toch kennen
en inzonderheid het voorspel tot zijn optreden als boekverkoper.
Er valt buitendien nog enig licht op het boekbedrijf in een
vlaams gewest gedurende de i 8e eeuw, waarbij alleszins verrassen
zal dat omstreeks i 750 niet meer dan twee boekverkopers een
winkel openhielden in een stad als Mechelen, wier bevolking
toenmaals toch bij de veertigduizend zielen telde. De geringe
nood aan boek en blad, de. zwakke leeslust van onze vlaamse
mensen in die tijd, ze komen van nieuws duidelijk ten blakke
daardoor!
Te letten is tenslotte nog op de bekwame spoed, waarmee
de inwilliging door de keizerin-koningin van het verzoek van
Christiaen Jeghers haar beslag kreeg. De juiste datum, dat hij
zijn rekwest opstelde, is niet te achterhalen wel is waar; maar
het afschrift ervan werd gedagtekend van i december i 7 S 1.
Op diezelfde dag nog hadden de diensten van Maria-Theresia
het kond gedaan bij de magistraten van Mechelen; reeds op
( 81) F. E. DELAFAILLE,

blz. 223.

Op. cit., blz. I 23 vlgg. ;

VICTOR HERMANS,

t.a.pl.,

20 december deden zij hun gemotiveerd advies neerschrijven;
niet meer dan vier dagen daarop -- de 24 december 175 z ver
vorstin zich voor akkoord met de verlening van het-klarde
door Jeghers afgesmeekte octrooi en werd ook het nodige gedaan
om het de belanghebbende terhand te stellen. Voor vele verrichtingen van ambtswege tot op de huidige dag mag zulks gelden
als een voorbeeld het navolgen waard !

N.B.: Men zie ook : Dr. ROBERT FONCKE : Een Mechelse boekhandelaar :
Christiaan Jeghers, van Brussel (t 1781), in „De Brabander", jaargang II
(1922), blz. 185-189.

... EN HET SCHIP WILDE NIET VERDER VAREN
door
Prof. emer. Dr. Robert FONCKE
Lid van de Academie
I.

Legenden en volksverhalen, van hier te lande als van elders, doen
veelvuldig kond dat Gods heiligen zelf de plaats nadrukkelijk
aanduidden waar zij wilden worden vereerd en nader de schikking
voorschreven van een kerk of kapel, waar zij hun beeld wilden
zien ondergebracht.
Om zulks met slechts enkele voorbeelden — in hoofdzaak
daarbij op brabantse bodem samengeraapt ---- toe te lichten,
herinneren wij o.a. aan een oud handschrift van de kerk te Alsemberg, waarin van omstreeks 1230 wordt verhaald hoe de allerzaligste Elizabeth, vrouwe van landgraaf Lodewijk van Thuringen, bij bevel van een engel een passende plaats voor het optrekken van een kerk voor de Heilige Maagd in Brabant diende te
zoeken en op zekeren nacht nadien, weder van een engel, moest
horen dat het geschieden zou ter plaatse Alsemberg geheten ( 1);
in de nacht voor Pinksteren 1450 verscheen Onze Lieve
Vrouw, in schitterend gewaad gedost, aan een godvruchtige
dame in Anderlecht en zei haar den volke bekend te maken dat
zij wilde geëerd worden op het Scheutveld onder de naam van
O.L. Vrouwe van Gratie ( 2) ; -- in Waals-Brabant, te Ittre, had
een vrome ridder Isaak ten tijde van de kruistochten in een
lendenbos, dat hem toebehoorde, aan een boom een beeld voor
de H. Maagd laten hangen; toen hij nadien gekerkerd en geketend
door de ongelovigen te Jeruzalem lag, verscheen de Moeder
(1)P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS : Maria's Brabant of beschrijving van de
wonderbeelden en merkwaardige bedevaartplaatsen van O.L.V. in Brabant.
ze verbeterde druk (Aalst, 1904), blz. i8. Zie ook A. DE COCK & Is. TEIRLINCK : Brabantsch Sagenboek; ze deel (Gent, 191 I) ; blz. 6z vlgg.
(2) P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, op. cit., blz. z6 vlgg. Zie ook A. DE
COCK & IS. TEIRLINCK, Op. cit., blz. 70 vlgg.
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Gods hem in zijn slaap en kloeg hoe weinig het toch betaamde
dat te Ittre haar beeld aan alle slechte weder was blootgesteld;
Isaak beloofde, mits hij zijn vrijheid van nieuws mocht erlangen,
voor haar een kapel te zullen bouwen ... en zie, op datzelfde
ogenblik vielen zijn boeien los en draaiden vanzelf de kerkerdeuren open; weder thuis, volbracht de ridder zijn belofte en
liet de bidplaats optrekken, vanwaar anno i 3 3 6 het bedoelde
beeld naar de dorpskerk werd overgebracht (3) : --- te Lubbeek,
tussen Leuven en Tienen, gaf eveneens Onze Lieve Vrouw te
kennen waar juist haar ter ere een kapel moest worden gesticht (4);
--- nog te Neerwaver, bij Waver in Waals-Brabant, was men
bezig een bidplaats voor de H. Maagd te doen oprijzen; doch
elke morgen stelden de metselaars vast dat hun werk van de dag
te voren was verplaatst; men zag er een kneep van de boze in
en besloot 's nachts de wacht te houden; toen verscheen Maria
in heldere glans en omgeven door een schaar engelen; duidelijk
sprak ze dan de woorden uit : „Hier, op deze plaats, zal ik wonen,
omdat ik ze heb uitgekozen" ... en hieraan heeft volgens de
legende de hulpkerk van - Neerwaver haar ontstaan te danken
gehad ( 5).
2.

Bij wijlen drong de heilige haar wil op bij het bouwen van de
haar toegewijde bidplaats, bepaaldelijk voor de schikking van
het koor erin : aldus kwam de H. Maagd meedelen aan hertog
Jan III van Brabant, bijgenaamd van Koudenberg, daar hij had
beloofd de kerk te Alsemberg te doen herbouwen, dat een zijden
draad, langs de oosterkant van het gebouw gespannen, de vorm
van het koor, gelijk zij het wenste, zou aanwijzen ( 6) ; -- te Onze
Vrouw-Lombeek was vele eeuwen geleden een heer, Jan-Liev
van Lombeke, zinnens een kerk te doen optrekken voor de
H. Maagd; edoch hij wist geen raad hoe zich de nodige bouw
aan te schaffen ; toen kwam de H. Maria zelve een steen--stofen
(3) P. Fr. STEPHANUS-SCHOUTENS, op. rit., blz. 98 vlg.
(4) P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, op. cit., blz. 123.
(ó ) P. Fr. STEPHANUS-SCHOUTENS, op. cit., blz. I 3 2.
6 ) P. Fr. STEPHANUS-SCHOUTENS, op. cit., blz. 19.
(

groeve aanwijzen ... meer nog, ze kwam hem zelfs de tekening
tonen volgens dewelke zij het nieuwe heiligdom verlangde te
zien opbouwen (7) ; — te Laken, bij Brussel, wilde men voor
Onze Lieve Vrouw, Troosteres der Bedrukten, een kerk bouwen
met een als gewoonlijk naar het Oosten gekeerd koor; de muren
raakten al een elleboog hoog ... en daar vond men ze op zekeren
morgen volledig afgebroken; dit gebeurde telkens opnieuw ...
en men ging derhalve 's nacht wacht houden; toen zag men in
luisterrijke glans de H. Maria met twee heilige maagden verschijnen en hoorde ze verklaren, dat ze te dier plaatse wilde
worden vereerd, maar in een kerk, die niet naar het Oosten zou
gericht wezen; zij gaf er nog de hoogte, de breedte en de omvang van aan door middel van een asgrauwe draad, die ze in
haar handen hield ( 8).
3•
Soms is het voorgekomen dat de H. Maagd een beeld van haar
van ergens naar elders verplaatste. Bijvoorbeeld werd ten jare
1348 het beeld, dat wellicht reeds gedurende eeuwen te Antwerpen vereerd werd als „Onze-Lieve-Vrouw van het Staaksken",
overgebracht naar Brussel als de „Onze-Lieve-Vrouw van de
Zavel" in de kerk van die parochie door de godvruchtige Beatrix
Soetkens; op het bevel van de heilige vluchtte deze vrouw met
het beeld ondanks het verzet van de koster van de Antwerpse
O. L. Vrouwkerk, die zich almeteens door stokstijve bewegingloosheid voelde overvallen; Beatrix sprong toen met het geroofde
beeld in een schuitje, dat, ofschoon tegen stroom, in allerijl naar
Brussel voer, alwaar het, mede in het bijwezen van hertog Jan III,
in luisterrijke oprocht ter Zavelkerk ondergebracht werd ( 9);
de wonderdadige Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel,
heeft zijzelve niet geroepen dat ze naar die brabantse gemeente
wilde, waarvan haar eredienst het populairste bedevaartsoord
in onze gewesten heeft gemaakt ? In lang vervlogen eeuwen
immers trof men in de kerk te Onze Lieve Vrouw-Waver, een
(7) P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, Op. cit., blz. i 3 8 vlg.
(8) P. Fr. STEPHANUS-SCHOUTENS, op. cit., blz. X02 vig. Cf. ook: Dr. K. C.
PEETERS : Volkskundige Aantekeningen . (Antwerpen, i 962), blz. 13 S •
9 ) P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, Op. cit., blz. 44 vlg.
(
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gemeente bij Mechelen in de provincie Antwerpen, een nogal
ruw beeld van de H. Maagd aan; op zekeren dag liet de overheid
daar het door een ander vervangen, een beter en schoner, terwijl
het vroegere naar de zolder werd verbannen. Edoch toen de
koster op zekeren morgen de kerkdeur ontsloot om te gaan kleppen voor de mis, zag hij het afgedankte beeld wegvliegen en
hoorde het roepen : „Vaarwel, hovaardig Waver, gij hebt mij
verstoten, omdat ik naar uw zin niet schoon genoeg was; voortaan
zult gij een weg van zeven mijlen afleggen om me weer te zien".
Want de Onze Lieve Vrouw liet zich neer te Scherpenheuvel,
in een boom aanvankelijk, vanwaar ze later in de kerk werd
overgebracht. Uit het voorafgaande leidt men ook de spotnaam
af voor de bewoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver : de hoveerdige of : fiere — Waveraars (10).
4•
Dan weer, helemaal tegengesteld, leek een Mariabeeld als vastgezogen aan de plaats, waar het was komen te staan, zodat geen
kracht noch macht het er kon wegbrengen. Aldus het beeld dat
praalde op het altaar van de Vleminckx-kapel te Leuven ! Een
hoop losbandige, goddeloze jonge kerels wilde het er eens wegnemen, doch slaagde er niet in het van zijn plaats los te maken (11);
-- langs Merchtem in Brabant droeg men eens een wonderbeeld
van de H. Maagd, dat voor een kerk elders was bestemd; de
moegeworden dragers zetten het, om even uit te rusten, op de
muur van het kerkhof; maar wanneer zij het weer wilden optillen,
schoten al hunne krachten te kort; men kon het beeld nog onmogelijk verroeren en het stond pal als een rots. De omstaanders
leidden er dadelijk uit af dat het in de kerk van Merchtem zelf
diende ondergebracht; want zo besloot men — Maria toonde
te hebben verkozen daar op een biezondere wijze te worden
vereerd (12).
(10)P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, op. cit., blz. I S S vlgg. ; Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkwaardige bedevaart
(Aalst, 1905), blz. 13 2 vlg. ; J. Th. DE-platsenvO.LViAwrpen
RAADT, Les sobriquets des communes belges (Blason populaire) (Brussel,
10903), blz. 12 5 vlgg. Zie ook A. DE COCK & Is. TEIRLINCK, Op. cit., blz. 140.
(11)P. Fr. STEPHANUS-SCHOUTENS, ... Brabant ..., blz. i i 6.
( 12 ) P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, ... Brabant ..., blz. I z6.
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5•
Te Mechelen en omgeving schijnt het tot een geliefd motief
van oude legenden te zijn gegroeid hoe een beeld van de H. Maria,
dat vervoerd werd op een schip, almeteens het vaartuig veroorzaakte stil te vallen en ondanks alle aangewende inspanningen
belette dat het verder nog zou gaan.
Dat gebeurde te Zemst, de kleine gemeente in het arrondissement Brussel, gelegen op 19 kilometer van deze hoofdstad,
7 km. ten noorden van Vilvoorde, aan de Zenne en onmiddellijk
noordwaarts grenzend aan het grondgebied van de stad Mechelen.
Een reeds eeuwenoude legende vertelt hoe op zekeren dag
een schip, toen het te Zemst de plaats, genoemd „Het Hamroeken", bereikte (13), plots op de Zenne onbeweeglijk liggen ging;
de schippers hadden mooi te doen al wat ze maar konden om het
opnieuw te doen varen, het verroerde niet ! Radeloos speurend
naar de oorzaak hiervan, ontwaarden zij aan een wilg in het
kreupelhout op de oever een klein beeldje van O.L. Vrouw.
Eerbiedig namen ze het op en stelden het tegen een grotere
boom; zij timmerden er gauw een dakje boven om het tegen
het slechte weder te beschutten en baden knielend opdat de
H. Maagd hen in hun nood bijstaan zou. Onmiddellijk en vanzelf
raakte het schip hierop los en begon voort te varen. Het lag dus
voor de hand dat Maria die plaats had verkozen om er op biezondere wijze te worden vereerd ! De dankbare schippers legden
hun centjes samen om een kapel aldaar te bekostigen, die, toen
zij op 't einde van de i 7e eeuw in vervallen toestand was geraakt,
vervangen werd door een nieuwe en grotere (14).
111 ) Diminutief van „Ham" = inham, bocht van een waterloop. Te Mechelen is „de Ham" onder het volk nog mondgemeen gebleven ter aanduiding
van het oude kwartier van de stad, waarvan een deel behoorde tot de SintRomboutsparochie en het andere tot de Sint-Pietersparochie; het was eertijds
vooral door de huidenvetters bewoond, waardoor de benaming „Vettersham"
ontstond. Cf. Kanunnik W. VAN CASTER, Namen der straten van Mechelen
en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande gebouwen (Mechelen,
z.j.), blz. ioi vlg.
( 14 ) P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, ... Brabant ..., blz. i66 vlg.; Cf. ook
A. DE COCK & IS. TEIRLINCK, Op. cit., blz. 142. Robert FONCKE, O.L. Vrouw
in 't Hammeken, in „Het Vlaamsche Land',' IIe jaargang (192o), nr. 20
(14 augustus), blz. 4; André VER ELST, Folkloristische tijdspiegel voor Belgiê
(Brussel, z.j.), blz. 22I, 229 vlgg., 311.
(
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Denkelijk is onder de legenden van deze aard de best bekende
wel die van de aankomst van de wonderdadige Onze Lieve
Vrouw van Hanswijk te Mechelen (15). Van wijd en zijd vestigt
tot op de huidige dag de aandacht hierop een sierlijke processie,
elk jaar op Pinkstermaandag omtiegend, en nog sterker om de
vijfentwintig jaar een praaltrein, die op de laatste zondag van
augustus en de eerste twee zondagen van september door de
Hanswijkparochie en de voorname straten van de stede trekt,
gelijk nog ten fare 1963 niet werd verzuimd ( 18).
6.
In betrekking hiermede lijkt ons aangewezen de oudste Vlaamse
biograaf van de Hanswijkse 0. L. Vrouw aan het woord te
laten, na hem eerst wat nader te hebben mogen voorstellen ...
de heden ten dage nog wel gewaardeerde letterkundige -- dichter
en prozaschrijver --- de geestelijke Peter Croon, geboren te
Mechelen op 25 februari 1634 en te Leuven overleden op S maart
1682.

Hem werd een ingaande biografische studie gewijd door wijlen
kanunnik Jaak Muyldermans, lid van onze Koninklijke Vlaamse
Academie voor taal- en letterkunde; zij werd opgenomen in de
„Verslagen & Mededelingen" van dit geleerd genootschap,
jaargang 1906. Men vindt hem aangehaald door P. P. M. Alberdingk Thym in zijn „Spiegel van Nederlandsche Letteren"
(Leuven, 18 77-7 8 ; deel II, blz. i 69 en deel III, blz. 23 8) ; -- in
het „Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde" door J. Frederiks en F. Jos. Van den
Branden (2e omgewerkte druk; Amsterdam, blz. i 82) ; -- ook
door K. Ter Laan : Letterkundig Woordenboek van Noord en
Zuid" (2e vermeerderde druk, 's Gravenhage-Djakarta, 1952,
blz. i o 8) ; -- door Prof. Dr. E. Rombauts in het verzamelwerk
P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, ... Antwerpen ..., blz. I I2-I18.
Cf. o.a. Fr. VERHAVERT, Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. Het beeld.
Het heiligdom. De eeredienst. De jubelfeesten. Uitgegeven ter gelegenheid
van het 9 2 S -jarig jubelfeest (Mechelen, 1 91 3) ; Kanunnik R. TAMBUYSER,
Onze Lieve Vrouw van Hanswijk-Mechelen (Mechelen, 1963); Robert
FONCKE, O.L. Vrouw van Hanswijk, (in „Het Laatste Nieuws", 19 en zo
maart 1963).
(lb)
( 16 )
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„Mechelen de Heerlijke" (Het Cultuurleven te Mechelen : III. De
letterkunde ... i . Van de Middeleeuwen tot het einde der z 8e
eeuw; blz. 3 3 8) -- verder nog door G. Zech-Du Biez : „Les
almanachs malinois et leurs auteurs" (in „Bulletin du Cercle
archéologique, litteraire et artistique de Malines", Tome XII
(19o2), blz. '70-175) en door Léopold Godenne : „Malines jadis
et aujourd'hui" (Mechelen, 19o8, blz. 63 8).
Na gedane studiën in het jezul*etencollegie van zijn geboortestad lei Peter Croon de kloostergelofte af in i 657 te Leuven.
Enkele jaren later beriep men hem naar Brugge als bestuurder
van een abdij ; in i 674 werd hij verkozen tot prior van het SintMartensklooster te Leuven.
In deze hoedanigheid stond hij als rector in betrekking met het
in 1421 ontstane, voorname nonnengesticht Bethanië, vroeger
buiten en daarna binnen de stadsvesten van Mechelen, behorende
tot de orde van de Reguliere Kanonnikersen van Sint-Augustinus,
zich regelend op de „Statuta Capituli Windesemensis" ( 17). Daarvan komt bij gelegenheid iets uit in de lijvige en inhoudrijke
kroniek aangaande dit klooster, in twee delen, in handschrift
bijgehouden door in de loop der tijden op elkaar volgende nonnen,
die blijkbaar in de i 8e eeuw er een ellenlange titel aan schonken,
waarvan wij het begin hier slechts overschrijven : ,.Een cort
begryp Van de fondatie ende oprichtinghe des Cloosters van Onse
Lieve Vrouwe in Bethania ..." (18) . Wanneer ze zich bezighoudt
met de gebeurtenissen in het jaar i 682, vermeldt ze Peeter Croon's
overlijden : „In den selven Jaer stont ons godtshuys onder die
van sinte martens (te Leuven) en den eeres. Heer Petrus Croon
was onsen commissaris tot op den 4 van meert; doen... naer een
lanckduerende sieckte is de siele uijt den lichaem gescheyden" (19).

(17)Kanunnik SCHAEFFER, Historische aanteekeningen rakende de kerken
de kloosters, de ambachten en andere stichten der stad Mechelen. Tweede
deel (Mechelen, z. j .), blz. 3 3 9-364. W. VAN CASTER, op. cit., blz. 2 S o vlgg.
Cf. V. HERMANS, Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome sixième
(Mechelen, 18 76), blz. 244-249) en Tome huitième (Mechelen, 18 94), blz.
172-175.

... Tome huitième, blz. 34.
Hetzelfde „Cort Begryp ..." had natuurlijk ook te voren vermeld dat
Petrus Croon tot prior van het sticht was verkozen geworden op 17 sep
-tembr1674.
(18) V. HERMANS,
(19)
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Een paar van zijn werken, hoofdzakelijk in de trant van Vader
gehouden,
ehouden, verschenen ook te Mechelen. Daaronder vermelden wij hier uitdrukkelijk zijn „Historie van onse Lieve Vrauwe
van Hanswyck, Door haer audt ende Mirakuleus Beeldt Eertydts
buyten nu binnen Mechelen Besonderlijck Vermaert. Beschreven
door P. Croon, Canonick Regulier, ende Religieus van S. Martens
tot Loven. Versiert met Copere platen" ; het werkje werd te
Mechelen van de pers gehaald „by Gysbrecht Lints" ( 20) en was
eerbiedig opgedragen „Rende Seer Edele, wyse ende voor-sienige
Heeren Myne Heeren Schouthet, Commun-Meesters, Schepenen
ende Raedt Der Stadt ende Provincie van Mechelen".
Even uitweidend, mogen wij misschien hierbij inlassen dat de
rekeningen van het bovengenoemde Bethaniësticht een volledige,
wat oudere naamgenoot van kanunnik Croon te berde brengen
in hun items van 1642-1643 : „Item Aen Pieter Croon over twee
jaeren dienst aen ons Clooster gedaen ... xe vj R." ; het komt als
niet uitgesloten voor dat deze post slechts slaat op een helper
in enige bediening van de nonnengemeenschap. Nog een vollediger naamgenoot duikt op in de naamlijst van de leden van de
voornaamste rederijkerskamer binnen Oud-Mechelen. „De Peoene", nl. „Peter Croon, Notaris ende geswoore landmeter",
die er op 23 oktober 1 643 werd aangesteld als „prince der personnagien" en in die hoedanigheid er van nieuws fungeerde in
1654 en z 65 8, dan weder van i 664 tot 1 677- (21).
Ook al op 31 maart i 643 deed in het bedoelde letterlievende

genootschap zijn eed als gildebroeder een „Paulus Croon", die
eveneens én notaris én landmeter was (22). Anno 1667, op 27 juni,
trad er een Rumoldus Croon toe (23). Op 17 oktober 1672 wordt
als lid van de kamer vermeld een Franchois Croon, weer notaris
( 20 ) Gijsbrecht Lints, waarschijnlijk geboortig van Brugge, opende in 1666
een drukkerij aan de Befferstraat te Mechelen, waar hij datzelfde jaar als eerste
werk een bundel van 348 bladzijden in-8° de „Moyal oft vermaeckelycke
Bedenckingen op verscheyde Oefeningen" door Peeter Croon van zijn persen
haalde. Samen met zijn broeder Willem begon hij nadien aan dezelfde straat
een boekwinkel. Hij werd te Mechelen begraven op 25 mei 1 708. Cf. F. E.
DELAFAILLE, Bijdragen tot opheldering der geschiedenis van Mechelen,
Deel I (Mechelen, z.j.), blz. 8I-84, 198.
) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Geschiedkundige aanteekeningen rakende
( 21
de Sint-Jans-Gilde, Bijgenaemd De Peoene (Mechelen, 1862), blz . 145.
( 22 ) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Op. cit., blz. 148.
( 28 ) G. J. J. VAN.MELCKEBEKE, Op. cit., blz. ISO.
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van beroep ( 24), die zich waarschijnlijk identificeren laat met
„Franciscus Croon", op 29 maart 1683 „gekosen prins van de
personnagien voor dry jaren ( 25). Nog kort voor dit jaar fungeert een Rombout Croon zo waar als onderhoofdman van het
genootschap, sinds 14 mei 168o, en van hem wordt bekend gegeven dat hij „amman, paelder en landmeter" van de stad Mechelen was ; hij overleed op 6 november i 700 (26). Indien die allen
met elkaar verwant zijn geweest, zo kan men vast en zeker aan
de familie Croon binnen Oud-Mechelen geen aanleg of in elk
geval geen belangstelling voor de literaire kunst ontzeggen.
De daareven 't laatst genoemde Rombout Croon horen wij
van nieuws als amman voorstellen in een officieel dokument
van 1690. Van een of andere mijnheer Croon of Croone;
maar met of zonder doffe eind-E zal uiterst waarschijnlijk wel
dezelfde familienaam zijn te berde gebracht ! — maakte men
nog gewag en wel in zulk verband dat wordt bewezen dat ze
behoorden tot een familie van echt aanzien binnen de vroeger
Immers als „raedt" -- of beheerder -- van-euwsDijltd.
de Bank van Lening stelt zich een Rombaut Croone voor --- andermaal een op de naam van de heilige stadspatroon gedoopte !
in zijn testament, dd. z8 januari i 63 8, thans bewaard op het stads
( 26 ). Men vindt er ook met nadruk aangegeven in de oude-archief
„manuaelboecken" van de „Gemeyne Huysarmen" te Mechelen,
het organisme dat er de parochiale „Tafels van den Heylighen
Gheest" voor de armenzorg overkoepelde en aldaar, overeen
een keizerlijke verordening van Karel V van I S 3 I,-komstig
anno I S 45 werd ingesteld (27) ; de leiding ervan was toevertrouwd
aan vier „superintendenten", uitgezocht onder de notabele
burgers ( 28). In die hoge funktie komen wij tegen in 15 91-92 een
„Heer Jan Croon" ; in 15 93-94 en opnieuw in 15 94-95 een Rombout of ook Rumoldus Croone; in 15 96-97 en weer in
15 97-98 een „Peeter Croon".
(24) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Op. cit., blz. 146.
(25) G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Op. cit., blz. 144.
V. HERMANS, ... Tome sixième, blz. 34.
2e
2 ?) Dr. J. WITHOF, De „Tafels van den Heiligen
(

)

Geest" te Mechelen, in
„Handelingen van den Mechelschen Kring voor oudheidkunde, letteren en
kunst", Zzste en 23ste boekdeel (1927 en '28). Cf. Boekdeel 22, blz. i I 3 vlgg.
( 28 ) Dr. J. WITHOF, op. cit., in Boekdeel z, blz. 83.
(
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In het smakelijk bundeltje, waarover wij het nu verder zullen
hebben, wijdt kanunnik Croon zijn IIIe hoofdstuk aan de mededeling „Hoe dat het H. Beelt tot Hanswyck gebracht is" ( 29),
aanschakelend bij de bewering, dat de Heilige Maagd Maria
heeft „besondere plaetsen uytgekipt (30) om aldaer oock besondere
weldaeden milder aen haere dienaren ende dienaressen uyt te
deelen".
Hij beroept zich volgens een door hem graag gevolgd gebruik
op „nau-keurige historie Schryvers", van dewelke hij bij hun
naam noemt Augustus Wichmans wegens zijn „Brabantia Mariana" ( 31 ), en Gramye (32). Volgens welke tweedegenoemde de eerstvermelde verhaalt „dat seker schip geladen met verscheyde waeren,
ende onder die met dit tegenwoordigh Belt van Mechelen opwaerts varende, ende comende tot achter de kercke van Hanswijck, s chielij ck is op-gehouden door een onsienelij cke (33) kracht,
ende aldaer, niet tegen-staende genoeghsaeme diepte van het
water, verlichtinghe van vracht, trecken van peerden, van aerbeydt en vernuftheyt van menschen, on-porrelijck (34) blijven
ligghen; tot dat de Schippers, verstelt ende benout (35) om dit
on-verwacht ende wonderlijck geval door het ingeven Godts,
indachtigh wordende wiens Beidt dat sy ingeladen hadden, nadencken kreghen (36) : dat Godt almachtigh misschien dese plaetse
ende kercke hadde verkoren tot verheflinghe van den naeme van
sijne H. Moeer".
) Blz. 10 -14.
uitgezocht, uitverkoren.
(31)Wichmans, Augustus, was prelaat van de abdij te Tongerlo. Van hem
verscheen „Brabantia Mariana Tripartita" in 1632 te Antwerpen; vroeger al,
in í625, bij Verdussen, ook te Antwerpen, „Rosa candida et rubiconda ".
(el) Gramaye, Joannes Baptista (15 79-163 5) werd aangesteld door de aartshertogen als historiograaf ten einde een uitvoerige beschrijving van de Nederlanden klaar te brengen; hij slaagde echter slechts ten dele daarin wegens tegen
zijde van de bezitters van archieven, doch bezorgde desondanks-werkingvad
een nogal belangrijke reeks van monografieën van steden en gewesten. Cf. M. A.
ARNOULD, Le travail historique en Belgique des origines à nos jours (Brussel,
z.j.), blz. 39, 76.
( 33 ) = onzichtbaar.
(S 4 ) = niet van plaats te veranderen, onbeweeglijk.
( 35 ) = benauwd, bevreesd.
(3 <1 ) = begonnen na te denken, overwogen.
( 19

(30) =
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Hier hernieuwt de auteur in een kwatrijn op maat en rijm de
bewering dat Onze Lieve Vrouw zeer vaak zelve de plaats aanduidt waar ze wenst te worden vereerd :
Want wonderlijck verkiest
Die wonderlijcke Maeght
Gemeenlij ck de plaats
Oft Kerck, die haer behaeght.

Dan gaat hij verder over de bootslieden : „Waarom sy gheraeden
hebben gevonden dit weerdigh Beeldt dadelijck te lossen, ende
de kercke van Hans wick daer mede te vereeren. Welcken raet (37)
soo haest niet uyt-ghevoert en was, ofte het schip lagh vlot,
ende moght lichtelijck met alle de overighe vrachten voorts
worden ende vaeren daer het henen wesen moest.-getrockn
Blijvende desen kostelijcken schat : om wonderbaer te wesen,
al waer by wonderlijck was aen-ghebracht, tot groote blij schap
ende vreught van die van Hans-wick en Muysen. Welcke plaetsen
in dien tijde seer bewoont ende bevolckt waren".
Van nieuws in verzen besluit hij zijn kapittel met schallende
lof op de wonderdadige Onze Lieve Vrouw van Hanswijk en
haar volksgeliefdheid wijd en zijd (38)
Soo haest en was dit Beeldt
Aldaer niet op- gedragen,
't Schip los en vloot (39 ) geraeckt.
Die dit wonder saeghen,
Gelooffden vastelijck :
Dat onse Lieve Vrau
Aldaer, aen ider een,
Behulpsaem wesen wau.
Dies, wie rich daer omtrent
Vont ergens in beladen,
Riep stracx (40 ) MARIAM aen
En alle die haer baden
Met een oprecht gemoet,
Die wierden al ter stont
Van alderhande leet
Ontslagen en gesont.

(37 ) = plan, onderneming.
(S 8 ) = blz. 13 vlg.
($") = Drukfeil voor : vlot.
CO) = spoedig, ras.
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Het weick de vlugge faem
Terstont heeft uyt-gekreten,
En voor een woonder (41) nieuw
Al-omme laten weten.
Soodanigh dat men haest
Veel siecken dagh op dagh
Van. Derr' en van na-by
Naer Hans-wijck brenghen sagh.
Elck een met hop' en wensch
Van oock verlost te wesen
Ghelijck si metter daet
Oock alle sijn genesen;
Waer door in d'ander Steên
En dorpen daerontrent
Het Beeldt van Hansewijck
Wiert meer en meer bekent.

8.

k, thans behorende tot het grondgebied van de stad
Hanswijk,
Mechelen en even buiten de Leuvense poort zich uitstrekkende
langs de linkeroever van de Di j lerivier, was toentertijde
de een gehucht en een kerkelijke parochie van Muizen, het onmiddellijk
aangrenzende dorp in het Noorden van de provincie Brabant.
Aldaar verhief zich eeuwen her een klein bidhuis, waarvan men
aannam dat de H. Rumoldus, de patroonheilige van Mechelen,
het had gesticht; weshalve het onderhorig was aan het kapittel
van Sint-Romboutskerk, de Mechelse katedraal. Sedert 1288
verwierven de Broeders van het Scholieren-Dal, die van I 2 32
te Zoutleeuw gevestigd waren, toelating van het kapittel om bij
het bidhuis een klooster op te richten; de toenmalige pastoor
van Muizen, heer Willem van Haren, besloot volgaarne tot
afstand van de kapel aan deze monniken. Op i S maart 1288
werd de bidplaats tot parochiale kerk verheven. De grote toeloop van de pelgrims maakte van in het begin van de volgende
eeuw noodzakelijk dat voor een nieuwe kerk werd gezorgd;
echter in 1381 was ze nog niet voltooid. Ten tijde van de godsdienstoorlogen, in i S 78, namen de Hanswijkkloosterlingen de
vlucht naar binnen de stede; hun sticht werd trouwens met de
( 41)

= Drukfeil voor : wonder.
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grond gelijkgebraad. Zij betrokken nu een huis, met name
„De Boerenbak", aan de Hanswijkstraat (42), schuins tegenover
de huidige Hanswijkkerk, dat zij tot bidplaats inrichtten sedert
maart 15 80. Maar ze werd reeds op 9 april daaropvolgend gesloten,
dewijl de ketters bij verraad de Dijlestede wisten in te nemen.
Doch in i 5 88, na de terugkeer van Mechelen onder het bewind
van de koning van Spanje, werd de kapel hersteld en op i april
15 86 wijdde aartsbisschop Joannes Hauchinus (43) er een altaar,
onder aanroeping van de Heilige Maagd, Sint-Augustinus en de
H. Magdalena. In 1647 ging men over tot het bouwen van een
nieuwe kerk, die gewijd werd op i6 september. Het betrof
feitelijk een ruime kapel, die dra op haar beurt ontoereikend werd.
Weshalve anno 1663 men de huidige Hanswijkkerk begon, voltooid in 1678, volgens het plan van de beroemde Mechelse kunstenaar -- beeldhouwer en architekt Lucas Fayd'herbe (44).
Daar pronkt sindsdien het wonderdadig Mariabeeld, in levens
zittende houding, uit notelaren hout gebeiteld : de-grote,in
H. Maagd is gezeten op een stoel zonder leuning; dichte haar
hangen langs beide zijden van het hoofd af, ten dele zelfs-loken
tot op haar schouders ; op haar linkerarm en leunend tegen haar
borst, zit haar goddelijk Kindje, met een appel in zijn rechterhand.
Het beeld is i meter 45 hoog en geheel beschilderd. In de rechterhand houdt Maria een schepter, die evenwel een toevoegsel uit
latere jaren is 45).
(

Men gaat er algemeen over akkoord dat het beeld al drie volle

eeuwen vóór de vestiging van de Zoutleeuwse Dalscholieren te
Mechelen zou zijn aangekomen; derhalve laat men de eredienst
met het jaar 988 aanvangen. Hierbij mag stellig worden aangehaald dat ook wordt volgehouden dat gelijktijdig met het beeld
(411) Ad. REYDAMS : De namen en de korte geschiedenis der huizen van
Mechelen, in „Bulletin du Cercle archéologique, litteraire et artistique de
Malines", jaargang V (blz. 35 5) •
( 43) P. CLAESSENS: Histoire des archévêques de Malines. Tome I (Leuven,
I 8 8 i), blz. 175-203 : Jan Hauchin, 2e aartsbisschop van Mechelen, sinds
januari 15 8 3 tot 1 5 89 (Geraardsbergen, I S 27-Mechelen, S januari I S 89).
(44)Mechelen, 1617-1695. Cf. o.a. H. CoNiNciac, Luc Faid'herbe, in ,,Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines", Tome XXII
(1912), blz. 1 2 7 vlgg.
(45)Pieter SIRE : Hanswyck en het wonderdadigh beeldt van de aller
ende moeder Godts Maria (Dendermonde, 1738).
-heyligstma
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van 0. L. Vrouw te Hanswijk het beeld van de Moeder Gods,
voorhanden in een kapel langs de noordkant bezijden het koor
van de parochiekerk te Aarschot, aldaar kwam belanden (46).
Een overrijke hoop, in de Hanswijkkerk opgehangen, van
krukken en portretten en ex-voto's allerhande getuigt van het
vaste geloof in de mirakuleuze tussenkomst van de Onze Lieve
Vrouw bij ziekten en nood, de eeuwen door. Hun aantal blijft
ononderbroken toenemen ! Zwangere vrouwen komen ervóór
een voorspoedige geboorte afsmeken en moeders bidden om
het behoud van hun kinderen; landbouwers verzoeken om
bescherming voor hun oogst en hun vee. Vooral gedurende de
meimaand — de maand van Maria toch ! -- woonde wie maar
enigszins de tijd vinden kon -- hoofdzakelijk vrome vrouwen en
meisjes, maar toch ook wel manspersonen -- het avondlof ter
kerke dagelijks bij.
De hierboven reeds vermelde processie van Hanswijk ging
eertijds uit op de 3 e Sinksendag; sinds 1752 echter één dag vroeger, op Pinkstermaandag dus (47). De laatste maal dat wij ons
onder de toeschouwes ervan bevonden, wou het ons voorkomen
of de stoet van opstappende rijen meisjes, in 't wit gekleed en met
palmen in de hand, wat had overgenomen van de slingerende
beweging, welke gebruikelijk is bij de „maagdekens", die te
Brugge in de processie van het Heilig Bloed gaan.
Tal van bedevaarders verzuimden niet een papieren vaantje
of wimpel mee te dragen, waarop de Hanswij kkerk of het beeld

van een heilige waren weergegeven (48). Vaak leiden ze persoonlijk
„de weg van 0. L. Vrouw van Hanswijk" af, d.i. de weg, gevolgd
door de processie. Die godvruchtige oefening begint reeds van
3 ure in de nacht af. Nog vroeger, al om middernacht, kwamen
boeren uit het omliggende te paard dezelfde weg doen en wel
tot driemaal toe (49) ; met deze paardenommegang houdt verband het verhaal „De vrome Rit" (50) door Maurits Sabbe (51),
(46)P. Fr. STEPHANUS- SCHOUTENS, ... Brabant ..., blz. i 7.
(47)Fr. VERHAVERT, Op. Cit. André VER ELST, Op. rit., blz. 77, 3 S I, 3 S 5 •
(48)
Emile H. VAN HEURCK, Les drupelets de pélerinage en Belgique et
dans les pays voisins (Antwerpen, 1922), blz. 279-288.
(49) Robert FONCKE, O.L. Vrouw van Hanswijk, in „Het Laatste Nieuws",
rins van 19 en 20 maart 1963.
(bo) In de bundel „Vlaamsche Menschen" (Maldegem, 1907), blz. 122-140.
(51 ) Brugge, 1873-Antwerpen, I 938. Hij is leraar geweest van het rijks;
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welke Vlaamse schrijver bijna twintig jaar te Mechelen heeft
verbleven als leraar in de germaanse talen aan het koninklijk
ateneum aldaar.
9•
Wegens allerhande in het bovenstaande gaat men er verwonderd
bij opkijken dat iedere nadere aanduiding nopens de verering
in vroeger tijd van de Hanswijkse Onze Lieve Vrouw achterwege
bleef in de toch wel bij voortduring meermaals geraadpleegde
„Mechelse Chronycke" door Eerwaarde Heer Remmerus Valerius, eigenlijk : Remigius Wauters.
Deze schrijver was geboortig van het dorp Berchem onder
de landdekenij van 's Hertogenbosch en kwam er omstreeks 1607
ter wereld; anno 1687 — dus op 8o-jarige ouderdom -- op
3o augustus overleed hij te Muizen (52). Immers eenenvijftig jaar
lang stond hij als pastoor in deze gemeente, wat hij volgaarne
vermeldde op de titelbladen van zijn onderscheiden geschriften,
welke hij zowel in het Latijn en het Frans als in het Nederlands
van de pers halen deed, zonder uitzondering te Mechelen :
„Tabulae Horographicae partim ad quamcumque latitudenem S 1.
Graduum supputatae", ten jare r66z gedrukt bij Jan Jaye (53);
,,Tables horographiques ... ", twee jaar daarna bij dezelfde als
vertaling in het Frans verschenen; -- „Tractatus, de Competu
middelbaar onderwijs en in de voordrachtkunst aan het Vlaams Konservatorium te Antwerpen, dan konservator van het Museum Plantijn-Moretus
aldaar en lesgever in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde aan de
Vrije Universiteit te Brussel. Behalve soms enkele gedichten schreef hij graag
gelezen romans en novellen; van hem werd ook met sukses het drama „De
hoogste liefde" opgevoerd; verder publiceerde hij zeer wetenschappelijke
literairhistorische werken naast een aantal steeds geprezen folkloristische
bijdragen en bundels.
(b2) J. G. FREDERIKS & F. JOS. VAN DEN BRANDEN, Op. cit., blz. 802. Van
hem is een geëtst portret op koper bekend, in 1758 vervaardigd door de
Mechelse graveerder Antoon Opdebeeck, naar een doek van de schilder Jan
Verhoeven, eveneens uit Mechelen, vrijmeester van het schildersgild aldaar in
1642 (G. ZECH-DU BIEI, op. rit., blz. Io8 -III. Zie nog, V. A. DE LA MONTAGNE, Schuilnamen en deviezen uit vroeger tijd, in „Tijdschrift voor boeken bibliotheekwezen", jaargang I (19o3), blz. 277, nr. XXII).
(53) Geboren te Mechelen in 16Y 9 en er overleden ten jare I Ego; drukker
en boekverkoper sinds 1 648 (Cf. F. E. DELAFAILLE, Op. cit., blz. 65 vlgg.).
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paschali penpet", van 1673 . Omstreeks 1675 kwam uit bij de
Mechelse drukker Gysbrecht Lints (20) „Den Mechelschen Almanach voor het jaer Ons Heeren Jesu Christi 1675 ", waarvan
de uitgave voortduurde tot in i 706, wat betekent gedurende
éénendertig jaren en wel ook bijna twintig jaar na het afsterven
van Valerius, zonder dat bekend raakte aan wie deze voortzetting
te danken is geweest (54).
Niet op de eerste jaargang, slechts van de tweede af, gaf pastoor
Wauters als vervaardiger zijn naam op. In deze almanakken publiceerde hij broksgewijze een „Mechelsche Chronijcke" met
het relaas van wetenswaardigheden van anno 3 5 5 tot 701 in het
eerste deeltje, van anno 702 tot i 596 in het tweede; hierop zijn
tenslotte nog gevolgd het verhaal van gebeurtenissen tussen
15 96 en i 6 8 o en een algemene kroniek tot 1 706. De ,,Mechelsche
Chronycke" werd in latere tijd samengelezen uit de bedoelde
almanakken en afzonderlijk uitgegeven door de Mechelse drukker
Jan-Frans Van der Elst (b 5), met als titel „Chronyke van Mechelen
door Remmerus Valerius, Pastoor in Muysen, vermee(r)dert
met een kort verhael van het Leven en schriften van den Auteur makende een korte generale Chronyke van den jaere 3 5 5 tot
den jaere i 680".
Welnu, rakende Hanswijk in de oude tijd doet hij alleen kond,
onder het jaartal 1288 : „Wordt de Priorye van Hanswyk getrocken uyt die van Leeuw, ende gefondeert door eenen Pastoor
van Muysen" (56).
Dit laatste zal hij ongetwijfeld met trots op een van zijn eigen
voorgangers hebben ten beste gegeven; terwijl hij op niet zo
onmiddellijk te verstane wijze herinnert aan de bovenaangehaalde
stichting van het klooster van de Dal-Scholieren uit Zoutleeuw,
bij het toen reeds bestaande kapelletje op Hanswijk, en de meegaandheid hiervoor van de toenmalige dorpsherder van Muizen.
Des te levendiger wekt dienvolgens onze aandacht een bladzijde in het vervolgdeel van de „Mechelsche Chronycke", waarop
met het voorafgaande jaartal 78 5 te lezen is (57) :
G. ZECH-DU BIEI, t.a.pl., blz. 109.
Geboren te Mechelen in 1728 ; van 17 S 4 tot '88 stadsboekdrukker aan
de Grote Markt; in dit laatste jaar verhuisde hij naar Brussel, alwaar hij in
18 i i is overleden (F. E. DELAFAILLE, op. cit., blz. 93 vlgg.).
(86 ) blz. 13.
(57 ) blz. i6 S vlg.
(54)

r> '»
(
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het Klooster van S. Rombout inden Brant ende meynde(n) oock
de Kercke te plunderen maer den eersten viel van boven neer
doot, en bleef ( 58) soo ongeschadicht. Doen namen sy gevangen alle de Christen en dwongen se te gaen in haer Schepen
die laegen in de Schelde ende onder deze was oock de Costersse
vanden H. Rombout; maer als sy vaeren wilden gaen, en costen
sy niet wegh, waer over sy verwondert waren; maer daer was
eenen die s(e)yde dat het was om (b 9) de Costersse, soo lieten sy
haer gaen ende de Schepen costen doen vaeren".
4p het stadsarchief te Mechelen berust ook een handschrifteli j ke bundel, vermoedelijk uit de eerste helft van de i 8e eeuw,
die feitelijk een hier en daar wat verlengde kopie uitmaakt van
Remmerus Valerius' historisch werk. Zij brengt al eens een wat
gewijzigde ortografie en een wat geringere aanwending van
hoofdletters te pas dan haar model. De mededeling van daareven
staat er eveneens woord voor woord in overgenomen (s f)) behalve
dat zij schrijft : Quaemen, hunnen, denen, mechelen, stadt,
clooster, S: Rombout, in brandt, kercke, neer, alsoo, ongeschaedight, naemen, sij, Christenen, inde schelde, H: Rombaut, seer
verwondert, seyde, costersse, sij, schepen.
In verband met het hier vooropgestelde jaartal 7 8 5 zal nog een
jonger mechels geschiedkundig werk beweren : ( 61) „ Eenige jaren
na den dood van S. Romuldus, omtrent het jaer 785, nam de
reeks ongelukken aenvang die, eene eeuw lang, op ons lieve
vaderland drukten. De Hunnen en de Denen, woeste volkeren,
en later de Noordmannen, vielen in Gallië... Zy verwoestten
overal de bloeijendste steden. . . Eens op stroop (62) uit zynde,
kwamen zy te Mechelen aen. Alles werd verwoest, zelfs het
klooster door den H. Rumoldus gebouwd; de kapel van den

Versta : en bleef de kerk.
(59) = wegens.
(60)blz. 208.
(ba)

('&') PRIESTER VAN HET AARTSBISDOM : De H. Rumoldus en het opkomend
Christendom in Mechelen, door eenen ... (Mechelen, z.j.) (= i 857), blz. 6 vlg.
(De schrijver was de priester M. G. H. Dhanis).
62) = strooptocht.
(

-- 34 -H. Stephanus (63) werd alléén gespaerd door de zienlyke (64) bescherming van den H. Martelaer, welks roemryke overblyfsels
er in berustten. Nogtans een soldaet der bende, door den glans
van den vergulden windhaen des torens aengelokt, naderde de
kapel en klom den toren op ; maer, het voorwerp zyns verlangens
willende afrukken, viel by morsdood. Zyne gezellen, door zyn
lot verschrikt, konden niet gauw genoeg vertrekken ".
Hierin horen wij gemakkelijker toegelicht om welke euveldaad
de vermelde roofzuchtige krijger met zijn dodelijke val werd
bestraft dan 't bij Remmerus Valerius het geval was. Wij neigen
er tevens toe „de Dennen" bij hem liever te veralgemenen tot
,,Noormannen". Tenslotte zien wij hem een vergissing begaan
wanneer hij rept, in verband met de stad Mechelen, van de
Schelde, waar zij toch aan de bijrivier van deze stroom aan
de Dijle -- is gelegen.
Dit is evenwel voor ons gevoel niet van aard om zelfs maar
enigszins te tornen aan de betekenis van de vroegereeuwse bladzijde, welke wij hier verzochten mede na te lezen. Immers onomstotelijk doet zij terugdenken aan de bij ons weer te vinden
populaire legenden van de Heilige Moeder Gods en haar macht
om de boot, waarop men een beeld van haar vervoerde, algeheel
en onverhoeds op een door haar bepaalde plaats bewegingloos
te doen stilvallen. Wij durven geloven dat wij hierboven het
bewijs hebben kunnen leveren hoe dit motief te Mechelen en in
het Mechelse vaste voet had gevat. In ons laatste bericht breekt
evenwel iets nieuws door : nl. het vastmerend effekt gaat nu niet
uit van Onze Lieve Vrouw of van een heilige, wel van een gewoon mensenkind, van een gewone vrouw. Of was ze welbeschouwd niet helemaal zo gewoon ? Ze was toch als kosteres
gehecht aan de Mechelse hoofdkerk Sint-Rumoldus, de heilige
stadspatroon. . . dus in voortdurende aanraking met de geestelijkheid, weshalve haar levenswandel ongetwijfeld met enige wij ding

113 ) Er werd verhaald dat de H. Rumoldus te Mechelen een kapel ter ere
van de H. Stephanus, de eerste kristen martelaar, deed bouwen. 't Waren
trouwens twee werklieden daaraan, die ten jare 775 de H. Rumoldus doodden
en in de Dijle wierpen; toen zijn lijk werd opgevist, begroef men het met
grote praal net in die kapel (Priester van het aartsbisdom, op. cit., blz. s vlg.).
( 64) = zichtbare.
(

-- 3 5 -omhangen kon worden geacht en daarin de invloed van de
heilige kon doorwerken.
Waar wij ons met haar op Mechelse bodem bevinden, lijkt ons
toch buiten kijf te staan dat de alom verspreide legende van de
aankomst van de Onze Lieve Vrouw van Hanswijk rechtstreeks
aanleiding heeft gegeven tot ons laatste bondig verhaal, zodat de
populariteit van die Moeder Gods nog eens terdege uitstraalt.
Leven er elders in den lande nog gelijkaardige vertellingen ?
Met deze vraag weze dan hier besloten, terwijl wij tegelijk bekennen er ons, persoonlijk, gene te herinneren !

Orloge de sapience; ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV.

III,

f. 13 v.,

BIJ HET ZESDE EEUWFEEST VAN DE
ZALIGE HEINRICH SEUSE, O.P.
door
Stephanus G. AXTERS, O.P.
Lid van de Academie

Voor de Nederlanden heeft het eeuwfeest van de op 25 januari,
1366, te Ulm in Baden-Wurttemberg overleden en op i6 april,
I 8 3 I, zalig verklaarde Heinrich Seuse niet alleen zijn betekenis
omdat de Duitse mysticus, blijkens zijn autobiografie (1), in ieder
geval twee keer de Nederlanden heeft bezocht, één maal overigens
om een Kapittelvergadering bij te wonen „waar hem veel leed
wachtte omdat hij boeken schreef". Heinrich Seuse kan bij
historici ernstiger Nederlandse referenties laten gelden, zo vooreerst al het feit dat hij, zoals hij zelf in zijn autobiografie te kennen
geeft ( 2), enige tijd te Keulen aan het in i 2-48 opgerichte „studium
generale" van de dominicanen studeerde waar, blijkens een oorkonde uit het jaar 13 31, in vermeld jaar minstens vier confraters
uit de Nederlanden verbleven die bij het testament werden betrokken van Godevart Hardevust waarover die oorkonde handelt (3).
Verder moeten wij er aan herinneren dat, bij de aankomst van
de Duitse mysticus te Keulen, de naam van Hendrik van Leuven
O.P. (t na 1302). in 1292 prior te Leuven (4) en even later lector
te Keulen (b), onder meer dank zij een in laatst genoemde stad
(1)Seuses Leben, 1. I , c. 2 3 en 26 ; ed. K. BIHLMEYER, Heinrich Seuse, Deutsche
Schriften, Stuttgart, 1907, p. 68 17 -$ 1 , 78 83 .
(2) C. 4z; ed. K. BIHLMEYER, p. 1 43 10 .
(a ) Opgenomen bij G. LÖHR, Beitrdge .Zur Geschichte des Kölner Dominikanerklosters im Mille/alter, t. II, in 2uellen and Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, fasc. 1 S , Leipzig, 1922, p. I 3 S -I 3 7, nr. 333.
(4 ) Zie de oorkonde van het jaar 1292, opgenomen bij PAQUOT, Mémoires
pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bar, de la principauté de Liége et de quelques contrées voisines, t. IX, Leuven, 1767, p. 229.
(1 Zie de oorkonde van het jaar 1297, opgenomen bij G. LóHR, O.P.,
Beitráge ... , t. 2, p. S 8, nr. 112.
1)
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door hem gehouden preek 6) onder Keulse dominicanen nog
voortleefde, terwijl de naam van een lector uit Straatsburg om
zijn voor een Kapittel te Leuven gehouden Preek van de Gulden
Berg 7 in het Brabantse hoog aangeschreven stond. Hierbij
heeft het nu zijn betekenis dat de Straatsburgse lector, Nikolaas
van Straatsburg namelijk 8), als vicaris -provinciaal van de
„Teutonia" tegenover Seuse als hogere overste kon en moest
optreden en bij het te Keulen tegen Meester Eckhart, O.P.
(t 13 27) aanhangig gemaakt proces als pleitbezorger van de
bijzonder op metafysiek gestelde magister bij Eckharts belagers
aangeschreven stond als Jautor et defensor maximes fratris
Aycardi et haereseum suarum" 9). Zo zal het met het goedvinden
zijn van deze vicaris -provinciaal van de „Teutonia" dat Seuse
zijn Buchlein der Wahrheit 10) schreef, dat men als een in orthodoxe
zin herziene formulering kan beschouwen van sommige bij
Eckhart eerder gewaagde stellingen. Ook moeten wij er hier aan
herinneren dat Hendrik van Leuven met zijn Keulse en de Leesmeester van Straatsburg met zijn Leuvense preek nog vóór
andere dominicanen in de Nederlandse literatuur een bescheiden
plaats wisten te veroveren, waarvoor in het eerste geval elf, in
het tweede z8 handschriften nog steeds getuigen 11 ), terwijl
zij zo wel chronologisch als om zijn drukkere verspreiding
alleen door Thomas van Cantimpré, O.P. (t 1270-1272) worden
voorbijgestreefd (12).
(

(

)

(

(

(

(

(a) Ed. ST. G. AxTERS, O.P., De Zalige Hendrik van Leuven, O.P. als geestelijk auteur, in Ons Geestelijk Erf, r. XXI, 1947,
p- 2 S 1-254.
7 ) Ed. St. G. AxTERs, O.P., De preek op den Gulden Berg, door den Leesmeester
van Straatsburg, in Tijdschrift voor Taal en Letteren, t. XXVIII, 1 940, p. 20-39.
(8) Zie voor de identificering van de Leesmeester van Straatsburg met
Nikolaas van Straatsburg : W. DOLCH, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederlándischen, auf Grund der Handschriften dargestellt, t. I, Weida
p. 66-68.
i. Th., 1909,
(9) Zie GEORG BONER, Das Predigerklo ster in Basel von der Grundung bis zur
Klosterreform, 1233-142-9, Basel, x93, p. i i6.
(10)Ed. K. BIHLMEYER, Heinrich Seuse, Deutsche Schriften, p. 3 X6-3 59.
(11)Zie onze hierboven vermelde uitgave van de Keulse preek van Hendrik
van Leuven en onze uitgave van de Preek op de Gulden Berg, door de Leesmeester van Straatsburg.
12 ) Zie onze Bijdragen tot een bibliographic van de Nederlandsch Dominikaansche
Vroomheid, I, in Ons Geestelijk Erf, r. VI, 193 2, p. 15 -24.
(

(
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Voorts heeft het voor Seuses verhouding tot de Nederlanden
eveneens enige betekenis dat er in de Nederlanden reeds vroeg
belangstelling was te vinden voor een paar, wat hun echtheid
betreft, onbetwiste preken van degene die, het weze dan door
mondeling of door geschreven onderricht, het meest tot Seuses
theologische scholing heeft bijgedragen. Van Meester Eckhart
bezitten wij immers een paar, wat hun authenticiteit betreft,
onbetwiste preken in Middelnederlandse codices uit de eerste
helft van de veertiende eeuw (13).
Voor de betekenis welke men, bij de culturele Geschiedenis
van de Nederlanden, aan Seuse moet toekennen, zijn dergelijke
referenties intussen steeds minder belangrijk dan het feit dat
Seuse, blijkens de nog bewaarde handschriften, bepaald vlugger
dan Tauler tot de Nederlanden wist door te dringen en de belangstelling van de Nederlandse kopiisten en van de Nederlandse
lezers ook langer wist te handhaven dan Eckhart. Tot deze vaststelling zijn wij namelijk gekomen bij een onderzoek dat wij om
een ons uit het buitenland gegeven opdracht hadden ingesteld.
Terwijl er ons voor Meester Eckhart en ook voor Tauler tot nog
toe slechts een veertigtal in het Duits gestelde codices bekend
zijn, bracht dit onderzoek ons namelijk voor Seuse tot een lijst
van vooralsnog S 24 Nederlandstalige handschriften, waarbij
vooral de kopieën van het Horologium, een vijftigtal codices, -het voor Nederlandse lezers mogelijk maakten om de Minnezanger uit Konstanz, dank zij de directheid van het betoog, als

het ware op de voet te volgen.
„Het was een ionghelinc, Gode bekent, die welke doe hi
was in die eerste bloeme siinre ioghet, begonde te ghevene hem
ten ydelen dinghen der werelt ende te vlietene in die onghestadighe
ghenoechte der werelt" (14).
Dit zijn de bewoordingen waarmee de auteur van het Horologium aeternae sapientiae, fris en beeldrijk, het hart van talrijke lezers
in de Nederlanden spoedig schijnt te hebben veroverd en waarmee
hij hen er toe bracht verder met de lectuur door te gaan. Duidelijk
( 13

) Zie onze Bijdragen tot een Bibliographie ..., in Ons Geestelijk Erf, t. VI,

1932, D. 113-125.
( 14) Ed. HILDEGARDE VAN DE WI JNPERSSE, Oerlog der Ewigher IVij.rheit
(Horologium sapientiae door Henricu r Su co O.P.), Groningen-Batavia, i 938,
p. 227_30.
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is het echter intussen niet in welk milieu men voor het eerst voor
de verspreiding van zijn werken in de Nederlanden heeft geijverd. Wel zijn er, in dit verband, verschillende feiten waarmee
men ernstig moet rekening houden.
Vooreerst bezit men nog steeds een brief van Geert Groote
(t 13 84) aan Jan Cele (t 141 7), waar hij deze verzoekt om hem
een verzorgde kopie te sturen van het Horologium dat Cele in
een bijzonder vertrouwbaar handschrift bleek te bezitten (15).
Die brief dagtekent uit het jaar i 3 80. Verder heeft Groote eens
aan Johannes ten Water dringend de raad gegeven om een hoofdstuk uit het Horologium, dat namelijk met de titel De scientia
utilissima homini mortali ( 16) een maand lang steeds opnieuw ter
hand te nemen. Boven deze tweede brief prijkt nu het jaartal
13 82 . Hierom is het dan ook niet verrassend dat de promotor
van de Moderne Devotie het Horologium in een lijst opnam van
werken welke hij steeds wilde in zijn bereik hebben. Seuses
werk zal immers waarschijnlijk zijn bedoeld met de woorden
„Anselmi horologium" welke wij als een „homoteleuton per
omissionem" moeten begrijpen en dan ook emenderen tot
„Anselmi Prosologion et Susonis Horologium" (17).
Grootes belangstelling voor Seuse zal men dus niet betwisten
en het zal dank zij zijn invloed zijn dat Seuses Die hundert betrachtungen and begebrungen bij de zusters van het Lamme van
Diesen-huis ( 1 S) en de Cursus aeternae sapientiae bij de koorvrouwen
van Diepenveen (19) zeer gunstig stonden aangeschreven.
Bij dergelijke feiten kunnen wij nu niet zonder meer besluiten
dat de kringen die bij Geert Groote aansloten, de Zusters namelijk
van het Gemene Leven en de koorvrouwen van Diepenveen vóór
alle andere kringen van Vromen voor de verspreiding hebben
( 15 ) Ed. W. MULDER, S. J., Gerardi Magni Epistolae, in Tekstuitgaven van
Ons Geestelijk Erf, t. III, Antwerpen, i 93 3, p. 43.
(16 ) Ed. W. MULDER, S. J., Gerardi Magni Epistolae, p. i 27.
(17) Zie THOMAS HEMERKEN VAN KEMPEN, Vita Gerardi Magni, c. XVIII;
Opera omnia, t. VII, Freiburg
cd, M. J. POHL, Thomae Hemerken a Kempis
i.B., 1922, p. 9 81 -3.
(18) Zie Dat Leven onser liever eerweerdiger moeder Andries Yserens, cd. 0. A.
SPITZEN, Het leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, Overleden in denjare 1J02, in Archief voor de Geschiedenis van het
Aartsbisdom Utrecht, t. II, i 875, p, ao8.
(19) Zie Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepenbeen
(handschrift D), Leiden, 1 904, D. 10.
...
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geijverd van Seuses werken in de Nederlanden en er zijn gedateerde handschriften die ons, in dit verband, tot voorzichtigheid
moeten aanzetten, zo vooreerst al een codex uit Gouda waar bij
het Orloy nog wel in letterschrift het jaartal z 3 25 werd aangebracht ( 20) en een codex uit Zurich waar het jaartal 1388 tweedehands werd geëmenteerd tot z 308 ( 21). Met een jaartal zoals het
jaar 2325 kunnen wij ons intussen maar moeilijk verzoenen
wanneer het om de vertaling gaat van een werk waarvan de
Latijnse grondtekst volgens K. Bihlmeyer ( 22) eerst in z 3 34, volgens C. Gruber ( 23) in de jaren 1333-1334 volgens H. S. Denifle,
O.P. ( 24) in de jaren 2334-1341 is ontstaan. Met een tweedehands
jaartal zoals het jaar z 308 kunnen wij ons voor de Getjden van
de Eeuwige W^ij.rheid evenmin verzoenen wanneer het om een
auteur gaat die eerst in de jaren 1295-i3oo werd geboren.
Intussen ontmoeten wij in een codex uit Sint-Omaars (SaintOmer) met „susoniana" het jaartal z (25) en in een Leidse
codex met de Grtijden van de Eeuwige W>ijsheid het jaartal r 3 S 8 ( 28).
Het jaartal bij dit Leidse handschrift werd echter door een moderne hand aangebracht en wij moeten er ons hier bijgevolg niet
verder mee inlaten.
Verder sluit het jaartal bij de codex uit Sint-Omaars (SaintOmer) direct aan bij de Collócutio dydaf-calica super elementis catholice Eidei en gaat duidelijk op de tijd terug wanneer de kopie werd
vervaardigd van de Collocutio, die van eenzelfde hand is als de
hieraan voorafgaande Seuse-teksten Horologium saj>ientiae en Cursus
aeternae sapientiae. Hoewel bij de verder nog volgende Centum
meditationes een andere hand aan de beurt komt, schijnt het jaartal
I 3 5 9 dus voor het Horologium en voor de Cursus niet zonder betekenis te zijn, maar het jaartal gaat wellicht niet op deze kopie
terug die als het werk van een vijftiende-eeuwse hand voorkomt.
(20)Thans het ms. Gouda, Stadsbibliotheek, 7-97 a, p. 343•
(21)Thans het ms. Zurich, Zentralbibliothek, C. i 3 7.
(22)Heinrich Seuse, Deutsche Schriften, p. i o8 * -i o9*.
(23)Der Mystiker Heinrich Seuse, Die Geschichte seines Lebens, Die Ent rtehung
and Echtheit seiner T"erke, Freiburg i. Br., 1941, p. 64 en p. 86.
(24)Die dent rchen Schriften des Seligen Heinrich Seuse our dem Predigerorden,
Hach den dlte.rten Handschriften, in jeuiger Schriftensprache, t. i, Munchen, i 876z 88o, p. XXIV.
(25)Ms. Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, z92, f. 13 9.
( 26 ) Ms. Leiden, Univeristeitsbibliotheek, Lett. I S 32.
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Het jaartal moeten wij misschien als de datering beschouwen van
de codex waarop de kopie uit de Sint-Bertinusabdij te Sint-Omaars
(Saint-Omer) rechtstreeks teruggaat.
Hierom is het voorzichtiger, zo lang het om gedateerde handschriften gaat, voor een aanvaardbare oudste datering genoegen
te nemen met het jaartal i 3 73 dat alweer voorkomt in een codex
die in de Sint-Bertinusabdij werd vervaardigd en als een kopie
moet worden beschouwd van het hierboven reeds besproken
handschrift uit Sint-Omaars (Saint-Omer) (27).
Verder zal het aan niemand ontgaan dat de kopiist die het
eerste van de twee hier besproken handschriften uit Sint-Omaars
(Saint-Omer) heeft vervaardigd, door het opnemen van het
Horologium en van de Cursus, waaraan even later nog de Centum
meditationes werden toegevoegd, als het ware een „Corpus
susonianum" heeft willen tot stand brengen, waar bij gevolg naar
zijn bescheiden mening ook de door Seuse aan de lezers van het
Horologium ( 28) aanbevolen Cursus volledigheidshalve bij hoorde.
Zo is het dan ook duidelijk dat degenen die voor de Keulse
drukker Conrad Winters de tekst gereed maakten van de rond
het jaar 1480 van de pers gekomen vroegdruk met het Horologium
en met de Centum meditationes, overeenkomstig een sinds jaren
gevestigde traditie handelden wanneer zij hier ook de Cursus
aeternae sapientiae aan toevoegden. Een exemplaar van deze
„editio princeps" van de Latijnse tekst konden wij overigens
voor een paar jaren ter hand nemen bij de „Faculty of Theology"
van de jezuïeten te Milltown Park aan de rand van Dublin (29) .
Wanneer wij de thans bekende codices als een trouwe spiegel
kunnen beschouwen van de Nederlandse belangstelling voor
Seuse, dan kunnen wij nu uit de kopiïstenijver in de Sint-Bertinusabdij besluiten dat wij het eerste ijveren voor Seuselectuur in de
Nederlanden niet uiteraard in de sinds hun stichting bij Geert
Groote aansluitende zusters van het Meester-Geertshuis moeten
gaan zoeken.
Verder bezaten, -- om nu maar een paar kloosterorden te
) Ms. Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, 361, f. 134v.
) Ed. C. RICHSTATTER, S. J., Beati Henrici Susonis Ordinis Praedicatorum
Horologium Sapientiae, Turijn, 1929, p. 266.
(29)
Zie hiervoor nog M. L. POLAIN, Catalogue des livres imprimés au quinijème siècle des bibliothèque.r de Belgique, t. 3, Brussel, 1932, p. 789, nx. 3640.
(27

( 28
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noemen, — ook de cisterciënzers van Ter Duinen bij Veurne (30)
en de kartuizers van het Sint-Sophiaklooster te Vught in NoordBrabant (31 ) eveneens werken van Seuse, maar het was ons niet
mogelijk naar het jaar te gissen wanneer voor het eerst Seusecodices in deze huizen werden aangeworven.
Bij dit alles ging het intussen voor eenzelfde werk niet steeds
om een zelfde vertaling en een vertaling werd ook niet steeds, na
dat zij voor verspreiding was bruikbaar gebleken, zonder wijzigingen aan anderen doorgegeven. Zo moeten wij er hier aan
herinneren dat volgens W. Dolch (32) Die hundert betrachtungen
and begehrungen in ieder geval zes keer werd in het Nederlands
vertaald, éénmaal evenwel naar Jordaens' Latijnse bewerking en
wij hebben tot nog toe niet kunnen nagaan in hoe ver de i zo
ons tot nog toe bekende codices met de Honderd artikelen alle
even gedwee bij een of andere van deze zes redakties aansluiten.
Verder moet de Noord-Nederlandse omwerking van de Brabantse vertaling van het Horologium, waaraan A. G. M. van de
Wijnpersse (33) en J. J. Mak (34) herinneren, ons ook voor de verschillende codices van éénzelfde vertaling tot grote voorzichtigheid aanzetten.
Vooral moeten wij er hier aan herinneren dat men alleen met het
inventorizeren van in het Nederlands gestelde handschriften
niet tot een bij benadering juiste kijk kan komen op wat de belangstelling voor Seuse in de Nederlanden eenmaal is geweest.
Talrijk zijn immers ook de codices met de oorspronkelijke tekst
van het Horologium die aanvankelijk aan Nederlandse kloosters
hebben toebehoord en men mag ook niet te vlug de Franse en de
Duitse handschriften afwijzen als, in dit verband, niet ter zaak
horend.
Wat de Latijnse codices betreft, willen wij er hier alleen aan
herinneren dat het Horologium niet op een Nederlandse bewerking
(80) Zie A. SANDERUS, Bibliotheca Belgica manuscripta, t. i, Rijsel, 1641, p. 191.
(81) Zie L. VERSCHUEREN, O.F.M., De bibliotheek-cataloog der Kartuiie
S. Sophia te Vught, in Historisch Tj/d rchrift, t. i S , i 936, p. 3 3, nr. i 98.

(32 ) Die Verbreitung oberlándischer Myftikerwerke im Niederlándischen, auf
p. 73-77.
t. i, Weida in Th., 1909,
Grund der Handschriften dar
38 ) De Dietse vertaling van Suso's Horologium aeternae rapientiae, Groningen's-Gravenhage, 1926, p. 62-71.
34 ) De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium, Asten, N. Br., s.a.
1 93 6), p. 12-8, n. S.
(

(

(
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heeft moeten wachten om onder Nederlandse lezers belangstelling
te vinden. Wij konden immers in de jongste maanden een handschrift met de Latijnse tekst ter hand nemen dat uit het jaar 1 373
dagtekent en ook een tweede codex met deze tekst uit het jaar
3 89. Het eerste van deze twee handschriften werd nu, blijkens
het Explicit, in de Sint-Bertinus -abdij te Sint-Omaars (SaintOmer) vervaardigd, het tweede werd door een heer uit de Duitse
ridderorde voor de Sint-Paulus-abdij te Utrecht geschreven (35).
Ook heeft het voor ons zijn betekenis dat wij van het in het
jaar 13 89 te Chateauneuf voltooide Orloge de sapience, van de
Franse vertaling bijgevolg van het Horologium, te Brussel (36)
een codex konden ter hand nemen die in 1 448 te Rijsel werd ver
te Parijs (37) drie handschriften uit Bethune. Zo is het-vardigen
dus duidelijk dat men in Zuidvlaamse steden dankbaar de Franse
vertaling ter hand nam.
Voorts komt het tot op een zekere hoogte waarschijnlijk voor
dat, wanneer het volgens K. Ruh (38) bij uit het Nederlands in het
Duits vertaalde teksten vaak alleen om „Umsetzung" ging en
niet om „Ueberzetzung", hetzelfde zich eveneens in omgekeerde
richting voordeed, waarom de taalgrens de boekenruil tussen
de Nederlanden en Duitsland maar weinig zal hebben gehinderd
en een Nederlander bijgevolg ook een in het Duits gesteld boek
kon ter hand nemen. Dit betekent voor ons dat Nederlanders
niet alleen een Berlijnse codex met het Bok der ewighen wisheit (39),
niet alleen een Nederduitse bewerking van het Horologium, maar
ook in het Ripuarisch of in het Alemannisch bewaarde handschriften konden lezen. Dit betekent dat men ook met een niet
onbelangrijke, maar intussen nog steeds niet bewezen hulp van
Duitse zijde moet rekening houden.
De hulp van Nederlandse zijde bij de verspreiding van Seuses
werken onder Duitse lezers staat daarentegen wel vast. Wij
bezitten immers een Latijnse bewerking van Die hundert betrachThans het ms. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 290.
) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 10981.
( 37 ) Hiermee bedoelen wij de mss. Parijs, Bibliothèque Nationale, francais,

(35)
( 86

455-456,458 en 1118.
88 ) Altniederlándische Myrtik in Deutschsprachiger Ueberlieferung, in Dr. L.
Reypens-Album, Antwerpen, 1 964, p. 3 S 7 3 82.
( 39 ) Zie het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 172.
(

-
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and begehrungen die, volgens verschillende handschriften (40)
het werk is van een koorheer van Groenendaal. Met de auteur,
die ons aldus de Centum meditationes schonk, wordt volgens een
Parijse codex (41) Jan van Schoonhoven bedoeld. Voor een Brussels
handschrift (42) gaat het hierbij echter om een „frater Guillermus,
canonicus regularis Sancti Augustine domus Viridisuallis in
Brabancia", blijkbaar bijgevolg om Willem Jordaens (j í37z),
de enige koorheer met de naam Willem die in die jaren in Groenendaal is gebleven en tevens ook de auteur aan wie het Obituarium
van Groenendaal zijn Latijnse Ruusbroec-vertalingen ten goede
aanrekent (43). Onder de handschriften van de in Groenendaal
vervaardigde bewerking van Seuses Hundert betrachtungen and
begehrungen ontmoeten wij er nu een dat eens aan de kartuize
Vauvert in de buurt van Parijs (44) en een dat aan de kartuize
te Asti in de provincie Alexandria heeft toebehoord (4b), alsook
andere die in de Sankt-Mathias-abdij te Trier (48), in het Stift
te Sankt-Gall (4 ?), in het Schottenkloster te menen (48) of ook
nog in het koorherenklooster te Zagan, in het door Polen genaaste deel van Pruisen bijgevolg (48) werden vervaardigd. Om
het belang dat aan deze vertaling moet worden toegekend, delen
wij hier dan ook de lijst mee van de 32 ons tot nog toe bekende
codices met de Centum meditationes, waarvan wij er echter vijf
geheel tot onze spijt niet hebben kunnen inkijken.
fun

(40) Zo wordt de vertaler voorgesteld in de mss. Luik, Bibliothèque
de 1'Univtersité, Coll. Wittert, 3 8, f. 49r.-67r. ; Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek,
485, D. 1 97 -2 3 3 ; en 5o8. p• 41 3 43 7; Trier, Priesterseminar, 77, f. 134r.-I4ov. ;
en Utrecht, Universiteitsbibliothek, 5 . E. 2, f. 5 b -i Zd.
(41)Thans het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 4 S 8, f. i 99r. -2 I ov.
( 42 ) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 23 3 S , f. 94r.-v.
(48 ) Ed. M. DIJKMANS, S. J., Obituaire du monastère de Groenendael dans la
forU de Soignes, coll. CRH., in-8°, Brussel, 1940, p. 306-307.
(44) Thans het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 4 S
8.
(4b)
Thans het ms. Washington, The Holy Name College, 1 7.
( 46 ) Thans de mss. Trier, Stadtbibliothek, 496/I S 99, f. 74-93, en Trier,
Priesterseminar, 77.
(4 ?) Thans de mss. Sankt-Gall, Stiftsbibliothek, S 8 S , p. z 97-23 3 ; S 1 9,
p. 4 1 3 437; en 1013, p. 1 -26.
(48)Thans het ms. Wenen, Schottenkloster, 5 S • g• 5 (398).
(49)Thans het ms. Wroclaw, Universiteitsbibliotheek, I. Q. 13 8, f. I 29 v.137V.
-
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Bamberg, Staatsbibliothek, Q. VI. 73.
Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, 5o8 (Theol. fol. 489), nu in Tubingen.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 462.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 23 3 S •
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 2689 (2132).
Danzig, Stadtbibliothek, Marienkirche, in-4°, i S 2.
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 2274.
Keulen, Stadtarchiv, G. B. 8 0 S 7.
Keulen, Stadtarchiv, W. 8 0 i o.
Keulen, Stadtarchiv, W. 8 0 9 5 .
Keulen, Stadtarchiv, W. kl. 8 0 , 69.
Keulen, Stadtarchiv, W. I 2 0 i o.
Leipzig, Universitätsbibliothek, 499.
Luik, Bibliothèque de l'Université, Coll. Wittert, 38.
Paderborn, Erzbischófliche Akademische Bibliothek, B a 3 i.
Parijs, Bibliothèque Nationale, lat., 4 S 8 (onder de naam van Jan van Schoonhoren).
St.-Gallen, Stiftsbibliothek, 48 S .
St.-Gallen, Stiftsbibliothek, S i 9.
St.-Gallen, Stiftsbibliothek , 1013 .
Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, 292.
Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque municipale, 361.
Stonyhurst (Whalley), Great College, LXVIII.
Trier, Priesterseminar, 77.
Trier, Stadtbibliothek, 496/I S 99.
Trier, Stadtbibliothek, 497/i S 98.
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, S . E. 2 (Catalogus, 369).
Valenciennes, Bibliothèque municipale, 238 (229) , f. 7^t- 14r .
Washington, The Holy Name College, 17.
Wenen, Schottenkloster, io2.
Wenen, Schottenkloster, S S • g• 5 (Catalogus, 398).
Wroclaw, Universiteitsbibliotheek, I. Q. i 38.
Wroclaw, Universiteitsbibliotheek, I. D. 2 a.
.

Geografisch zo wel tot Groningen ( 50) als tot Sint-Omaars ( 81),
zowel tot Sint-Omaars als tot het klooster Nazareth bij Bredevoort
(50) Voor de belangstelling voor Seuse te Groningen getuigt het ms.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, i i. 172, f. 64v.-82v.
el) Voor de belangstelling voor Seuse te Sint-Omaars (Saint-Omer) getuigen nog steeds de handschriften Sint-Omaars (Saint-Omer), Bibliothèque
municipale, 292 en 361.

47 —
in Gelderland (82) doorgedrongen, schijnt Seuse van het Noorden
tot het Zuiden en van de uiterste Westhoek tot bij de oostelijke
grens in talrijke kringen tot het eind van de Middeleeuwen een
gezochte auteur te zijn geweest en wij stellen vast dat er in het
jaar I 6o I in een klooster te Wevelgem in West-Vlaanderen in
Nederlandse vertaling nog een kopie werd voltooid van het
Horologium (53).
Ook op een paar secundaire verschijnselen willen wij hier nog
wijzen, waaruit eveneens de grote vertrouwdheid met Seuse blijkt.
Vooreerst kwamen er spoedig, zoals bij druk ter hand genomen
auteurs meer voorkomt, talrijke aan zijn werken ontleende excerpten in omloop die in bepaalde gevallen aan anderen werden
doorgegeven en aldus buiten hun context een autonoom bestaan
hebben gekend.
Verder is men voor een paar excerpten nog heel wat vrijer te
werk gegaan. Herhaaldelijk ontmoeten wij bij voorbeeld in Getijden- en Gebedenboeken een communiegebed, waarbij de laatste
bladzijde uit een hoofdstuk van het Biichlein der Ewigen I 'eisbeit
zonder enige overgang bij de Nederlandse tekst aansluit van het
Adoro te, terwijl in de titel bij dit gebed Sint Thomas van Aquino,
O.P., weleens voor het geheel wordt verantwoordelijk gesteld.
De aan Seuse ontleende passus, die blijkbaar sinds lang tot het
„commune sanctorum", tot het gemeenschappelijk bezit der
heiligen behoorde, vangt aan met de woorden : „Ay, du levende
vrucht" (54).
Ook titelverwantschap stemt tot nadenken. Terwijl ik tot nog
toe de uurwerk-metafoor in de aan Seuse voorafgaande literatuur
niet heb kunnen achterhalen, zijn ons namelijk thans elf in latere
tijd voor een vroom gebruik opgestelde „Uurwijzers", twee in
( 52) Voor de belangstelling voor Seuse in het klooster Nazareth bij Bredevoort getuigt bij voorbeeld het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek,
Germ. Qu. 1 094 (Von Arnswaldt, 3 15 8), f. i o2b-I i oa, dat intussen spoorloos
is verdwenen.
(53)Thans het ms. Brugge, Groot Seminarie, 99 (Olim Brugge, Bisschoppelijk Huis, I zb g).
(54)Zo bij voorbeeld in de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 11 1 7 1
f. 8 i r.-8 zv. ; IV. 3 8 i, f. 162r. -i 64r. ; Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 1922, f. 143v.-144v. ; Haarlem, Bisschoppelijk Museum,
S 6, f. i 38r.-141v. ; Londen, British Museum, Add. 3 9. 638, f. I I I v. -I I 3v.;
en Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. r 37, f. 66r.-68v.
.
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48 -Frankrijk, twee in Duitsland en zes in de Nederlanden vervaardigde „Horologia" bekend. Voor Frankrijk herinner ik hier
aan het werk van Catherine du Bar (t 1698) met de titel L'hordoge
pour !'adoration du Saint-Sacrement ( b6) en aan dat van Mère Angélique
Arnauld (t I66i) met de titel Horloge de la Passion ( 56). Voor Duitsland zijn er twee auteurs bekend, de dominicaan Bertholdus Teuto
en de franciscaan Aloysius Etter, de eerste met een Horologium
devotionis circa vitam Christi 67), de tweede met een Geistliches
Hert- Uhrlein 58). Verder heeft D. A. Stracke, S.J. ( 59) eens op
zes Nederlandse Uurwijzers gewezen, waaraan er in ieder geval
nog een zevende, Een geestelike orloege valt toe te voegen dat ik
in de jongste weken in een Brussels handschrift heb ontmoet (so),
Voor Seuses invloed in de Nederlanden kan men verder ook
het feit laten gelden dat hij bij ons duidelijk heeft school gemaakt. Het volstaat namelijk niet dat in een religieus geïnspireerde tekst de Wijsheid en de Dienre om beurt aan het woord
komen opdat men hieruit zou mogen besluiten dat het hier om
een Nederlandse bewerking gaat van fragmenten van Seuse.
Vruchteloos hebben wij dan ook naar Seuses hand gezocht in
z8 fragmenten waar duidelijk de Wijsheid en de Dienre aan
het woord treden. Deze fragmenten vindt men in de volgende
handschriften
(

(

Amsterdam Universiteitsbibliotheek, I. F. i 4, f. 61r-65v.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, V. J. io (Rueter), f. 148 r- 15 4v.
Best, Coll. Mej. A. van Heesewijk, zonder nummer, f. 78r.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV. 469, f. 9 3 r.- i o Zr.
Charleroi, Société royale d'archéologie et de paléontologie de !'arrondissement
judiciaire de Charleroi, zonder nummer ; (thans onder de berusting van
Notaris L. Deltenre te Thuin).
Edinburg, University Library, 6 S , f. i 6r.
Zie H. BREMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France,
t. 9, Parijs, 1932, p. 214-219.
116 ) Zie H. BREMOND, Histoire ..., t. 9, p. 214, n. I.
(5 ?) Nurnberg, 1489 ; Parijs, circa 15 07. Zie J. QUETIF, O.P., en J. ECHARD,
O.P., Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. i , Parijs, 17 I 9, p. 722-723.
(58)Zie D. A. STRACKE, S. J., De XXI V uren der Passie Ons Heeren, in Ons
Geestelijk Erf, t. I8, 1944, fasc. 2, p. 166-168.
(59)De XXIV uren der Passie Ons Heeren, p. 66-168.
( 60 ) Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 2010, f. 5 7-98.
(bs) 1 674.

(
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Gent, Universiteitsbibliotheek, 13 5 3, f. 76v.-82r.
Gent, Universiteitsbibliotheek, 1761, f. 36 v. 4 1 vHamburg, Stadtbibliothek, Theol. i 576, 49.
Keulen, Stadtarchiv, G. B. 8 0 S .
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Lett. 223, f. zov. -42r.
Leipzig, Universitatsbibliothek, 15 18, f. 244a-2 S 6v.
Londen, British Museum, Add. 1 0.287, f. 8 r.-v.
Maastricht, Canisianum, Coll. Nijmegen, Canisiuscollege, i, f. 91 v.-95v.,
84v.-95v.
Oxford, Bodleian Library, Rawlinson Liturg. f. 3 8 (Rawl. 15.804, f. i i sr.-
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Wurzburg, Universitätsbibliothek, M. ch. 0. 3 2, f. 128v. -i z9r.
Wurzburg, Universitátsbibliothek, M. ch. q. 144, f. 173r.-179v.
Zurich, Zentralbibliothek, C. 142, f. i 87r..-2o3r.

Men moet er ook rekening mee houden dat een inventaris
van Seuse-codices uiteraard fragmentarisch blijft. Hiervoor getuigen nu drie feiten. Vooreerst stemt het tot nadenken dat wij
het Horologium wel in de bijna uitsluitend aan Nederlandse teksten
gewijde bibliotheek-cataloog aantreffen van het Sint-Barbaraklooster te Delft, in een bibliotheek-cataloog bijgevolg uit de
vijftiende eeuw, maar bij het nakijken van de Seuse-codices dit
Delftse tertiarissenhuis niet onder de bezittende kloosters hebben
ontmoet (61) . Verder moeten ook kloosterkronieken zoals die
van Diepenveen en zoals die van het Lamme-van-Diesen-huis,
bij de belangstelling voor Seuse waarvoor zij in huizen getuigen
die ons geen Seuse-handschriften wisten te bezorgen, eveneens
tot voorzichtigheid aanzetten. Duidelijker getuigt echter nog het
feit dat wij in drie handschriften wel teksten van Seuse vermeld
vinden, maar er deze niet of zo goed als niet kunnen vinden.
In een eerste handschrift vinden wij wel, wat de Cursus betreft,
het laatste blad waarmee overigens een katern wordt afgesloten
waarvan alleen het buitenste blad behouden bleef. In een tweede
handschrift gaat het blijkbaar om een kleine bibliotheek-catalogus
(61) Ed. W. MOLL, De boekerf van het St. Barbara-klooster te Delft in de tweede
helft der vijftiende eeuw, Bene bijdrage tot de geschiedenis der middeleeuwsche letterkunde
in Nederland, in Kerkhistorisch Archief, t. 4, 1866, p. 209-285.
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van een thans moeilijk nog te identificeren klooster die dus niet
aanvankelijk als inhoudstafel zal hebben gefungeerd. In een derde
codex gaat het wel degelijk om een inhoudstafel, maar het daar
vermelde Een wjjsheit ghetide is in het handschrift niet aanwezig.
Deze drie op leemten in ons handschriftenbezit wijzende codices
zijn de handschriften :
Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Theol. fol. 489, (thans te Tubingen).
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Lett. 243 111 , f. i 38.
Linkoping, Stifts- och Landsbiblioteket, T. i t 6, f. i 92 r.

Met alles wat de S 24 door ons achterhaalde codices hebben
doorgemaakt vooraleer in een of andere bibliotheek een veilig
onderkomen te vinden, kunnen wij ons hier niet inlaten. Ik wil
hier echter niettemin aanstippen dat ik in een Getijdenboek uit
Glasgow ( 62) met Seuse-teksten het door een zeventiende-eeuwse
hand aangebrachte ex-libris van „Anna Roemer", waarschijnlijk
de handtekening van Anna Roemer Visscher (t 165 I ) aantrof
en in een Getijdenboek uit Leiden ( 83) met Seuses Oerloy der
Ewigher W^ijsheit het ex-libris van $althasar Huydecoper (t 1778).
Verder is het_ mij onbekend aan welk adres in vroegere jaren een
Seuse-codex met het ex-libris van A. H. Hoffmann von Fallersleben (t i874) (84) en een andere met dat van C. P. Serrate
(t i872) ( 88) hebben verbleven. In de twee laatst genoemde Berlijnse handschriften ontmoet men Seuses Oerloy.
Tot nadenken stemt verder nog meer een hier reeds vermelde
Horologium-codex uit Wevelgem in West-Vlaanderen met een
ex-libris van H. S. Denifle, O.P. (t 1905) en met een tweede exlibris dat teruggaat op Guido Gezelle (t z 899), het eerste met
H. S. Denifle's eerste romeins, het tweede met Gezelle's jongste
Kortrijks adres, wat de vraag billijkt in hoe ver de medaevist en
Luthervorser en de Westvlaamse dichter elkaar kunnen hebben
gekend.

(62 ) Thans het ms. Glasgow, The University Library, i 86.
(63)Thans het ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek, B.P.L., 223 i.
(64)Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. S S 3.
(6 b) Thans het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 1253.
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Voorts ontmoette ik in de jongste maanden te Brussel een
handschrift met Seuses Honderd artikelen en met het ex-libris
van Willem de Vreese (t 193 8) die, blijkens het aangebrachte
jaartal 1895 , nauwelijks vier jaar met zijn universiteitstudies
kon klaar zijn wanneer hij dit handschrift wist aan te werven (ss).
Tenslotte willen wij er ook nog op wijzen dat wij, naast S 24
nog behouden codices, ook nog 32 in het Nederlands gestelde
Seuse-handschriften konden noteren die spoorloos zijn verdwenen
of in bepaalde gevallen ook onherroepelijk vernietigd. 'Wanneer
de meeste onder de Boo thans bekende handschriften van Thomas
Hemerken van Kempens Imitatio, zoals P. Debongnie, 0. C. SS.
R. ( 67) vermoedt, voor een goed deel in de Nederlanden, voor
een deel ook in Duitsland werden vervaardigd, dan blijkt niettemin uit het door ons ingestelde onderzoek dat in de Nederlanden
alleen Seuse voor Thomas Hemerken van Kempen als een ernstig
mededinger op de boekenmarkt kan worden beschouwd.
Dit betekent hierom intussen nog helemaal niet dat men zich
in de meeste kringen van Vromen ongeveer even druk van zijn
werken zal hebben bediend, maar in een nog steeds zeer behoorlijk
te controleren geval werd er van het Horologium een bijzonder
druk gebruik gemaakt. Na de Bijbel is immers dit werk van Seuse
de bron waarop Thomas Hemerken van Kempen voor het derde
en voor het vierde boek van de Imitatio nog wel het vaakst heeft
beroep gedaan, een beroep dat alleen bij het gebruik van de
werken van Sint Bernardus van Clairvaux, 0. Gist. (t I 15 3) even
druk schijnt te zijn geweest (68). Ook zijn de ontleningen aan het
Horologium in de Imitatio alweer, hoewel langs indirecte weg, aan
de invloed van Seuse in de Nederlanden ten goede gekomen.
Na vier jaar bibliotheekverkenning zijn dit de besluiten waar ik
toe kom, besluiten waarbij het getuigenis van de Engelse en van
de Italiaanse, vooral echter dat van de Deense en dat van de
Zweedse handschriften zo bescheiden blijft dat men Seuse in
(66)Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bilbiotheek, IV. 198.
(67)L'auteur ou les auteurs de l'Imitation, par. J. HUIDBEN, O.S.B., et P. DEBONGNIE, C. SS. R., in Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique, Leuven,
1957, p. I, n. i.
(68 ) Zie H. GLEUMES, JVelche Mystiker haben den Verfasser der Imitatio
Christi beeinflust, Munster, 1926. P. DEBONGNIE, Henri Su J o et l'Imitation
de jésus-Christ, in Revue d'ascétique et de mystique, t. 21, i 940, p.p. 242-268.
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Engeland en in Italië, vooral echter in Denemarken en in Zweden
niet kan voorstellen als een mededinger voor de auteur van de
Imitatio. Alleen de belangstelling voor het Orloge de sapience was,
blijkens de nog bewaarde codices, even aanzienlijk als die voor
het Oerlof der Ewigher W'ijsheit.
Door een miniatuur uit een handschrift van het Orloge de
sapience ( 69) zittend voorgesteld met tegenover en naast hem, tot
verzinnebeelding van het Horologium, twee uurwerken van vijftiende-eeuwse makelij, en vóór hem de rechtop staande en hem
inspirerende Wijsheid, treedt Seuse in verschillende Nederlandse
handschriften op met de door hem zelf gebruikte litteraire schuilnaam Amandus ( 70), gewoonlijk echter met de omschrijvende
benaming „dienre der ewigher wijsheit" ( 71) of ook met de benaming „discipel der ewigher wijsheit" ( 72). Slechts in één Nederlandse codex hebben wij hem in de titel bij een werk met de naam
„Henrycus zuze" ontmoet (? 3). Hoewel dit ons toelaat te onderstellen dat men in de Nederlanden van zijn leven slechts zeer
weinig afwist, was hij van zijn overlijden op 25 januari, z 3 66,
tot het eind van de Middeleeuwen in de lage landen bij de zee
de drukst gezochte buitenlandse auteur.
Bij het zesde eeuwfeest van Heinrich Seuse acht ik het niet
overbodig hier even aan te herinneren.

(69)Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV. i i I, f. i 3v.
(70)Zie de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II.23 3 S, f• 94r. - I I Sv.;
en Parijs, Bibliothèque Nationale, néerl., 40, f. i oor. -i i 3r.
(71)Zie het ms. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, i 3 3 . F. z8, f.
18 7-247.
(72)Zie het ms. Wenen, National-Bibliothek, S. N., 1 2.795 (F. K., 93 84),
f• 34 6- 377•
( 7 3) Zie het ms. Parijs, Bibliothègee Nationale, néerl., 3 7, f. 103V.-104V.

MAGISCHE EXPERIMENTEN EN TOVERPRAKTIJKEN
UIT EEN MIDDELNEDERLANDS HANDSCHRIFT
door
W. BRAEKMAN

De enige verzameling Middelnederlandse magische teksten
die tot heden in haar geheel werd uitgegeven, komt voor in het
bekende Gentse handschrift dat uit het persoonlijk bezit van
C.-P. Serrure, na diens dood, in het laatste kwart van de negentiende eeuw door de Gentse Universiteitsbibliotheek werd aan
aldaar nu als Hs. 697 (olim Serrure 14) bewaard wordt.-gekochtn
Algemeen werd tot nog toe aangenomen dat dit handschrift
het enige was waarin een collectie Middelnederlandse incantatie teksten van grotere omvang tot ons gekomen is.
Het is de bedoeling van deze bijdrage de aandacht te vestigen
op een tweede handschrift dat een verzameling magische teksten
bevat, die, hoewel niet zo omvangrijk als de Gentse collectie,
toch, wat de aard en de kwaliteit betreft, in geen geval voor de
Gentse verzameling moet onderdoen.
Eerst een paar woorden over het handschrift waarin deze
teksten voorkomen. Toen R. Priebsch op het einde van de
vorige eeuw het eerste deel liet verschijnen van zijn cataloog van
Duitse handschriften die zich in Engeland bevinden (1), maakte
hij onder no 8 S melding van een handschrift dat door Sir Thomas
Phillipps, de welbekende bibliofiel (t 6 februari i 872), aangekocht
werd en zich in diens private verzameling bevond. Deze werd
op het einde van de vorige eeuw van Middlehill -- de oorspronkelij ke bewaarplaats naar Cheltenham overgebracht. Waar en
hoe Phillipps in het bezit van dit handschrift was gekomen,
hebben we niet kunnen ontdekken. Wel is het bekend dat de
Engelse bibliofiel in i 8 i S een reis in de Nederlanden had ondernomen die hem de gelegenheid schonk een groot aantal handschriften en kostbare boeken aan zijn verzameling toe te voegen.
Het is dus best mogelijk dat het handschrift toen door hem in onze
gewesten zelf werd aangekocht, alhoewel het natuurlijk even goed
(1 ) R. PRIEBSCH,

Deutsche Handschriften in Endland (Erlangen, z 896), I, p. 8 i.

54 mogelijk is dat hij het bij een van de Londense gespecialiseerde
zaken zou verworven hebben.
In alle geval, vóór 1896 bevond het handschrift zich nog in
het bezit van de familie Phillipps te Cheltenham, waar R. Priebsch
het moet ingezien hebben, zij het weliswaar slechts zeer opper
verzameling Phillipps droeg het handschrift het-vlakig.Inde
nummer 2946; de inhoud van dit nummer werd door R. Priebsch
samengevat als : „Sammlung medicinisch-alchymistischer Tractate and Recepte, zumeist lateinisch". Van de Middelnederlandse teksten geeft hij een paar incipits en drukt alleen de plantenbezwering die voorkomt op fol. 66v, volledig in zijn cataloog af
(ons nummer 9).
Alhoewel het bestaan van dit handschrift dus niet totaal onbekend was, geraakte het na Priebsch -- voor zover ons bekend
geheel in de vergetelheid 1 ). Dit is trouwens ook niet te verwonderen, gezien het handschrift, volgens de cataloog van Priebsch,
inderdaad niet erg belangrijk leek en het bovendien moeilijk te
raadplegen was. Immers, de rijke Phillippsverzameling werd op
het einde van de vorige en in het begin van deze eeuw in een
serie publieke verkopingen over geheel de wereld verspreid, zodat het niet gemakkelijk is het spoor ervan terug te vinden en
voor elk afzonderlijk handschrift de huidige bewaarplaats te
ontdekken. Zoals het in dergelijke gevallen wel meer voorkomt,
kon een gelukkig toeval hier een doorslaggevende rol spelen.
Toen een paar jaar geleden de cataloog verscheen van de handschriften die in de Wellcome Historical Medical Library te Londen
bewaard worden en dateren van voor het midden van de i 7e
eeuw ( 2), vonden we daar het spoor terug van dit vroegere Phillipps-handschrift. Het werd door de stichter van de Wellcomebibliotheek aangekocht op een verkoping in de bekende verkoopzaal Sotheby's te Londen, gehouden op 24 april 191 i . De inhoudsopgave van het handschrift en een korte beschrijving ervan vindt
men in deze cataloog, zodat we ons hier kunnen beperken tot
een samenvatting van de voornaamste gegevens.
Het handschrift, nu in deze gespecialiseerde bibliotheek be(

1 ) J. VAN HAVER, Nederlandse Incantatieliteratuur (K. V. A. Gent, i 964)
heeft de door Priebsch gedrukte bezwering niet in zijn compendium opgenomen.
(

S. A. MOORAT, Catalogue of Western Manuscripts on Medicine and Science
1
in the Wellcome Historical Medical Library (Londen, i 962), I, n° S I7.
(

)
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waard als MS. 5 17, bestaat uit 25 I papieren foliobladen in kwarto
dateert gedeeltelijk uit de eerste, gedeeltelijk uit de-formaten
tweede helft van de vijftiende eeuw, met enkele kleine toevoegingen uit de zestiende eeuw. Volgens een nota in een laat-vijftiendeeeuwse hand op fol. Ir, heeft dit Hs. toebehoord aan een zekere
Joannes Alphensis en zijn vrienden : „Sum Joannes alphensis et
amicorum". Daaronder staat in een andere hand uit dezelfde tijd:
„Jan meesten en de sinen".
De inhoud van het manuscript omvat hoofdzakelijk Latijnse
alchemistische, technische, scheikundige en medische teksten,
waaronder vooral de volgende een aparte vermelding verdienen :
de aan Albertus Magnus toegeschreven traktaten De plantationibus
en De vino. de pseudo-Thomas van Aquino-tekst De essentiis
essentiarum, werkjes van Joannes de Ruperscissa, Arnaldus de
Villanova, Rhazes, Pythagoras, pseudo-Aristoteles, Nicolaus de
Comitibus, Hortulanus, Hermes Trismegistus, Roger Bacon,
Geber, enz., naast verschillende anonieme traktaten, eveneens in
het Latijn. Hierbij zijn nog te vermelden enkele losse nota's in
het Latijn, incantaties, liefdesmagie, en allerlei astrologische en
kabbalistische experimenten ( 1). Van deze Latijnse magische teksten
delen we in deze bijdrage slechts een enkel voorbeeld mee (no io).
In deze massa Latijnse traktaatjes en nota's komen ook enkele
stukjes in het Middelnederlands voor die, van Nederlands cultuurhistorisch en filologisch standpunt uit gezien, natuurlijk veruit de
interessantste zijn.
Deze in het Middelnederlands gestelde teksten zijn in verscheidene soorten in te delen : technische recepten, vooral voor het
bereiden van verf om linnen te kleuren, alchemistische preparaten, een kort en onvolledig overgeleverd traktaat, getiteld De
quadrante, een wijnboek en enkele losse nota's over historische
gebeurtenissen in de Nederlanden. Deze nota's hebben uitsluitend
betrekking op Noord-Nederland, zodat het niet onwaarschijnlijk
is dat het ganse handschrift uit het Noorden afkomstig is. Ten
slotte omvatten de Middelnederlandse teksten in het handschrift
nog een reeks magische experimenten en incantaties. Het zijn
deze laatste die we hier samen uitgeven (2).
(1) Aan deze Latijnse magische teksten hopen we te gelegener tijd een afzonderlijke bijdrage te wijden.
(2) De overige Mnl. teksten worden binnen afzienbare tijd uitgegeven.
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Deze teksten, vierentwintig in totaal, zijn zeer verscheiden, zowel
naar omvang als naar inhoud. Een overzicht ervan moge hier volgen:
No i (fol. 2r) is een interessant middel tegen diefstal van melk,
bier of was, dat ook dienstig blijkt te zijn wanneer iemand meent
dat hij „te scande ghemaect" is.
No Z tot en met no 8 zijn korte tekstjes, respectievelijk om het
een vrouw onmogelijk te maken seksuele omgang te hebben met
een man, om „wonderlike dinghen" te zien, om onzichtbaar te
worden, om mensen in het bad zwart te maken, om raven en
pauwen wit te maken en om een vrouw naakt uit het bad te doen
springen. Deze zeven tekstjes komen samen voor op fol. 65 r
en zijn zeer waarschijnlijk vertaald uit een van de talrijke Latijnse
verzamelingen van gelijkaardige experimenten zoals ze in vele
middeleeuwse handschriften bewaard zijn gebleven.
No 9 is een „oratie" die over een plant moet uitgesproken
worden om de waarheid over voorbije en toekomstige gebeurtenissen te vernemen. Deze tekst komt voor op fol. 66V en werd,
zoals gezegd, reeds door R. Priebsch gedrukt.
No io is het reeds vermelde Latijnse formulier, dat bedoeld is
om de vrouwen bij een moeilijke bevalling te helpen; het komt
voor op fol. 67'.
No i i is een merkwaardig en niet helemaal duidelijk magisch
experiment waarvan de oorsprong tot koning Salomon zou opklimmen; het komt voor op fols. 67v-68 r. In dezelfde sfeer hoort
ook het erop volgende middel (fol. 68r) thuis dat geschikt genoemd wordt om „te reysen haesteliic daermen wil" (n0 12).
Een langere tekst behandelt de zonderlinge eigenschappen die
aan de slangehuid werden toegeschreven; hij blijkt de vertaling
te zijn van een traktaatje dat langs het Latijn om tot de
Arabieren teruggaat : no z 3 (fol. 73).
Als no 14 volgt dan op fol. 79 een gedeeltelijk Mnl., gedeeltelijk Latijns voorbeeld van liefdestover, een uitstekend middel
als we de tekst mogen geloven — want het is „die blome van
allen expermenter".
De vier korte tekstjes (no 15-18) op fol. 2 2 2 zijn in de aard
van n° 2 -8 en waarschijnlijk evenals deze, uit het Latijn vertaald.
Ze worden respectievelijk gebruikt om honden te doen dansen, om
een paard te beletten een stap voorwaarts te zetten, om veilig een
slang in de hand te kunnen nemen en om een paard schijndood
te doen neervallen.
;

-- 57 -Twee middelen om „minne van vrouwen te crigen" komen voor
op fols. 23 2-23 3 r; het eerste (no 19) is een „conputacie" met
gebruik van de magie der getallen; no 20 opereert met een afbeelding van de persoon wiens minne men wil opwekken.
Sterk onder astrologische invloed staan de overblijvende
teksten : n° 21 -23 op fol. 23 5 r. Ze dienen respectievelijk „omme
muse te veriagen", om vliegen te verdrijven en om iemand tot
zich te doen komen. De laatstgenoemde tekst hoort waarschijnlijk
bij de liefdesmagie thuis.
De laatste, doch zeker niet de minst belangrijke tekst (no 24)
is een jammer genoeg onvolledig overgeleverd maanboek, dat
fols . 2-35V-23 gr beslaat. Hierin worden een reeks gedetailleerde
magische praktijken beschreven die de magiër moet verrichten
om de .cracht ende die macht der mane" tot eigen doeleinden
te kunnen aanwenden. Het bewaard fragment behandelt het
ritueel uit te voeren wanneer de maan zich bevindt in de tekens
van de Ram tot en met de Maagd.
Deze Middelnederlandse teksten onderscheiden zich van die
uit het Gentse handschrift door het ontbreken van elk middel
om ziekten of ongemakken te genezen, op voorwaarde natuurlijk
dat we minnepijn niet als een ziekte of ongemak in de enge zin
van het woord beschouwen. De verzameling uit het Londense
handschrift onderscheidt zich bovendien door een sterke astrologische en kaballistische inslag. Alhoewel deze invloeden in de
teksten van het Gentse handschrift niet volledig ontbreken, komen
ze er toch in veel mindere mate in tot uiting. Veralgemenend zou
men kunnen zeggen dat de Gentse verzameling, in haar geheel
genomen, een goed idee geeft van de zogenaamde „witte magie"
in onze streken in de late middeleeuwen, terwijl het Londense
handschrift, globaal gezien, tot de zgn. „zwarte magie" dient
gerekend te worden. Om praktische redenen wordt de magie
immers dikwijls verdeeld in „witte" en „zwarte", d.i. goede en
kwade magie. In de middeleeuwse maatschappij werd de witte
magie in de praktijk meestal geduld en, in sommige gevallen,
vooral wanneer de christelijke invloed zeer duidelijk was, zelfs
in de hand gewerkt, althans door de lagere geestelijkheid, die er
vaak ook zelf actief bij betrokken was. De zwarte of kwade
magie, integendeel, leefde in het verborgene, als het ware aan de
zelfkant van de maatschappij; daar het beoefenen ervan algemeen
veroordeeld werd en, indien de mogelijkheid daartoe voorhanden

was, ook voorbeeldig gestraft. Dit is heel natuurlijk en een normale vorm van sociaal zelfverweer. Immers, de zwarte magie
stelt zich tot doel ofwel de medemens schade te berokkenen in
zijn persoon of zijn moreel of materieel bezit, ofwel met succes
allerlei „experimenten" te verrichten die binnen de natuurlijke
orde van de dingen niet uitvoerbaar zijn. De witte magie daarentegen is gericht op het goede, het nuttige, voor de magiër zelf
of voor zijn medemensen.
De magie in het algemeen, dus zowel de witte als de zwarte,
streeft immers steeds een praktisch doel na en wordt nooit beoefend als een manifestatievorm van wat J. Huizinga in zijn
bekende verhandeling de homo ludens genoemd heeft. De praktische houding, niet alleen doelgericht, doch evenzeer doelbewust,
is steeds moreel goed of tenminste neutraal bij de witte magie en
ethisch verwerpelijk bij wat men de zwarte magie noemt.
Een ander opvallend onderscheid tussen de Gentse en de
Londense verzameling magische teksten is dat in de eerstgenoemde
de geleerde, de astrologisch en alchemistisch georiënteerde
„zonderling", zeer weinig aan het woord komt, zodat de overgrote meerderheid van de teksten duidelijk behoren tot wat men
denkend aan het middeleeuwse lied de „volksmagie" zou
kunnen noemen. In het Londense handschrift daarentegen komt
het geleerde, zich bewust van de gewone massa afscheidende
individu zeer sterk op het voorplan en wordt de nadruk gelegd
op het kunstige, het ingewikkelde en het vreemde woord en schrift,
dat in al zijn verfijning ook in de late middeleeuwen voor de
gewone leek wel terra incognita zal gebleven zijn, ook als we
rekening houden met het feit dat in de vijftiende eeuw de opvattingen en procédé's van de geleerde magiër stilaan meer verspreiding kunnen hebben gekend. Deze opvattingen zijn gekenmerkt door het geloof dat men, door de bezwering van geesten,
met hun actieve hulp allerlei toverwerkingen kan verrichten. In
de astrologie en, de kabbalistische meningen aangaande de
geheime krachten die in de vreemde, meestal Hebreeuwse woorden . en ing etallen verborgen liggen, vindt deze „kunstmagie"
haar voedingsbodem. De voor de volksmagie zo typische epische
inleiding, waarin een voorval gelijkaardig aan datgene waarvoor
de zegening of bezwering wordt gebruikt, aangehaald wordt
om als PrdcedenZ fall het gevraagde te helpen bekomen, ontbreekt
zogoed als geheel bij deze geleerde praktijken..
1
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Eveneens in tegenstelling tot vele bezweringen en zegeningen
uit het Gentse handschrift vallen de hierna gedrukte teksten niet
binnen de criteria die door J. Sprenger en H. Istitoris in hun
Heksenhamer opgesteld werden om toe te laten te oordelen of een
magisch werk geoorloofd en dus niet gerechtelijk te vervolgen
was. Wanneer iemand de zieken door gebeden of benedikties
wil genezen, zo schreven ze ( 1), moet hij een aantal voorwaarden
in acht nemen of anders zijn zulke zegeningen verwerpelijk.
Zelfs wanneer hij bezweringen gebruikt die de kracht van de
goddelijke namen, en die van Christus' geboorte, lijden en dood
inroepen, zo verklaren ze verder, moeten ze aan deze voor
voldoen.
-warden
Een eerste voorwaarde is dat in de uitgesproken woorden
niets mag voorkomen dat wijst op een al dan niet expliciet uit
aanroeping van duivels. Verwerpelijk is ook een ge--gesprokn
bruik waarbij de bezweerder er geen belang aan hecht wie hem
helpt, God of de duivel, zolang hij maar het verlangde resultaat
bekomt. Als voorbeeld van hen die geen natuurlijke aanleg hebben om bezweringen uit te spreken, doch hun heil zoeken in
artificiële middelen, worden zij genoemd die beelden, ringen of
stenen gebruiken : het gebruik van deze artificiële middelen is een
voldoende argument om hun praktijken te veroordelen. In de
hierna uitgegeven teksten worden allerlei geesten ter hulp geroepen die voor Sprenger en Istitoris zonder twijfel gelijk te
stellen waren met helse duivels. Bovendien is er sprake van
beelden waarop magische praktijken uitgeoefend worden om de
ver-beelde persoon te treffen.
De tweede conditie is volgens de Heksenhamer dat geen onbekende namen in de conjuraties mogen voorkomen. Alhoewel
de bekendheid van een naam een relatief begrip is en vele namen
die voor de meeste mensen onbekend zijn, dit helemaal niet zijn
voor de astrologen en kabbalisten, is het zeer waarschijnlijk dat
de vele vreemde woorden die in de Londense teksten voorkomen,
voldoende zouden geweest zijn om ze te doen veroordelen.
. Verder mag in de epische inleiding — en dit is dan de derde
voorwaarde — niets verhaald worden dat niet echt gebeurd is.
Als voorbeeld van zulke verzonnen epische kernen wordt door
(1 )

J. SPB.FvGER en H. IsTITORIS, Malleus Maleficarum (Lyon, 1484), deel II,

vraag 2, hoofdstuk 6.
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hen aangehaald : de Maagd Maria kwam gegaan, over de stroom
de Jordaan, Stephanus ontmoette haar, ze gingen al pratend ...
enz. Alleen in no 9 komt een zekere epische kern voor, maar deze
zou wellicht evenmin de goedkeuring van de auteurs van de
Heksenhamer weggedragen hebben.
Als vierde voorwaarde lezen we dat er geen „ijdelheden" of
geschreven „caracteres" in de formulieren mogen voorkomen,
met uitzondering evenwel van het kruisteken. De magische
tekens uit no ii, 21, 22, 23 en 24 zouden dus zeker verwerpelijk
zijn geweest; ook het teken in no io beantwoordt niet aan deze
voorwaarde.
Ten vijfde, wanneer een tekst moet geschreven of gebonden
worden op of rond het lichaam van een persoon, is hij te verwerpen. Voor no io is dit het geval.
De laatste twee voorwaarden in de Heksenhamer zijn van
algemene aard en hebben betrekking op de geestesgesteldheid
van de bezweerder. Als zesde voorwaarde geldt dat een tekst
ongeoorloofd is, wanneer er namen van de Godheid of teksten
uit de H. Schrift in gebruikt worden die om andere redenen dan
om hun eigenlijke betekenisinhoud en als blijk van verering voor
God, aangewend worden. De laatste voorwaarde ten slotte is
dat het beoogde effect aan de willekeur van Gods wil moet overgelaten worden : de deemoedige, niet gebiedende of eisende,
doch slechts afsmekende houding van de bezweerder is uiteraard
moeilijk uit de geschreven tekst zelf op te maken, doch er kan
slechts weinig twijfel over bestaan dat ook hier onze teksten
zouden tekort schieten.
Door hun verschillend karakter vormen de teksten uit de hier
uitgegeven Londense verzameling een welkome aanvulling voor
de voorstelling die men zich uit de tot nog toe bekende Middel
magische teksten kon vormen van een belangrijk-nedrlas
aspect van de cultuurgeschiedenis der Nederlanden op het einde
van de middeleeuwen.
Vooraleer de teksten zelf mee te delen mogen we er hier ten
slotte nog op wijzen dat ze zoveel mogelijk diplomatisch worden
weergegeven. De opgeloste afkortingen worden cursief gedrukt
in de Mnl. teksten; in de Latijnse passages echter worden ze stilzwijgend opgelost. Enkele noodzakelijk geachte emendaties
zijn binnen rechte haakjes aangebracht. Woorden boven de regel
geschreven zijn tussen ` ' geplaatst. De langere teksten wer-
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den ingedeeld in alinea's en waar het nodig bleek werden ook
leestekens in de teksten aangebracht.
I.

[fol. zr] Item die sun melc of siin bier of siin was ghenomen
its of wort, of te scande ghemaect, die sel nemen enen niewen
aerden pot ende drie stalen naelden ende meel ende water,
ende sieden dat te gaden, ende die gheen die dat ghedaen
heeft sel comen, ende hem sel duncken dat hi verbarnt.
Een vroeg getuigenis voor het welbekende volksgeloof volgens welk de heksen verantwoordelijk zijn wanneer een koe
geen melk meer geeft, vindt men in de Corrector (§ 68), een
penitentieboek uit de tiende eeuw waarvan de inhoud later grotendeels door bisschop Burchard van Worms werd overgenomen
in het i ge boek van zijn beroemd Decretum : Sommige vrouwen",
zo leest men daar, „geloven vast dat ze zich door hun bezweringen
en incantaties de melk of de honig van hun buren kunnen toeeigenen". Ook in onze gewesten waren in vroegere eeuwen
dergelijke opvattingen gangbaar, zoals moge blijken uit de
volgende tegentover : „om een tooveresse te doen comen",
die voorkomt in een Mechels bezweringsformulier van de zeventiende eeuw. Het volgend recept wordt daar aanbevolen :
„

Coopt eenera nieuwen herdenen pot buyten ende binnen verloot alsoo
hij v ghelost wordt / daer toe oock onghetelde Naghelen / oock soo
sy u ghelost worden anct den pot wool soete melck ouer het vier met de
naelden dese melck moet voor de sonne ghemoelcken zijn / en dan soo
nemt twee reptanden / en lecht die int vier tot dat sy gheloeijnde heet
zijn en steckse jnde melck ... ( 1)

Hierop volgt een bezwering waarbij de „to ouerharts ofte
toouerressen" gemaand worden „hier te comen ten huyse van ...".
In deze tekst treffen we dezelfde of gelijkaardige benodigdheden
aan als in de I 5 e- eeuwse hier uitgegeven tekst : „enen niewen
aerden pot" ; de „drie stalen naelden" doen denken aan de „onghetelde Naghelen" en het „meel ende water" zullen wel
bedoeld zijn als een goedkoper vervangmiddel voor melk.
( 1 ) F. M. OLBRECHTS,
1925), p. IIO.

Een oud Mechels Bezweringsformulier (K. V. A. Gent,
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Ook het doel is gelijkend : in beide gevallen zal de dief komen
en alhoewel het „verbarnt" zijn in het Mechels formulier niet
aangegeven wordt, was dit toch zonder twijfel het doel van het
in de melk steken van „gheloeijende" „reptanden".
De „drie stalen naelden" (of de nagels) zullen wel bedoeld zijn
om de heks te pijnigen -- vandaar ook de voorkeur voor het
heilige getal . drie -- zoals dat eveneens het geval is in het ,,envoutement" waarbij spelden en nagels, zoals bekend, een zeer
grote rol spelen en hetzelfde doel beogen (zie ook verder bij
n° 20) . Dikwijls werd ook, vooral in Duitsland, met een twijg
van de hazelaar in de kokende melk geslagen (1).
Het bereiden van bier was in de middeleeuwen een even belangrijke huiselijke bezigheid als het karnen van melk of het winnen van honig. Een kwaadaardig bedrijf dat de heksen dikwijls
ten laste gelegd werd, was de fermentatie te bederven, of de
bereiding op een andere wijze te hinderen (2).
De toevoeging in de Mnl. tekst dat hetzelfde middel ook gebruikt wordt wanneer iemand „te scande ghemaect" wordt, is
minder gewoon, vooral wanneer daartoe ook een wit melkachtig
brouwsel gebruikt dient te worden.
2.

[fol. 65e] Item wiltu dat diin wiif nymmermeer man minnen
en mach.
Recipe den start vander grawer hagedissen, ende bestriic
dairmede diins wiifs conte al omme, ende sprict dese woirde :
„ysak, belyal, ninniker, magod, perhibiu iam 2 " ; dat seg i
warf, so biste dat seker dat gheen man macht en heeft bi
dinen wiue te 3) siin, want siin roede gaet legghen voir
die point.
Het bestrijken „al omme" herinnert sterk aan het trekken van
de magische cirkel, een handeling waaraan de magiërs sinds onheuglijke tijden een beschermende werking toegeschreven heb(

(1) A. SPAMER, Romanusbucblein. Historisch philologi.rcher Kommentar tiu einem
deutschen Zauberbuch (Berlin, 1958), pp. 562-563.
2 ) G. L. KITTREDGE, Witchcraft in Old and New England (New York,
(

1959 2 ), p. 172.
(

3

) Het Hs. heeft ic.
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ben. Zo vermeldt A. Delatte (1) bij de betekenissen die in de oudheid aan het trekken van deze cirkel gehecht werden
it la [ = la plante] protege contre les influences étrangères qui pourraient annihiler ses vertus ou, tout au moms, en frustrer 1'herboriste
antipathie, ensorcellement, action vengeresse des divinités proprietaires
ou des démons protecteurs des plantes.

Het is gemakkelijk verklaarbaar hoe de cirkel, getrokken met
de „start vander grawer hagedissen", hier tegen de potentie
van een ander man gericht is, zodat door deze cirkel hij „gheen ...
macht en heeft" bij de vrouw.
Het gebruik van de staart van de „gnawer hagedissen" om
deze rituele handeling te voltrekken, gaat wellicht terug op het
een of het andere bijgeloof in verband met deze dieren. De hagedissen staan tot op heden bij het volk in een kwade geur : in de
volksopvatting worden ze voor giftig gehouden. Dit vooroordeel
vindt wellicht zijn oorsprong in het feit dat hun naam geacht
werd in verband te staan met die welke vroeger aan de heksen
gegeven werd. Volgens Baron Sloet luidde een zware beschuldiging tegen de heksen dat ze gemeenschap hadden met de duivel,
„waarvan het gevolg kan zijn, dat daaruit Hagedissen geboren
worden" ( 2). Dit detail, samen met andere die door dezelfde
auteur aangehaald worden, toont aan hoe de hagedis in het
vroegere volksgeloof ook in nauw verband stond met het seksuele
leven van de mens, in het bijzonder met ongeoorloofde aspecten
ervan. Het lijkt ons dan ook niet onwaarschijnlijk dat het gebruik
van de staart van de grauwe hagedis in de bovenstaande tekst door
het aanleunen bij dergelijke opvattingen moet verklaard worden.
De vier geesten die in het „recept" genoemd worden, worden
bezworen hulp te verlenen om het gewenste doel te helpen bereiken. Het onduidelijke „perhibiu iam 2 ", is waarschijnlijk
corrupt voor „prohibite ianuam" d.i. verbiedt de toegang tot
de poort.

1
A. DELATTE, Herbarius. Recherches sur le céremoniel usité che.Z les anciens pour
la cueillette des simples et des plantes magiques (Brussel, x 961), p. 103.
( 2 ) L. A. J. W. Baron SLOET, De Dieren in het Germaansche Volksgeloof en
Volksgebruik ('s-Gravenhage, x 887), pp. 300-302.
(

)
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3. Wiltu wonderlike dinghen sien.
Recipe galle van eenre gheiten, ende smeer van eenre witter
henne, ende salue diin oghen dairmede.
Dit middel is zeer waarschijnlijk vertaald uit een Latijnse ver
magische recepten, die wellicht haar oorsprong vond in-zameling
het nabije Oosten. Een aanwijzing daarvoor vinden we in de
magische boeken der Cyraniden, zo genoemd naar de koning der
Perzen, Cyranus. In het tweede van deze boeken, toegeschreven
aan Harpocration van Alexandrië, wordt bij de medicinale en
magische eigenschappen die aan die geit toegeschreven worden,
ook de gal vermeld en wel om duisterheid der ogen te genezen :
Sa bile, en liniment avec du miel non enfumé, est employée pour les
obscurcissements de la vue ... ( 1 ).

Of het „smeer van eenre witter henne" ook geacht werd een
gelijkaardige werking uit te oefenen, hebben we niet kunnen
ontdekken.
4. Wiltu invisibel (2) veesen.
Recipe een tonghe van den rauen ende wanden wouwe ende
laet dair 9 missen ouer lesen, ende draecht onder dun arm,
ende het sal werden (s) al die wile sï dair onder siin.
Het geloof aan de wonderbare uitwerkingen die het bijwonen
van de mis voor de gelovigen had, leidde tot allerlei misbruiken
en bijgelovigheden, die vooral op het einde van de middeleeuwen
een sterke verspreiding blijken te hebben gekend (4). Hiertoe
kunnen ook de opvattingen gerekend worden volgens welke
alle zegenende gebaren die de celebrant in de mis maakt, allerlei
dingen die bij het misoffer aanwezig zijn ten goede komen, ook al
is de priester zich van hun aanwezigheid niet bewust. Het oudste
bewijs hiervan levert een tekstenverzameling, de Dynamidia, die
(1) F. DE MELY, Les Lapidaire. de I'Antiquité et du Moyers Age (Parijs, Y 902),
III, 1e Aflevering, Traduction, p. 74.
(2)invisibel : onzichtbaar. Dit leenwoord uit het Frans komt in het Mnl.
TVdb. niet voor.
(3)werden : geschieden.
(4) A. FRAZVz, Die Messe im deutschen Mille/alter (Freiburg, I 9o2), p. 92 e.v.
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wellicht tot de zesde eeuw opklimt. Hierin wordt immers gezegd
dat de versgeplukte verbena in een kerk moet neergelegd worden
en er moet blijven tot er twaalf missen over gelezen zijn, vooraleer
de plant naar het huis van de gelukkige bezitter van dit wonderkruid overgebracht mag worden (1). In een ander kruidboek
van latere datum zijn geen twaalf, doch slechts negen missen
nodig om hetzelfde uitwerksel te hebben, op voorwaarde evenwel
dat de plant op het altaar zelf gelegd wordt ( 2). Volgens het
Enchiridion Papae Leonis waren drie missen reeds voldoende (3).
Dat de priester dergelijke gebruiken oogluikend toeliet kan men
gerust aannemen, daar op bepaalde dagen, vooral op O.L.V.Hemelvaart, de priester ook de opzettelijke zegening over de
„kruidwis" uitsprak (-4). Waar men echter -- zoals in de bovenstaande tekst andere zaken met weinig stichtelijke bedoelingen
aan de „misvruchten" deelachtig wilde maken, zal de weerstand
van de geestelijkheid wel sterker geweest zijn.
De hierboven gedrukte tekst is zeer waarschijnlijk een vertaling
van een gelijkaardige tekst uit een van de talrijke Latijnse ver
dergelijke middelen. In een reeks Latijnse ex--zamelingv
perimenten van dezelfde aard uit hetzelfde Londense handschrift,
komen de tong van de wouw en het zingen van negen missen
eveneens samen voor in een tekst die hetzelfde doel beoogt als
die uit no 4. Ter vergelijking moge dit middel hier eveneens aangehaald worden :
Ad invisibilitandum.
[fol. 82r]
[A]ccipe (b) miluum et extrahe eius linguam et dimitte cum volare et
pone linguam sub altare ita quod 9 misse canteantur super earn, et cum
aliqua domum intrare volueris, pone super caput tuum et nullus te
videbit.

Dit Latijnse middel behoort evenals het Mnl. blijkbaar tot de
sfeer van de zwarte magie, vermits het vooral bij diefstal of andere
( 1 ) J. GESSLER, „Enkele Verzen van `Die Hexe' folkloristisch toegelicht ",
De Brabantsche Folklore XIX (1940). I S 9.
(a) Zie A. DELATTE, O.C., p. 195.
3 ) Enchiridion Papae Leonis (Rome, 1 740), p. I za.
(4 ) Zie A. H. VAN DIJK, „De Kruidwisch", Verzamelde Opstellen van de
Geschiedk. en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt V (1929), I I 2-I z8.
(b) In het Hs. staat accipe. Hoofdletters tussen rechte haakjes duiden ook
verder in deze bijdrage aan dat een kleine letter door een hoofdletter vervangen werd.
(
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weinig aanbevelenswaardige praktijken nuttige diensten kon
bewijzen.
5 . Wiltu lude swart maken - in den bade.
Recipe alcannam ende puluert, ende werpt in die cupe, ende
alstu dat of wilte doen, so wascht mit asfine.
Bij deze poets wordt het beruchte „alcannam" d.i. alcania, de
alruinwortel (Mandragora of^icinalis L.) - gebruikt. Deze alcania
werd in middeleeuwse teksten soms ook wel „erd-appel" geheten
en speelde, zoals bekend, gedurende eeuwen een zeer belangrijke
rol in de volksgeneeskunde en de magie (1 ).
6. Wiltu (z) rauens wit maken.
die
Byer
vanden rauen, kauwen of crayen, wanneerse
Recipe
broeden, ende bestrucse mit oly van oliuen ende legse weder
int nest : die jonge sullen wit werden.
Dit zelfde magisch experiment of een gelijkaardig middel om
raven wit te maken komt in Latijnse verzamelingen wel meer voor.
Zo vermeldt L. Thorndike een veertiende-eeuws Hs. waarin een
recept voorkomt samen met een hele reeks gelijkaardige middel
-tjesm„Inrucio.fakgwhtecrobymping
with the crow's egg" (3).
7. Om pawen ( 4) wit te maken.
Nem waer wanneer datsi broeden, ende behanghe die stede (b)
in enen sonnesciin al omme mit enen ghebleecten witten
Tinwade, also dat die pawe siin oghen slaes opt witte laken;
dairvan sullen die jonghe pawen wit werden als si wt comer.
(1) Zie L. J . VANDEWIELE, Mandragora ook in de Nederlanden (Med. Kon.
Vl. Acad. van België, XXIV (1962), no 3).
(2) Na Wiltu heeft het handschrift enen (doorstreept).
(3) L . THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science (Londen,
1923) II, p. 792. Het Hs. is Arundel 2,y1; het bevindt zich nu in het British
Museum te Londen.
(4)pasven : pauwen.
(b) stede : plaats.
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De opvattingen die in deze tekst tot uiting komen, berusten,
in tegenstelling met die uit tekst no 6, klaarblijkelijk op het sympathiegeloof. Wanneer de broedende pauw rondom zich niets
dan wit ziet, zal deze witte kleur zo sterk op hem inwerken dat ze
zal overgedragen worden op de uitgebroede jongen.
8. Wiltu maken dat een wi if naket wt een bat springhe.
So werpt een budel mit eemren eyeren in dat bat dat si daer
niet of en weet, dan spring[e]n si naket wt.
Deze tekst werd zeer waarschijnlijk eveneens uit een Latijnse
verzameling vertaald. Wat met „eemren eyeren" bedoeld is,
is ons niet duidelijk.
9.
[fol. 66V] Item dit is een oratie (') die men lest ouer een
bloem ende heet dens leonis dairmen alle warachtige dinghe
toecomende ende verleden warachtelike bi weten mach ende
beghint aldus
God gruet v. heilige biome, minre (2) vrouwen sinte
marien cruut, vele goede, ghi weet wel wat v mun (3) vrouwe
sinte marie beual doe si v in aertrike liet, dat men alle warachtighe dinghe an v merken mochte ( 4). Ic vermane v bi
den heylighen daghe ende bi der heyligher nacht ende bi der
heyligher goeds craft ende bi den vier ewangelisten ende
bi der heyligher maecht sinte marien, of dese dinc. N. ghescien sal, dat ghi v beloect () ende sluut 6) wel vaste tuschen
hier ende morgen noene, ende of dese dinc .N. niet ghescien
en sel dat ghi groyt ende bloeyt wel scoen tuschen hier ende
morghen poene; des vermaen ic v per patrem et filium et
(1

per spiritum sanctum amen. Probatum est sepe.
(1) oratie : staat in het Hs. boven een door de scribent doorstreept coniuracie.
(2) R. PRIEBSCH, O.c. leest minre.
(8) R. PRIEBSCH, O.c. leest min.
(4) R. PRIEBSCH, O.c. leest mobte.
(b) Het handschrift heeft besoect.
(6) R. PRIEBSCH, O.c. leest fluut.
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Zoals gezegd, werd deze oratie reeds gedrukt door R.
Priebsch ( 1), doch ze komt niet voor in het compendium onlangs
door J. Van Haver uitgegeven ( 2) .
De plant dens leonis wordt door R. Dodoens (3 ) vereenzelvigd
met de algemeen bekende paardebloem (Taraxacum officinale
Mónch), die in vroegere eeuwen vaak ook „papencruut" genoemd
werd „om dat de bollens / daer de bloemen op gestaen hebben 1
nae dat de hayrachtighe oft wolachtige stuyfkens met het saedt
afghewaeyt zijn / de ghedaente van kale oft geschoren Monnickskoppen schijnen te hebben" (4). De naam dens leonis werd volgens
N. Lémery aan het kruid gegeven „om dat de bladen van deze
plant in hunne insnydingen verbeelden de kaeck eens Leeuws,
voorzien met hare tanden" (s).
Volgens het Cruydt-Boeck werd in Italië aan deze plant grote.
magische kracht toegekend:
Sommighe ghelooven in Italien f als iemandt het sap van dit cruydt
met Olie vermenght / ende daer mede sijn lichaem strijckt / dat hy
daer door liefghetal J ende aenghenaem by groote Heeren ende Princen
sal wesen : in voeghen dat hy van de selve al verkrijghen sal dat hy
begheert ... 6 ).
(

Uit de streek Aargau in Duitsland deelt E. Meier het gebruik
mee dat in de zomer, op Sint-Bartholomeusdag (24 augustus) de
wortel van de leeuwetand uitgegraven wordt en daarna in 9 stukken gesneden die gedurende 9 dagen aan de hals gehangen moeten
worden om vlekken op de ogen te doen verdwijnen en tranende
ogen te genezen. Wie zich met de melk van dit kruid wast, zal ook
„bei jedermann in gunst stehen" ( 7). Het gebruik van de plant
tegen oogziekten werd ook reeds door Hieron Bock in zijn New
Kreutter Buch (i 5 39) vermeld : leeuwetand „ ... machte auch wol
(1) R. PRIEBSCH, O.C. 1, p. 81.
(2) J. VAN HAVER, O.C.
(3) R. DoDOENS, Cruydt-Boeck (Antwerpen, 1641), pp. 991-993.
(4) VAN KAVELINGEN in zijn Biivoegh fel op het werk van R. DODOENS, p. 993.
(5) N. LEMERY, Woordenboek of Algemeen Verhandeling der enkele Droogerven
(Rotterdam, 1 743 ), p. 2 47.

(6) Dit geloof was ook in sommige streken van Duitsland verspreid. Zo
geloofde men in de streek van Margau dat wie zich met de melk van „Lówenzahu" wast, de gunst van iedereen zal verwerven (O. VON HOVORKA en A.
KRONFELD, Vergleichende Volksmediiin (Stuttgart, 19o8) I, p. 282).
7
E. MEIER, „Veber Pflanzen and Kräutern", Zt. f. dt. Myth. and Sullenkunde I (1853), 445.
(

)

69 augenwurtzel heissen / ursach wann die wurtzel im Sommer /
so die Sonn in Virginem geht gegraben wurt / das ist umb Bartholomei / and dann einem menschen oden andern vihe die flecken
in augen haben / an den halss gehenckt vuurt / verschwinden die
flecken wunderbarlich ..." 1). Ook het geloof dat het sap van dit
kruid iemand „bey grossen Herras and Fursten" in de gunst doet
staan, vindt men aldaar vermeld.
Alle middeleeuwse gebeden die tot planten gericht worden
en waarin de naam van Maria vermeld wordt, zijn zeer laat overgeleverd. Toch lijkt het waarschijnlijk dat reeds in de vroege
middeleeuwen Maria in verband gebracht werd met de geneeskracht van de kruiden. Als bewijs hiervoor kunnen we het feit
aanhalen dat de kerkelijke wijding van de gedurende de maand
augustus rijpende geneeskruiden op Maria-Hemelvaart plaats
had. In de gebeden die bij deze gelegenheid in Duitsland over de
kruiden uitgesproken werden, heet het reeds in de 10e eeuw
uitdrukkelijk dat de planten ex hoc ueneranda f estiuitate S. Mariae
geplukt werden en intercedente b. Maria voor de mensen heilzaam zijn 2
Dat het Mnl. gebed eveneens met Maria Hemelvaart samen
hangt blijkt duidelijk uit de passage : „ghi weet wel wat v miin
vrouwe sinte marie beual doe si v in aertrike liet ... ", d.i. voor
zij ten hemel werd opgenomen. Het lijkt waarschijnlijk aan te
nemen dat Maria hier de plaats ingenomen heeft van Christus,
van wie in een Latijnse zegening uit de ge of de 10e eeuw gezegd
wordt dat hij bij het scheiden van de aarde, bepaalde krachten
aan de kruiden achtergelaten heeft. De plant pervinca wordt
er immers als volgt toegesproken :
Quando dominus ad coelos ascendit, memorare quod dixit ).
De traditie van de kruidenzegening door de van de aarde
scheidende Heiland hield tot in de 17e eeuw stand. In een Mnl.
(

(

) .

(

3

( 1 ) Geciteerd naar H. Marzell, Unsere Heilpftanzen, ibre Geschichte and ibre
Ste/lung in der Volkskunde (Freiburg, i 922), p. 236.
( 2 ) A. FRAivz, Die kirchlichen Benediktionen im Mille/alter (Freiburg, 1909),
I, pp. 398 e.v. F. OHRT, Herba, gratiá plena (F. F. C. no 8z, Helsinki, 1929),
p. 22 is het niet eens en we denken terecht met de door A. FRANZ
gegeven verklaring als zou het verband tussen de kruiden en Maria alleen
verklaard dienen te worden door het feit dat in gedichten Maria zelf als een
bloem geprezen wordt.
3
F. OHRT, O.C., p. IO.
(

)
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tekst uit de I 5e eeuw die voorkomt in het Gentse handschrift,
komt dezelfde gedachte eveneens voor :
Ic bemarie hu, gracieuse, dat ghi doet dat hu christus bad als hij vp
eerderike tard, ende hem zijn herte brac. Ende hij niet meer en sprac ( 1).

De laatste woorden : „Ende hij niet meer en sprac" schijnen
duidelijk aan te sluiten bij het „quod dixit" uit de hierboven
aangehaalde Latijnse tekst en zouden dan slaan op Marcus XVI,
8. Alhoewel „vp eerderike tard" in dit verband niet helemaal
past -- een latere toevoeging ? -- lijkt de gedachte aan de kruisdood van Christus de schrijver van de Mnl. gracieuse-zegening
voor de geest gestaan te hebben. De hierboven uitgegeven tekst
uit het Londense handschrift is echter de enige zegening uit onze
gewesten waar Maria de plaats van de Heiland ingenomen heeft.
Ten slotte moge er hier nog op gewezen worden dat ook nu
nog de paardebloem voor waarzeggerij gebruikt wordt, zij het
dan „abgesunken" tot de wereld van de kinderen. Zo is nog
algemeen het gebruik bekend om de pluisjes van de vrucht van
deze plant weg te blazen en dan de nog overblijvende te tellen
b.v. om te weten hoe lang het nog zal duren eer men zal trouwen.
zo. Ad parfum durum.
[fol. 67r]
Scribe hanc sequentem in percameno
Lucas
virgineo et liga in coxa muliere et
[rcusJ>
statim pariet. Jasper melchior balthazar. hodie Xc natus est hodie
saluator apparuit hodie in terra ea
matheus íhoannes
nunc angli letentur archangeli hodie
exultent iusti dicentes gloriadomine +
elisabeth peperit Johannem + Anna
peperit mariam + et beata maria viirgc peperit ihesum
saluatorem mundi sic ista mulier pariat sine periculo instantem + Xc natus ut infant + xpc te vocat ut nascans
amen + Xc uincit + Xc regnat +- Xc imperat + a +
g + 1 -}- a +amen.
Zie mijn bijdrage : „Middelnederlandse Zegeningen, Bezweringsformulieren en Toverplanten ", VMKVA (1963), 3 z 2, no 70.
( 1)
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Voor vrouwen die zich in barensweeën bevinden zijn in middel
handschriften vele zegeningen bewaard die gewoonlijk-euws
in het Latijn gesteld zijn en door de daarin voorkomende bijbelse
allusies zonder twijfel aan geestelijken moeten toegeschreven
worden. Bovendien worden ze dikwijls in liturgische handschriften aangetroffen en wijken ze over het algemeen weinig af van de
liturgische gebeden die voor dergelijke gelegenheden bestonden.
Ze werden oorspronkelijk, wellicht in de eerste eeuwen van onze
tijdrekening, door geestelijken over de aanstaande moeder uitgesproken. Van de i 3e en 14e eeuw af echter werd het als ,,inhonestum" beschouwd dat een geestelijke op dit kritisch uur
zou aanwezig zijn. Daardoor kwam geleidelijk het gebruik in
voege dergelijke formules op stukjes papier of perkament te
schrijven en ze de barende vrouwen op het lichaam te leggen of
vast te binden. Vanaf het einde van de i 3 e eeuw verdwenen deze
formules dan ook uit de liturgische boeken en worden van dan af
nog slechts in handschriften van profane oorsprong aangetroffen 1).
Het hierboven gedrukte formulier „ad partum durum" is
nauw verwant met de kerkelijke zegeningen die ofwel op brood
geschreven en aan de vrouw te eten gegeven werden, ofwel op
papier rond haar lichaam (hier het heupbeen) gebonden werden.
De bovenstaande tekst geeft eerst de aanwijzing wat met het
stukje maagdeperkament moet gedaan worden. De inhoud van de
„brief" bevat de namen van de drie Koningen, van wie de magische kracht in hoog aanzien stond. Daarna volgt een episch
gedeelte waarin herinnerd wordt aan de geboorte van Christus
en aan andere geboorten uit het nieuwe testament : die van
Johannes de Doper, van Maria en van Christus. De bedoeling
is : zoals al deze geboorten zonder gevaar of moeilijkheden verlopen zijn, zo moge het ook bij deze vrouw geschieden. Hierbij
volgt het bevel tot het nog ongeboren kind : „xpc te vocat ut
nascaris". Ter vergelijking halen we het volgend voorbeeld aan
uit een Hs. der i 3e eeuw :
(

Anna peperit Samuelem; Elisabeth genuit Iohannem; Anna gemuit
Mariam ; Maria genuit Christum ... Sancta Maria peperit saluatorem,
peperit sine dolore. Christus natus est de uirgine. Christus te vocat,
ut nascaris 2
(

).

(1)Zie A. FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen II, pp. 197-198.
(2) A. FRANZ, ibid. II, p. zoo.
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In de kantlijn van fol. Oor van de Codex Bonnensis 218 die uit
de I I e eeuw dateert, komt een andere versie voor van deze in
Latijnse handschriften zeer dikwijls voorkomende tekst :
Ad difficultatem pariendi probatum. Elisabeth peperit praecursorem,
sancta Maria gefluit salvatorem. sive masculus sis sive femina, veni
foras, salvator revocat te. Omnes sancti intercedant pro ista femina.
Quod scriptum super genua tribus digitis ligas. Quod si hoc tam cito
non proderit, tunc in alio membranulo scribas : „Lazare, veni foras,
salvator revocat te" et super pectus feminae mitte ( 1 ).

De drieledige formule : „Christus vincit, christus regnat,
christus imperat" komt eveneens veelvuldig in middeleeuwse
zegeningen voor. Dit is eveneens het geval voor de vermelding
van de vier evangelisten en het krachtige letterwoord agla, dat samengesteld is uit de beginletters van de Hebreeuwse woorden uit
de zin : Atlah Gabor Leolam, Adonay, d.i. „Gij zijt machtig in
eeuwigheid, Heer".
Uit een Duits Hs., daterend uit de 14e eeuw mag hier ten slotte
nog het volgende formulier toegevoegd worden, die een duidelijk
„abgesunkene" versie van dezelfde magische tekst bevat :
So daz wiep des kindes zu kemenate sal ge so sal man disen brief schrieben
vnd sal in den lege vffe den liep. de viro vir virgo de virgine vicit. leo
de tribu iuda. Maria virgo peperit Christum. Elyzabeth Johannem
Baptisstam. adiuro te infans per p. et f. et s.s. si masculus es aut femina
vt exeas de wulua ista Exinamte. exinamte. also daz kint geborn sic. so
loese den brief balde ab dem wiebe ( 11).
II.

[fol. 67v] Want als salomon sach dat die constenaers die
subtiilheit voertbrachten mit gemacheit inden boec der
eerster beghiinselen hi alleen .3. woerde sette die mit .3.
karacteren beseghelt, sulke macht sach hebben, dat si enen
mensche in een vre des daghes een con [inc] rike soude doen
regieren, welke die wise van babiionien hietent salomonis
spieghel daerom, want daer in veel subtiil dinghen als in
een spighel worden ghesien.
(1) R. HEIM, „Incantamenta magica graeca latina", jabrbieker fur cla rsische
Phil., Supplementband XIX (1 893), 5 5 o. Hier worden ook verdere referenties
gegeven naar gelijkaardige formules.
(2) W. CREcELIUS, „Alte Segensformeln", Zeitschrift f. dt. Myth. and Si/tenkunde II (18 5 5 ), 77•

— 73 -[E]nde dit siin die .3. woerden die die alrewiiste salmon
wtvercoes tot sulken subtulheit te volbrengen, wt alden boken
der caldeen :.s. fennoch. cumbanichel. polidon; op fennoch,
dat beduut : „hi sprac ende si siin ghedaen", scr" dit karacter (a);
op cumbanichel, dat beduut : „mitten tekenen des ouersten
veruollet", scriif dit karacter (b) ; op polidon, dat beduut
„wij worden ghedwonghen te veruollen van die seluen",
scriif dit karacter (c) 1
(

i ±i1

).

_€Do L-+

(a)

(b)

(c)

[D]it voirs. sel die meester scriuen in reynen wasse; dairna
sel hi enen mensche setten op enen stoel mit .3. stallen ende
sel hem ghebieden dat hi oestwaert sye, ende fennoch mitten
karacter ghescreuen in reynen wasse, sel hi setten onder den
rechteren voet, ende cumbanichel mitten karacter onder den
lufteren voet, ende onder den derden voet des stoels te rugghe
weert des menschen, polidon mit sinen karacter, na dat dese
naghescreuen forme wiist :
olido n

V

[fol. 68r] [D]ie meester sel wachten dat die stoel van ghenen
houte en si dan van eyken. Ende alst den meester fait dunst,
so sel hi raken mit sinen lufteren voet den lufteren voet des
menschen staende op den stoel, so dat hi van den stoel hem
beroere ende het sel of laten.
1 ) Op de plaatsen in de tekst aangeduid met (a), (b), en (c), volgt in het Hs.
telkens onmiddellijk het „karacter" dat eronder met de overeenstemmende
letter gewerkt werd. Om typografische redenen werden de tekens naast
elkaar geplaatst.
(
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[Ijnden ommeganc des stoels mact een cirkel mit enen
messe, na dat du en dair op gheset hebste, ende hi sel lesen
drie werf dat hierna volghet :
„O onsprekelike heili[c]heit .m. 0 onuermoedelike hoecheit,
tetragramaton, di dienen alle craften des hemels, der aerden
ende der hellen. Ic bid di bi tiro onsprekelike wiisheit, dat
die donker reyken dims een gheboren soens, voir ons groue
menschen die virtuut moeten hebben, die die caldeen hier
voirtiits hem subtiilliic waenden te hebben, bi hem die
toecomende is te ordelen. die werelt bi den viere. amen."
De grote en wijze koning Salomon gedroeg zich niet steeds
volgens Gods wens. Op hoge leeftijd keerde hij zich zelfs af van
de God van zijn voorouders en vereerde hij de afgod Elihim.
Zijn harem had hij bevolkt met buitenlandse vrouwen die hun
eigen goden vereerden, voor wie Salomon in de heilige stad
tempels had laten oprichten. Zijn theologische en demonische
wijsheid was legendarisch geworden; zijn magische lamp en
beroemde zegel stelden hem in staat de geesten der hel te doen
gehoorzamen. Honderden legenden doen over Salomon (Suleiman) in het Oosten de ronde. Zijn troon was van ivoor, aan
beide zijden geflankeerd door twee gebeeldhouwde leeuwen met
adelaars erboven; wanneer de koning naderde, brulden volgens de legende de leeuwen en de adelaars spreidden hun
vleugels uit boven zijn eerbiedwaardig hoofd ( 1). Deze en andere
wondere legenden hebben er zonder twijfel sterk toe bijgedragen
koning Salomon tot een magiër te bestempelen, zodat het ons
niet hoeft te verwonderen dat in de vruchtbare verbeelding van
de middeleeuwen hij een tovenaar werd. Een groot aantal magische geschriften werden hem toegeschreven ( 2) die ook in
latere eeuwen nog herhaaldelijk „vermeerderde" drukken beleefden. Enkele daarvan mogen hier even speciaal vermeld
worden : Clavicula Salomonis; het Boek Lamene, het Boek De
Pentaculorum, het Boek De Ojiiciis Spirituum; het Boek Saphar
Ra^iiel; het Boek De Novem Candariis; het Boek De quatuor

(1) K . SELIGMANN, The History of Magic (New York , 1948) , p. S 8.
(2) K . GRABNER, Bi/der der wunderkunst and des Aberglaubens (Weimar,
1

834), p. 6.
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Annulis en een hele reeks andere ( 1) waaronder, naast het door
F. Hálsig gedrukte pentaculum salomonis regis, waardoor men
Potest quidlibet operari si vult, et Nabeat quidquid voluerit 2), hier
vooral dient vermeld te worden een werkje dat Speculum Salomonis heet ; deze titel herinnert immers aan de naam van het
magisch „werk" dat hierboven door ons uitgegeven wordt.
Het experiment dat in deze niet zeer duidelijke tekst beschreven wordt, wordt inderdaad door „die wise van babilonien"
ook „salomonis spieghel" genoemd, omdat zo leert ons de
tekst verder daarin „veel subtiil dinghen" als in een spiegel
te zien zijn. Deze verklaring zou ons allicht aan een soort magische
spiegel (in de letterlijke zin van het woord) kunnen doen denken,
doch van een echte spiegel is verder in de tekst geen spoor meer
te bespeuren. Het doel van dit magisch experiment is immers dat
het „enen mensche in een vre des daghes een conincrike soude
doen regieren".
Om dit doel te bereiken zo lezen we in de tekst grifte
Salomon, geprikkeld door het gemak waarmee de andere tovenaars de wonderwerken volbrachten „inden boec der eerster
beghiinselen" drie magische „karacteren" op zuiver was fennoch,
cumbanichel en polidon. Daarop gebood hij een mens die zich tot
het experiment wilde lenen, op een eikenhouten stoel met drie
poten te gaan staan en naar het Oosten te kijken. Onder de rechter
stoelpoot legde Salomon het teken fennoch, onder de linker
cumbanichel en onder de derde, aan de rugkant van de proefpersoon het woord polidon. Als het juiste ogenblik is aangebroken
wellicht is bedoeld wanneer de gunstige astrologische planetaire conjuncties aanwezig zijn -- moet de magiër, die S alomons experiment wil nadoen, met de linker voet dezelfde voet
van de persoon op de stoel aanraken, zodanig dat deze laatste
„hem beroere ende het sel of laten". Met dit laatste is misschien
bedoeld dat hij zal bewegen en van de stoel loskomen.
De magische cirkel mag bij een dergelijk experiment natuurlijk
niet ontbreken : rond de stoel wordt hij met een mes getrokken
nadat de persoon op de stoel geklommen is, zodat de proefpersoon
zich aldus binnen de magische cirkel bevindt. Een soort gebed
(

:

(1) Zie L. THORNDIKE, O.C., H, pp. 279-28I.
(2) F. HÁLSIG, Der Zauberspruch bei den Germanen bis in die Mille des i 6. Jhs.
(Leipzig, 1910), pp. 55-56.
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moet driemaal gezegd worden zonder dat het duidelijk is of dit
vóór of na het aanraken van de linker voet moet gebeuren.
Dit merkwaardig experiment, dat hier echter wellicht in een
corrupte versie voorkomt, steunde waarschijnlijk op de, naar
kabbalistische opvattingen, grote kracht der woorden. De zonder
tekens zijn, naar we kunnen vermoeden, Hebreeuwse-linge
woorden of lettergrepen, die we echter nog niet hebben kunnen
terugvinden in de overvloedige magische literatuur. Dit geldt
eveneens voor het ganse experiment. Het reeds hierboven vermelde boek Speculum Salomonis vermeldt wel drie spiegels, maar
ze verschillen totaal van wat in de tekst uit het Londense
handschrift nochtans met dezelfde naam aangeduid wordt. Toch
lijkt het wel interessant bondig de spiegels te beschrijven zoals
ze in de Speculum Salomonis aangegeven worden 1 ).
Het gaat om echte spiegels die gemaakt worden uit de zeven
metalen (waarbij ook kwikzilver gerekend wordt). Na de reiniging
van deze metalen, begint men de arbeid in Gods naam bij een
nieuwe maan. In een nieuwe vuurvaste tegel doet men goud en
ijzer, en smelt ze op sterk vuur. Daarna schrijft men met duivebloed op papier de woorden „Teonemanuel Iskiroh" 2) en de
doopnaam van de persoon voor wie de spiegel bestemd is.
Hierop wordt het papier in het vloeiend mengsel geworpen.
De tegel wordt van het vuur genomen en op een veilige plaats
bewaard. Bij de volgende nieuwe maan wordt de tegel weer op
het vuur gezet, koper wordt toegevoegd en na smelting weer
hetzelfde beschreven stuk papier. Bij de volgende nieuwe maan
herhaalt men deze bewerking met toevoeging van lood, daarna
met zilver en ten slotte ook met tin en kwikzilver. Bij iedere
fase zal men er zorg voor dragen het papier niet te vergeten.
Wanneer de zeven metalen aldus samen gesmolten zijn, laat men
de legering staan tot drie dagen na de volgende nieuwe maan;
in het uur echter dat volgt op dat waarin de maan nieuw is geworden, smelt men de legering opnieuw en giet de gesmolten
massa in drie gereedstaande vormen. Bij het gieten van de eerste
spiegel zal men zeggen :
(

(

(1)Deze beschrijving wordt gegeven naar K. GRABNER, O.c., pp. 5 8-61.
(2) Corrupt overgeleverde namen van de Godheid : Theos, Emanuel, en
Iskiroth.
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Uit God komt
In God is
Door God bestaat
God de Vader bemint

alle Wijsheid.

Bij het gieten van de tweede spiegel, spreekt men :
God de Zoon bewaart
God de Zoon verlost
God de Zoon voedt

de hele Wereld.

Bij het gieten van de derde spiegel zal men zeggen
De H. Geest verlicht
De H. Geest troost
De H. Geest sterkt

allen die de Waarheid liefhebben.

Als de spiegels klaar zijn, wordt de ene zijde gepolijst en op
de achterkant schrijft men krachtige woorden en tekens.
Bij de volgende nieuwe maan plaatst men ze alle drie in een
kastje of kader die ook met figuren overdekt moet worden. Men
gebruikt de spiegels als volgt : op papier schrijft men een vraag,
legt ze onder de spiegel en het antwoord ziet men in de spiegel.
Slechts de persoon voor wie hij gemaakt werd, mag erin kijken.
In de eerste spiegel ziet men wat op een bepaalde plaats gezegd
wordt. Ook ziet men erin wat in verzegelde brieven staat. In de
tweede spiegel ziet men welke de ziekte is waaraan iemand lijdt
en hoe hij dient genezen te worden. Hierbij worden de vragen
met de urine van de zieke geschreven en de letters bestrooid met
vitriool- en galappelpoeder om ze zichtbaar te maken. In de
derde spiegel ten slotte ziet men alle verborgen dingen zoals
misdaden, diefstal, bedrog, enz.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat hier de alchemistische
invloed sterk op de voorgrond getreden is. In de Mnl. „salomoths spieghel" is van een echte spiegel geen sprake, alhoewel
misschien een echte spiegel als de hierboven beschrevene, de
scribent kan voor de geest gezweefd hebben, wat dan het ver
zien van „veel subtiil dinghen" zou helpen ver -meldnvaht
-klaren.
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[fol. 68r] z z. Om te reysen haesteliic 1) daermen wil.
Luna herba columbina, Mars diptannus, Mercurius mercurialis, Jupiter barba Jouis, Venus valeriana, Saturnus
betonica, sol solsequium. Item weet dat ghi alle dese cruden
vergaderen sulte inden name van pharel ende als die mane
wassende is ende en vergadert gheen .cruden als die mane is
in aries ende dan als die maen vol is na der sonnen onderganc
so maket v vngent inden maniere van pharel ende menghe
dat sap vanden voirseide cruden mitten smeer vanden gheiit
ende mitten bloede vander vledermuus, altoes nomende
pharel; ende als dit ghedaen is so doch dun vngent in een
sulueren Bosse ende legghent alden nacht daer vet seggende :
„O waerdighe pharel, ic offer di dit vngent", ende dan
neemt v vngent ende bewaertet ende als gift besigen wilt
so suldi nemen een luttel van dinen vngent ende besaluen
daermede diin aensicht, diin handen ende diin borst ende
segt aldus : „othinel pharel clemosiel pharel. Adromaniel
pharel", ende nomen die stat daer ghi wesen wilt.
De zeven planeetplanten die in dit zonderling middel om
„haesteliic" te reizen waarheen men wil, de hoofdbestanddelen
vormen, verschillen geheel van de enige andere ons bekende
lijst van planeetplanten, zoals die voorkomt in het aan Albertus
Magnus toegeschreven beroemde werkje, het Liber aggregationis
sen liber secretorum Alberti Magni de virtutibus herbarum, lapidum
et animalium quorundam 2). In de Nederlanden verschenen eveneens verscheidene uitgaven en werd het boekje ook in de volkstaal omgezet als Dat Boeck der Secreten Alberti Magni 3). Waarom
bepaalde planten met een planeet in verband gebracht werden,
wordt in dit boekje met een enkel zinnetje verklaard : „die
virtuten oft crachten hebben si [ = de planeetplanten] ghehadt
nae dye influentien der Planeten". In sommige gevallen echter
zal ook de naam van de plant of de ene of de andere legende
(

(

(

(1) te reysen haesteliic werd door dezelfde hand doorstreept.
(2) De eerste gekende uitgave verscheen te Genève in 1477.
( 3 ) Leiden, I 5 5 I ( ?). Bij de volgende vergelijking van beide groepen
planeetplanten werd ruim gebruik gemaakt van de bespreking van het werkje
van A. Magnus door Is. Teirlinck, Flora Magica (Antwerpen, 1930), pp.
127 e.v.
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wel voor deze associatie verantwoordelijk zijn, zoals verder, b.v.
bij de bespreking van mercurialis, zal blijken.
De plant die volgens het Liber ag regationis aan de maan toegegenoemd, of, volgens de Nederlandse
dacht wordt, is Chr
uitgave, Chynostates. Deze wonderplant wast en vermindert
met de maan, doch dit is dan ook het enige dat erover bekend is.
In de bovenstaande tekst wordt Luna met herba columbina verbonden. Wellicht is hiermee de Herba columbaria uit het Liber
aggregationis bedoeld, alhoewel deze plant aldaar , met Venus en
niet met Luna geassocieerd wordt. Dit kruid is waarschijnlijk
ijzerhard (Verbena ojacinalis L.). De naam herba columbina wordt
door Rembert Dodoens als volgt verklaard :
Sommige houden dit cruydt seer bequaem om de Duyven te locken
oft by een te vergaderen ende te houden / om dat (na het segghen van
Apuleius) de Duyven dat selve liever pleghen te eten dan enigh ander
cruydt ( 1).

Aan Mars schrijft Albertus Magnus het Arnoglossum, d.i. de
grote weegbree (Plantago major L.) toe; de bovenstaande tekst
noemt als Marsplant de diptannus, waarmee wellicht de echte
diptam (Dictamnus albus L.) en niet de anti-magische Kretensische
diptam (Ori ganum dictamnus L.) bedoeld zal zijn. Volgens sommigen behoort de echte diptam tot de kruiden die aan Medea, de
vermaarde Griekse schutsvrouw van de toverplanten, werden
toegeschreven 2). Van Ravelingen geeft duidelijk de Kretensische diptam op het oog, wanneer hij in zijn Biivoeghsel op
Dodoens schrijft 3
(

(

):

Men prijst dit cruydt veel teghen verghift / ende oock tegen alle tooverijen / ende quade belesingen; in sonderheydt als de nieuw ghehoude
mans ghebonden oft erghens in beschadight zijn.

De plant door Albertus Magnus aan de planeet Mercurius
toegeschreven, is het Pentaphyllum, het vijfvingerkruid (Potentilla
regens L.) dat soms ook wel serpentina genoemd wordt. In de
bovenstaande tekst is het mercurialis, een plant die bij Dodoens
„Mercuriael oft Tam Binghel- cruydt" (Mercurialis annua L.) heet.
Dit kruid — tegenwoordig bingelkruid genoemd — is volgens
hem
(1) R. DODOENS, O.C., p. 222.
(2) R. DODOENS, O.C., p. 4S I.
( 3 ) R. DoDOENS, O.c., p. 4S 2.
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van den Godt Mercurius ghevonden ... geweest; ende daerom by de
Griecken van veele Hermoupoa ende by ons van een ieder Mercurialis
gheheeten ... ( 1 ).

Hyoscyamua, het giftige bilzenkruid (I^ oscyamu.r niger L.), is de
Jupiterplant in het Liber aggregationi.r. In de tekst uit het Condense
handschrift krijgt de barba Jovis, de huislook of donderbaard
(Sempervivum tectorum L.) deze functie toebedeeld. In deze associatie zal de naamgelijkenis Jupiter (Jovis) en barba Jovis wel een
doorslaggevende rol gespeeld hebben.
Het venuskruid is voor Albertus Magnus het Peristereon, dat
ook met de naam Hieroboran, d.i. Hierobotanè, aangeduid wordt.
Het wordt vereenzelvigd met ijzerhard (z). In de hier uitgegeven
tekst heeft valeriana, d.i. valeriaan (Valeriana offrcinalis L.), deze
functie. Het is een heksenkruid waaraan grote magische kracht
werd toegeschreven, zoals moge blijken uit de volgende passage
uit het Cruydt-Boeck
,

De ongheluckighe ende onsalighe vrijers ende vrijsters ghebruycken de
Valeriane in haer minnedrancken; ende tot dien eynde plucken sy die in
't breken van de Mane / als sij in het teecken van den Stier is ...(a).

Voor Albertus Magnus is het Saturnuskruid het Affodisius,
d.i. wellicht de gele narcis (Narcissuspseudo-narcissus L.), alhoewel
sommigen er de vertakte Asphodelus (Asphodelus ramosus L.) in
menen te zien. In de bovenstaande tekst is het de betonica, d.i.
de betonie (Betonica o^rcinalis L.).
Aan Sol ten slotte wordt in het Liber aggregationis de plant
polygonum toegeschreven, d.i. het varkensgras (Po^gonum avicrrlare L.). In de hierboven gedrukte tekst is het .rolsequium, waarmee
wellicht de goudbloem (Calendula o,^icinali.r L.), een der aan
Hekate toegeschreven kruiden, bedoeld zal zijn. Bij Dodoens
lezen we over deze plant
Sommige willen 't Solsequium noemen / dat is cruydt dat de Sonne volght /
om dat de bloeme omtrent den avont-stondt Bich seleen in een treckt ...(*).

Hieraan voegt Van Ravelingen nog toe :
De Alchymisten / vremde geesten ende diepsienighe ondersoeckers der
verholentheden der natoeren I hebben iet wonder ende vreemts voor
(1) R. DoDOE^vs, O.c., p. 1027
(2) Zie hierboven.
(3)R. DoDOENS, O.c., p. 568.
(4)R . DODOENS, O.c., p. 404.
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81 -met dese Goudtbloemen / die sy in hun goudt-maecken oock nut
segghen te wesen ... Maer wy sellen hun die duystere konsten laeten
houden ... 1 ).
(

Het is echter ook mogelijk dat met Solsequium de paardebloem
(Taraxacum officinale Mónch) zou bedoeld zijn, die volgens Dodoens
door sommigen eveneens Solsequium genoemd wordt en waarover Van Ravelingen niet zonder voorbehoud echter, een bijzonderheid meedeelt, die we reeds hierboven bij no 9 hebben
aangehaald.
Waarom de zeven planeetplanten niet mogen geplukt worden
wanneer de maan zich in het teken van de Ram bevindt, d.i. op
de eerste en de tweede dag van de imaginaire en constante maanmaand van dertig dagen, is ons niet bekend. Mogelijk is het dat
bij afnemende maan de kruiden gedacht werden ook hun toverkracht te zien afnemen, zodat we dus een verklaring zouden
krijgen die op het sympathiegeloof berust. In overeenstemming
hiermee zou dan ook zijn dat de kruiden hun volle kracht zouden
hebben als „de maen vol is", het geschikte ogenblik volgens de
tekst, om tot het plukken der kruiden over te gaan.
De Lunaria, de anonieme middeleeuwe Latijnse traktaatjes die
handelen over populaire astrologie en waarbij allerlei raadgevingen vermeld worden bij ieder van de dertig dagen van de maan
verlenen geen steun aan de opvatting dat men in het-mand,
signum Arietis geen planten zou mogen plukken met het oog op
een magisch werk om „te reysen haesteliic daermen wil". Al-

hoewel een vergelijking tussen verscheidene Lunaria duidelijk
aantoont dat ze elkaar vaak in detailpunten tegenspreken en op
vele andere van elkaar verschillen bij het opsommen van wat
wel en van wat niet mag gedaan worden, wanneer de maan zich
in een bepaald teken van de dierenriem bevindt, is het toch over
het algemeen zo dat het teken van de Ram een geschikt teken
genoemd wordt om zich op reis te begeven. Zo leest men in een
traktaat de luna per duodecim signa, dat uit de i 1e1 ze eeuw dateert :
Signum arietis ... bonum est fundamenta percutere, domus edificare,
uxorem ducere non est bonum ... bonum est quadrupedia emere et
iter pergere ... 2
(

).

(1) R. DODOENS, O.C., p. 405.
(2) E. SVENBERG, Lunaria et

Zodiologia Latina (Studia Graeca et Latina
Gothoburgensia XVI, Stockholm, 1963), p. 6o.
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Een andere. „Sammellunare" uit de i 2e eeuw vermeldt bij
Aries wel een reeks te mijden bezigheden, doch van een zich op
reis begeven of planten plukken is er geen sprake :
Luna commorante in signa Arietis capud non radas nec uentosas in
collo ponas. non sanguinem de brachio nec cataplasma aliqua fatias.
uomitum aliquid non incipias 1 ).
(

De gezondheidszorgen, vooral aan het hoofd, dienen vermeden te worden. Dit geloof vindt zijn oorsprong in de opvatting
die Aries voorstelt als het hoofd van de mens regerende ( 2 ).
Met dezelfde beperking voor wat de lichamelijke zorgen betreft,
wordt Aries een goed teken geacht in een tekst uit de i 3e eeuw :
Cum autem luna fuerit in Ariete, bonum est incipere opus, incipere
iter, et maxime ad occidentem ... 3 ).
(

13.

[fol. 73r] Alse die mane is in den eersten graet van aries,
so nem dat vel vander slangen ende puluerizeertet metten
eiere ende alst ghepuluerizeert is so dracht mit v ende wachtet
naerstelike.
Dat eerste experment is : est dat sake dat ghi yement vint
die versch ghequest is, legt in die wonde van desen puluer,
hi wart in .3. daghen ghenesen.
Dat 2. : is sake dat ghi van desen puluer stroyt in v haer
van uwen hoefde, v hoeft en mach nemmermeer ) werden
ghewont also langhe alst daer leget.
Dat .3de is : si dat sake dat ghi dit puluer menct mit
water ende ghi daermede v aensicht dwaet 15), alle v viande
sellen hem van v veruaren ende beuen van uwen aensichte
(

4

(

(1) E. SVENBERG, O.c., p. 72. Ook in een andere tekst uit dezelfde eeuw
komen deze verbodsbepalingen voor, doch hier is al evenmin van reizen
sprake (O.c., p. 78).
(2) Cfr. de in middeleeuwse handschriften voorkomende tekeningen van
dierenriemmannetjes en -vrouwtjes.
(3) E. SVENBERG, O.c., p. 80. Een latere tekst (i 5 e eeuw) komt hiermede
in grote trekken overeen, maar hier is het vooral een reis in oostelijke richting
die met sukses kan aangevangen worden : „bonum est incipere iter versus
orientem" (O.c., p. 88).
(4)nemmermeer : het Hs. heeft nemme'meer.
(

8

) dwaet : wast.
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ende uwe vriende sellen v trouwelike bi staen ende also
moechdi bekennen uwe vriende ende uwe viande.
Dat 4de is : Si dat sake dat ghi van desen puluer stroeit
in uwes viants huus, staphans 1) sal hi sun huus laten mit
al sinen gheselscape ende trecken in een 2) ander ende also
moechdi doen in dat hvvs ende jaghen hem also verre als
ghi wilt.
Dat 5 te is : si dat sake dat yeman is gheropen te rade,
stroyt van desen puluer onder siin voet, wat dat hi seit dat
sel wel ghehoert siin.
Dat 6te is : si dat sake yemen vroet is van eenre consten
ende wil leghen yemen disputeren, lect inder tiit vander
disputacien i. lettel van desen puluer onder siin tonge, hi
ne sel niet mogen siin verwonnen.
Dat fide : is dat yemant twiuels van eeniger dinc die toecomende is hoe dat gheuallen sal, stroye van den puluer
op sun hoeft ende dan bewimpele (3) sun hoeft [fol. 73V] mit
enen clede ende dan gaet slapen ende ghi sult sien in uwen
slaepe hoe dat die dinghe comen sullen.
Dat 8de is : wil yement weten eens anders secreet, werp
van desen puluer op sun borst als hi slaept ende dan vrachem
ende van al dat hi weet sal hi antworden.
Dat 9de : is dat yement wil hebben enen trouwen bode of
knape, bint een luttel van desen puluer in siin slippe, hi
[sel] trouwelike doen v boetscap.
Dat io.. is : waer een con[inc] of een prince of yement el
die hem ontsage van venine, lect dit puluer in een nap op
die tafel ende brinct men daer venijn op die tafel, [t]puluer
sel wt dien nap vlieghen 4 gheliic dat puluer dat vlieget
metten winde op daerde.
Dat elfste : waer dat sake dat yement droghe dit puluer
in sun blote bant, hi soude minlic sun al den lieden ofte
ongesien mer die proue van deser dinc sal di dat bet togen.
(

(

(

)

(1)staphans : dadelijk.
(2) een : in het Hs. staat na een een d doorstreept.
(3)bewimpele : bedek.
(4) vlieghen : in het Hs. staat na vlieghen het woord dat doorstreept.

-- 84 -Dat .12.: waer dat .i. lasers (1), mensche nutte van desen
puluer in siin spise, siin laserieen soude niet mogen wassen.
Deze merkwaardige reeks magische experimenten komt in
middeleeuwse handschriften veelvuldig voor, doch is -- voor
zover ons bekend -- in het Middelnederlands slechts hier voor
Deze experimenten zijn alle gebaseerd op de wondere-hande.
eigenschappen die aan de slangehuid toegeschreven werden,
wanneer deze op de eerste dag van de maanmaand, d.i. wanneer
de maan zich in het teken van de Ram bevindt, tot pulver verbrand wordt. Van Aries, het eerste teken van de dierenriem,
wordt in de Codex Palatinus Vindobonensis 3009, fol. 1r meegedeeld
dat het heet en droog van natuur is : ,,Der Wider ist ein zeichen
heiszer vnd truckenen naturen" ( 2) Deze eigenschappen bezit
dit teken vooral in de eerste van zijn drie graden, d.i. in de
eerste periode van tien dagen (de Ie dekade). De maan daarentegen is, zoals bekend, koud van natuur, en wanneer deze zich
in de primo grade arietis bevindt, kompenseert zij door haar koude
ruimschoots de hitte van Aries. Het slangegift, zo geloofde men,
wordt schadeloos wanneer het in een koude omgeving terecht
komt. Men leest in Conrad von Megenbergs Buch der Natur
(475) dat, wanneer de slangen „erkaltent, so schadent si wênig
oder gar nicht".
In de Latijnse versies van deze twaalf experimenten wordt als
auteur gewoonlijk Johannes Paulinus, Johannis Hispalensis of
Johannes Pauli genoemd. Of met deze Johannes dezelfde persoon
bedoeld wordt als de bekende Joods-Spaanse vertaler Johannes
Hispalensis ( i 2e eeuw) is een vraag die niet algemeen bevestigend
beantwoord wordt. Toch is het wel waarschijnlijk dat deze vertaler, ook wel Johannes van Toledo of Johannes de Luna genoemd, deze experimenten uit het Arabisch vertaald heeft (3).

(1) lasers : melaats, een naam die in de middeleeuwen aan allerlei huidziekten gegeven werd. Het begrip was dus veel ruimer dan tegenwoordig.
(2) Geciteerd naar H. MENHARDT, Ver eichnis der altdeutrchen lit. Hss. der
Oesterreichischen Nationalbibliothek (Berlin, i 961), III, p. 764.
(a) G, SARTON, Introduction to the History of Science (Baltimore, i 947), II,
p. 169.
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Immers, in een inleidende alinea die in een handschrift uit de
14e eeuw aan de twaalf experimenten voorafgaat 1), leest men :
(

[CJum ego Johannes hyspanicus essem in alexandrea ciuitate egyptorum
reperi quendam librum qui salus vite appelatur continens .-c. experimenta quae inferius de serpentis coreo continentur quae plerumque
solunt in messaricis inueniri. Ilium autem liber fecit alichanus phisicus
qui experimenta tamque ab eo scripts assent esse vera. Ego autem
transtuli de arabico in latinum 2).
(

Uit deze inleidende tekst blijkt dat deze experimenten van
Arabische (Egyptische ?) oorsprong zijn en geschreven werden
door een zekere Allchanus, een auteur waarover echter verder
niets bekend is (3). Wanneer de titel Salus vite een vertaling is uit
het Arabisch, was hij wellicht zoals dat wel meer in Arabische
titels het geval is een woordspeling, daar in het Arabisch de
woorden voor slang en voor leven bijna gelijkluidend zijn 4).
De titel van de twaalf experimenten met slangepulver, die in
de Mnl. versie ontbreekt, komt in de Latijnse versies voor als :
De viribus corn serpentis pulverisati; 12 experimenta naturalia de corio
serpentis, translata a Johann paulino ab arabico in latinum; De spolio
serpentis, en niet zonder zin voor humor ook als : De Pelle
serpentis .xii. experimenta et quaedam vera ! In andere Latijnse
versies echter ontbreekt deze titel en ook de inleidende alinea.
J. W. S. Johnsson 5) heeft gepoogd de Latijnse tekst van de
experimenten te reconstrueren aan de hand van vijf handschriften:
Munchen Hs. S 34, fols. 42v en 36v, Kon. Bibliotheek te Kopen
8 3v- 84v, Leipzig Univ. Bibliotheek Hs. i i86,-hagenHs.1658,fol
I
I
Iv-I
I
fols.
3v en Hs. i 18 3, fol. 84v, en Trier Stadsbibliotheek Hs.
276, fol. 69v. De eerste twee door hem gebruikte handschriften
(

(

(1) British Museum, MS. Arundel 2f1, fol. 3 S v. De experimenten maken in
dit Hs. deel uit van een grotere verzameling experimenten die als titel heeft:
„Experimenta Alberti Magni".
(2) L. THORNDIKE, O.c., II, p. 794, nota 3, vermeldt dat ongeveer dezelfde
inleiding voorkomt in MS. Bodleian 177 (Oxford).
(s) In andere Latijnse versies komt de naam voor als Alcanus, Alganur
Alcharius, Alcaus, enz.
(4) G. SARTON, O.c., III, p. 4 S I. Zie ook M. STEINSCHNEIDER, „Die europáischen Uebersetzungen aus dem Arabischen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts", Sitiungsberichte der Akad. der i/issenrchaften, Phil. Kl., CXL

( 1 9 04»40-50.

(5) „Les 'Experimenta duodecim Johannis Paulin", Bull. Soc. fr. d'hi.ct.

de la médecine, XII (1913). 257-267.

_ 86 _
dateren echter uit de 16e eeuw. Toch zijn er reeds teksten bekend
die tot de 14e eeuw opklimmen, een ervan komt voor in Hs. 3 000
(fols. i -2r) van de Nationale Bibliotheek te Wenen ( 1). Nog in
de middeleeuwen werden de experimenten in verscheidene talen
vertaald : een Franse versie (Parijs, Bibliothèque nationale, Hs. 19994,
fols. i Gov -i 62v), een Engelse (Londen, British Museum, Hs. 2601 1,
fol . 121 ) en een Duitse (Kopenhagen, Kon. Bibl., Hs. i688)
werden door Johnsson uitgegeven in de hierboven reeds vermelde
bijdrage. De door hem meegedeelde Duitse versie dateert uit de
moderne tijd, doch ook in de middeleeuwen komt de tekst vanaf
de 14e eeuw in Duitse vertaling voor, in niet minder dan negen
handschriften ( 2).
De Mnl. tekst van de experimenten volgt de Latijnse versies,
waaruit hij zonder twijfel vertaald werd, van tamelijk nabij.
Alleen werden enkele details weggelaten, zoals blijkt uit de versie
uit MS. Arundel 2J1 dat in het British Museum te Londen bewaard
wordt. Deze versie laten we hier volgen, daar ze alhoewel het
Latijn hier en daar corrupt blijkt te zijn goed de oorspronkelijke
teksttraditie weergeeft en bovendien nog niet gedrukt werd:
Cum igitur tuna fuerit in primo gradu arietis, pulueriza corium ser
-pentiscumg lrzapotecumsdi lgentr.
Primum experimentum est quod si inueneris aliquem vulneratum in
capite recenter, pone in plagam nondum (?) puluerem illo et infra ter
dium curabitur.
Secundum experimentum est quod si inter capillos capitis tui aspersis
puluerem istum, non vulnerabitur capud tuum quamdiu puluis fuitur

in illo.
Tertium est si hunc puluerem cum aqua misceas et faciem iade laues,
terribilis omnibus inimicis tuis appelaris et cum viderunt te timebendi
fugient a facie tua et amid tui tibi fideliter adherebunt et sic potis
cognoscere amicos tuos et inimicos.
Quartum est quod si puluerem istum sparsis in domo inimici tui,
statim deserta domo cum tota familia sua transfert se ad tabernacula
longfora.
5 m Si quis vocatus fuerit ad consilium recipiendo isto puluere sparsitur
sub pedibus suis quacumque dixerit exaudientur et sui famam loquentur.
Sextum est quod si aliquis expertus in aliqua scientia de eadem volunt

(1) H. MENHARDT, 0. c., III , p. 744.
(2) Zie G . KEIL, bespreking van Menhardts

kataloog in : An^eiger , f. dt.
Altertum and di. Lit., LXXVI (1965), i z S nota. Christian Probst bereidt een
studie over deze twaalf experimenten voor.
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disputare, ponit in hora disputationis de isto puluere modicum sub
lingua sua a illo potitur superari. Et hoc ego Johannes Paulinus inter
toties sum expertus.
Septimum est si aliquis dubitat dicere fatam qualiter accidere vel
euenire debeat, aspergat de puluere predicto super capud suam et postea
circumuoluat capud suum aliquo panno deinde vadat dormitum et videbit
in sompnis qualitus negotium futurum disponitur.
8 m si quis vult sc re secreta alicuius hominis, proficiat de puluere
super pectus illius dormientem; deinde queret quod vult et respondet
dormiens.
9m si aliquis vult habere seruum fidelem, liget partem de isto puluere
in ueste sui et fideliter procurabit negotium.
Decimum est Si quis times de venena, ponite hanc puluerem in aliqua
perapside super mensa et si venenum superponitur ista pulueris despergitur a scutella quam proicit ventium a facie terre.
Undecimum est non minor vtile nam si quis istam puluerem in nuda
manu portguit apparebit omnibus amabilis.
Duodecim et vltimum est quod si quis leprosus vtatur de ista puluerem
[sic.] in commestibus suis, lepra eius non possit augmentari.

Hieraan voegt de Latijnse tekst nog toe dat dezelfde auteur
nog meer dergelijke experimenten meedeelt, die echter nobis
uidentur incredibilia propter vnius rei varios effectus siue diversis virtutes.
In de tekst uit een ander handschrift eveneens uit het British
Museum, MS. Royal D XII, fols. 112-1 i 3r, wordt ook gezegd
dat Johannes in hetzelfde boek Salus vite, nog meer dergelijke
experimenten meedeelt die „Alcanus" samenstelde. Op de tekst
volgen in dit handschrift allerlei „recepten" waarin slangehuid
en -bloed het hoofdbestanddeel vormen.
Ten slotte willen we er nog even op wijzen dat C. Bartsch
uit een Duits handschrift (1) einde i 6e of begin I 7e eeuw) twee
korte teksten meedeelt die sterke gelijkenis vertonen met het
zevende en het elfde experiment van Alcanus (2) :
(

Item so eyner zueyffellt an ettlichen zukunftigen zufellen oder sachen,
welcher gestaldt oder wege ich die möchtten begeben, so strewe er
dis pulffer auf dein heubt, vnd das heubt mit eynem tuch vmbunden,
vnd sich schaffen gelegt, so wordt er im schlaffe sehen welcher gestaldt
vnd wie es sich begeben werde.
Item so jemandt dis pulffer in blossen handt thregt, vnd so lange ets
also helt, so wordt er den menschen lieblich erscheynen, vnd sonderlich
den weybern, do word der effect der sachenn besser erzeigen.
(1) Germanisches Museum te Nurnberg, MS. 301 5 a, fols. 285v-288r.
(2) C. BARTSCH, „Zauber and Segen", Zt. f. dt. Myth. and Sittenkunde III
(1855), 318-334.
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1 4•
[fol. 79r] Dit is dat beste experment dat men in al die werlt
[wint] van vrienscap te maken of minne tusschen man ende
wiif ende is dat sekerste dat men vinden [kan]. Ende heet
in latin Amor hereos, dats te seggen bernende onvergan[ke]like minne, ende is die blome van allen expermenter.
Dit salmen doen op enen vridach in die eerste vre na
middernacht in wassender mane. So neem een teghel die
vluchs vten ouen comt ende scriift daer op een beelde ende
seget aldus : „ic, N., make di beelde in vorme ende in ghelikenisse dis menschen, N., dier vrouwen dochter of soen" ; ende
maket dat beelde met een punte van stael opten teghel ende
begint van den hoefde nederwert ende segt aldus : „helpt
venus ", ende slet ten suden waert ende sult dat beelde scriuen
so alst hier na staet 1), ende alst al ghescreven is in die teghel,
so make een vier van wat houte dat ghi wilt ende staet op
ende neemt die teghel in v hant ende keert v ten sudenwert
ende leest dese orisoen :
Oracio 1
Omnipotens sempiterne deus qui in principio celum et
terram creasti mare et omnia quae in eis sunt qui adam et
euam ad similitudinem tuam creasti et in paradiso terrestra
misisti et eis ne a ligno quod ederunt precepisti qui incredulis
angelis propter s'rbiam [?] inferni tradidisti qui susannam de
(

(

)

falso crimine liberasti qui iudith de manu oliferni liberasti.

danielem de lacu leonum et tres pueros de camino ignis
ardentis Jonam de ventre [fol. 79V] ceti et adam de profundo inferni presioso sanguine tuo redemisti et paulum de
mari et petrum de vinclero liberasti et conseruasti te suplex
piisime pater invoco deprecans quatinus me querentem me
pulsantem per tuam magnam potentiam vt constringere pos sim illos malignos spiritus anglos qui potestatem habent
constringere virum in mulierem et conuersio .i. mulier in
virum et principaliter illos quatuor spiriti qui dominium

(1)In het Hs. volgt echter geen enkele afbeelding. Wellicht is bedoeld een
soort pentaculum met magische woorden en „caracteres".
(2) Oracio : staat in het Hs. in rood.
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habent et potestatem super illos spiritus in orbis quatuor
partibus videlicet. Astaroth. aroch godras Vynicon.
Dese orisoen sech driewerven ende derna sech dese coniuracie
te zuden eerst ghekeert
Coniuracio 1
0 princeps meridialis astaroth, coniuro te (a) cum omnibus sub colligio tuo existentibus qui potestatem habent ad
amorem . m . 1 . vi . per alpha et o . primum et nouissimum. abios abics rubeus rubet caste help messias sabaoth
adonay sother emanuel coniuro vos .N. per annuntiationem dommi nostri ihesu christi et per passionem eius per
resurrexionem eius per aduentum eius dommi nostri ihesu
Christi per celum et terram mare et omnia quae in eis sunt per
quatuor ventos per quatuor elementa per 7 planetas et per
celum empiri 3), et per virtutem istius normnis tetragramaton
quod in fronte tulit Aaron et per caput principes vestre et
regis luciferi et per eius corona qui regilatoitus [ ?] est in
inferno et per omnia potestaten infernales a quibus potest
coniurare ac suppeditari vt a proprio loco vestro meredionaly
recedas et tam 4
(

)

(

(

)

De „blome van allen expermenter", het puik van alle magische
experimenten, heet volgens de hierboven staande tekst „Amor
hereos", een zonderling middel om erotische liefde op te wekken.
De tekst lijkt niet volledig overgeleverd te zijn, zoals trouwens
blijkt uit de vermelding van „dat heelde ... so alst hier na staet",
doch dat in het Hs. ontbreekt. Bovendien breekt de tekst in het
midden van een zin af.
Het „experment" bestaat uit drie delen : eerst dient men met
een stalen stift op een versgebakken tegel een afbeelding te griffen
van dep ersoon wiens liefde men wil opwekken. Het beeld moet
(1) Coniuracio : in het Hs. in rubriek. Het woord werd door een latere hand
doorstreept.
(2)De woorden astaroth coniuro te zijn in het Hs. doorstreept door een
latere hand.
(3)De empirische hemel waarin God en de engelen geacht worden te vertoeven, werd om theologische redenen toegevoegd aan de to sferen die men
in de middeleeuwen rond de aarde geloofde te bestaan.
(4)De tekst breekt af onderaan op de foliozijde. Het oorspronkelijk volgend blad ontbreekt nu in het Hs.

— go
getekend worden volgens een welbepaalde volgorde op een vrijdagnacht bij wassende maan. Dit laatste is blijkbaar een sympathiegedachte : zoals de maan wast, zo moet ook de liefde bij
de bezworen persoon toenemen. De hulp van de bekende liefdegodin Venus wordt ingeroepen, een vuur van hout wordt aan
tegel in de hand keert de magiër zich naar het-gestoknmd
zuiden. Hierop volgt een Oratio in het Latijn die driemaal moet
gebeden worden. Als derde deel van het experiment wordt een
Latijnse conjuratio opgezegd. Het is die waarbij de „princeps
meridialis astaroth" bezworen wordt. Deze bezwering moet
wellicht ook een paar maal herhaald worden, zoals we kunnen
opmaken uit de woorden „te zuden eerst ghekeert".
Een bezwering van de „Geisterfurst" Astaroth treft men ook
aan in de zg. Grimoire van Paus Honorius die door J. Scheible
uitgegeven werd naar een handschrift in het bezit van een boer
uit Schwaben ( 1). Deze bezwering vertoont echter geen gelijkenis
met de hierbovenstaande Latijnse tekst. Bovendien wordt in
deze Grimoire beweerd dat men de geest Astaroth zoals trouwens ook Lucifer, Beelzebub, Asmodai, en talloze andere —
slechts bij afnemende maan kan bezweren, een trek die ook niet
met de tijd, aangegeven in onze tekst, overeenstemt.
De vorm van magie die we hier aantreffen, nl. die met behulp
van een afbeelding van de persoon waarop de magische werking
gericht is, is over de ganse wereld verspreid en klimt tot het
Steentijdperk op. De band tussen de afbeelding en het levend
wezen wordt gelegd ofwel door iets dat aan de persoon toebehoord heeft, in het beeld in te werken, ofwel door er zijn naam
op te schrijven, of nog, door, onder het maken of tekenen van
het beeld van de persoon, te zeggen dat deze afbeelding de te
bezweren persoon verbeeldt. Dit laatste is in de bovenstaande
tekst het geval : „ic, N., make di beelde in vorme ende in ghelikenisse dis menschen, N.".
-

IS'

[fol. 222T] Hoe men honde sel doen dansen ende baleren.
Recipe die Cullen van jenetten; die vintstu totten lamswerkers
ende wrincse in een cleedekiin ende werpse voir die honden.
(1)

J. SCHEIBLE,

Das Kloster (Stuttgart, i 846), III, pp. 634-662.
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Dit experiment is blijkbaar gesteund op de natuurlijke vijandschap tussen hond en kat. De geur van de „cullen" of testikels
van de civetkat werd gedacht de honden zodanig te zullen ophitsen dat ze aan het springen en dansen zouden gaan. Deze
korte tekst is ook lexicologisch van belang : het woord „balenen"
betekent volgens het Mnl. Woordenboek: i) dansen; z) trappelen
met de poten. Dit laatste is volgens Verdam alleen voor paarden
gebruikelijk. Uit deze tekst blijkt dat ook honden kunnen , abaleren". De spelling Jenetten" komt in het Mnl. Woordenboek
niet voor (zie echter s.v. genet; dit wordt verklaard als civetkat).
Hetzelfde woordenboek geeft voor lamswerker (s.v. lammerjn)
de betekenis „werkman die klederen voert met lamsvellen"
en ook de ruimere betekenis : foureur; deze laatste is ook in
no 15 geldig : vellenbewerker.
Een parallelle versie van dit experiment komt voor in Den
Sack der Consten, een volksboekje, dat naar het enig bewaarde
exemplaar, gedrukt in i 5 90, door W. Van Eeghem werd heruitgegeven. Hier luidt de tekst als volgt : ( 1)
Neemt die Kullen van een Gheyte / ghy sultse vinden totten grau werkers
oft Bontwerkers huys. Als ghy die hebt so wint se in een cleet wel vast j
dan werptse voor die honden sy sullen dansen op strate oft in huys.

Het woord Jenetten" uit de tekst in het Hs. werd hier corrupt
overgeleverd als ,,Gheyte".
z6.

[fol. 222"] Dat een paert niet gaen sel moghen siren wech.
Men make een coerde van wolfsdermen ende streckense
dwers ouer enen wech ende decke die coerde mit sarde. Dair
en dar geen paert ouer gaen.
Een tekst die bijna letterlijk met de bovenstaande overeenstemt, werd door C. Bartsch uitgegeven uit een Duits handschrift:
Das keyn ross über den weg mag gehen.
So strecke ein adern oder sehnnen von eynem Wolff uber den weg,

(1) W . VAN EEGHEM, Den Sack der Consten naar het Unicum van de Koninklijke
Bibliotheek uitgegeven (Brussel, i 9 s ^), pp. 15 -16.
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vnd bedecke es mit erdreich, dieweil es alda liegt, so mag kein Toss
dari ber gehen 1 ).
(

In het reeds vermelde en zeer merkwaardig volksboekje, Den
Sack der Consten, komt hetzelfde middel eveneens voor en wel in
de volgende bewoordingen (2) :
Om te doen dat een Peert niet en sal connen oft willen gaen door oft
over een strate : Leghet die Daermen van een Wolf dweers over die
strate / ende bedect die met aerde 1 of sandt / ende niet een peert en sal
willen door die strate gaen / also lange als die Darmen onder die strate
liggen.

Wijzen we er verder op dat het woord „wolfsderm" in het Mnl.
Woordenboek niet voorkomt.
IT

Wiltu een slanghe nemen in thin hart sonder deren.
Recipe sente Janscruud ende smeer thin (s) harde mitten sape,
so moghestuse nemen sonder deren.
Sint-Janskruid of hertshooi (Hypericum Perforatum L.) werd
reeds in de oudheid als een heil- en toverplant beschouwd. De
heilige Hildegard, Albertus Magnus, Paracelsus en de Zieneres
van Prevost, allen spreken ze met verering over het Sint-Janskruid. Zo schrijft Paracelsus :
Dies Kraut and seine Tugend ist nicht zu beschreiben, wie hoch sie ist.
Keine Arznei ist in allen Rezepten, die alle Zufälle so gut and ganz
heilet als these Perforata ( 4 ).

Dit kruid met zijn gele bloembladen, dat omstreeks het feest van
de H. Johannes (2.4 juni) bloeit, heeft sap dat door aanraking met de
lucht een rode kleur aanneemt. Allerlei bijgeloof werd aan dit
kruid verbonden ( 8). Het diende tot waarzeggerij, het maakte
de soldaten onkwetsbaar. Wanneer het rode sap op een geweer
gestreken werd, trof ieder schot raak; in de schoenen gelegd,
maakte het onvermoeibaar bij het gaan. Op heksenprocessen ten
f.

dt. Myth. and
(1) C. BARTSCH, Zt.
(2) W. VAN EEGHEM, O.C., p. IO.

Sittenkunde III

(

18 S j),

3 2S•

(3)Smeerdiin : het Hs. heeft smeerdrin.
(4) Aangehaald naar G. SURYA, Ursprung, Weren and Erfolge der okkulten
Mediiin, Bd. VII van de Pflanzenheilkunde auf okkulter Grundlage and ibre BeZiehungen 7,ur Volksmedilin (Berlin, 1922), p. 13 I.
( 5) O. VON HOVORKA en A. KRONFELD, O.C., I, pp. 228-230.

— 93 -slotte werd het geacht de heksen te beletten hardnekkig schuld te
blijven loochenen, daar het hun toverkracht te niet deed (1). Het
is dan ook niet te verwonderen dat ook een giftige slangebeet
geen schadelijke uitwerking kan hebben op een hand die met het
sap van dit wonderkruid ingestreken werd !
18.

Hoe men sel maken een paert oft doet waer.
Die tonghe vander slanghen is van sulker natuer, is dat
ghise bewint in suuere wasse ende steecse een paert int oer
het sel neder vallen oft doet wain ende als mense weder wt
neemt, het sel weder opstaen wel ghesont.
Het beroemde toverboekje, Le Petit Albert, dat tot in de 19e
eeuw nog steeds werd herdrukt, bevat een tekst die praktisch
geheel met de hierboven staande overeenstemt (2) :
Pour faire tomber un cheval comme s'il était mort.
Vous aurez une langue de serpent que vous envelopperez de cire
vierge et vous la mettrez dans 1'oreille gauche d'un cheval, it tombera
par terne comme s'il était mort, et aussitot que vous 1'aurez otée, it se
relèvera plus gaillard qu'il ne 1'était auparavant. Il ne faut pas le laisser
trop longtemps de peur que cela ne nuise au cheval.

Dit gebruik van de tong van de slang hoort thuis bij de experimenten met slangehuid die we reeds hierboven gelegenheid
gehad hebben te bespreken (zie bij no z3)•
19•

[fol. 232r1 Dit is die computacie (3) van minnen die de coninc
behentatus want ende maecte.
Als men deze computacie yement ghift in dranke of in
spisen of in enigen dingen, die twe cellen sonderlingen malcander minnen. Ende eest dat men dese ghetale sculpeert of
(1) Is. TEIRLINCK, O.c., passim.
(2) La Grande et véritable Science Cabalistique (Parijs, s.d. [i ge eeuw]) : 2e deel:
Le petit Albert, p. S 7.
3 ) computacie : preparaat, recept. Het woord komt in het Mnl. 1Vdb. niet
voor.
(

94 -graeft (1) in houte, ende dat men daer mede seghelt enich
broet of dat men eten mach, ende gheuet yemant tetene, die
sel di sere minnen; ende tekent dese selue ghetale in enen
clede dat ghi draget, hi of si en sellen niet mogen van v ver
Ende dat minste ghetal vanden tween is .220.-sceidn.
ende dat meerre ghetal is 284. Ende dese computatie wert oec
wel met granen van passularen ( 2) of in kernen van appel
garnaet (3 ), ende wermede dat ghi wilt van vruchten diemen
eten mach, ende dat is bi ghetale ende niet bi figuren. Ende
ic hebbe dese voirs. computatien also si sun dicwile ghedaen,
ende ic ben des wel expert, ende ic vant die warheft in hem also
hier bouen gheseit is.
De .computacie van minnen" waarvan de samenstelling aan een
ons onbekende „coninc behentatus" wordt toegeschreven, is een
voorbeeld van de getallenmagie, waarvan voor zover ons
bekend geen enkel ander Mnl. voorbeeld voorhanden is.
Alle volkeren van de oudheid beschouwden bepaalde getallen
als heilig en maakten ze tot het voorwerp van een bijzondere
verering. Aan bepaalde getallenverbindingen werden geheim
krachten toegeschreven waarvan de oorsprong dikwijls-zinge
niet meer te achterhalen is. De Joden zagen in zekere getallen
en maten een opzet van de Voorzienigheid; voor hen waren ze
„des monuments commémoratifs ou des prophéties mathématiques" 4). Ook de Kabbalisten hechtten grote waarde aan zekere
getallen en het is wellicht aan hun invloed dat het optreden van de
getallen in de bovenstaande tekst moet toegeschreven worden.
De precieze betekenis van deze getallen is hier echter onduidelijk.
(

(1)graeft : synoniem van sculpeert : grif in.
(2)granen van passularen : pitten van rozijnen; passulare komt in het Mnl.
Wldb. niet voor.
3 ) appel garnaet : granaatappel, in het Lat. Malus punicum of M. granatum
geheten. Er zijn drie soorten die naar de smaak verschillen : zure, zoete en
een tussensoort, respectievelijk Grana acida, G. dulcia en G. acidodulcia of
vinosa genoemd. (Zie N. LEMERY, O.c., pp. 582-583).
4 ) M. l'abbé CROSNIER, Iconographic chrétienne (Parijs, i 8 4 8 ), pp. 44-4j.
(

(
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Om minne van vrouwen te crigen ( 1
Dese confectie 2) maecte deycuz, welke compositie aldus is
Recipe dat merch van algatel ( 3 ende dat smeer van beesten,
elcs een 5 3. Dese selmen beide te gader smelten, ende daer
toe selmen doen camphoere (4), ende die hersenen van een
hase, ana 3 5 (b) ende alle dese seldi doen in een vat van
yser opt vier tote dat si ghesmolten sun, ende derna suldi
derin doen den camphoere ghepuluerizeert. Ende als si aldus
te gader siin ghemenget, so salme[n]se doen vanden vyere.
Ende dan so maect een beelde gecomponeert van nuwen
wasse dat the en was ghebesicht. Ende hebt in uwen wille
dat wiif dat ghi begheert, ende maect een gat in des beelden
mont tote dat het ten buke beneden doergaet, in welken
monde men de meIIe (6) in gieten mach int des beelds buke.
Ende als ghi die meIIe daer in stort, so segt : „Dahyeliz,
hamudes, neffays". Ende dan so doet in des beelts [f01. 232V]
monde wit suker . 3.2. Ende dan so nemt een naelde van
suluer, ghemaect subtilike, ende steect die in die borst vanden
beelde tote dattet den scouderen wt ga. Ende als ghi dese
naelde aldus ghesteken hebt, so sect : „hedurez, tameruz,
hecaytoz". Ende als ghi dit gheseit hebt, so bewintet (7)
beelde in een witten doeke. Ende derouer doet een siden doec,
oec wit van verwen, ende dit so seldi met eenen siden drade
)

(

)

wel te gader omme dat beelde naeyen ende onder die borst

wel enge, ende die twe hoefde vanden drade die seldi te
gader voegen ende selter seuen knopen an maken. Ende op
elke knope seldi segghen dese woerde : „hayramiz, hedefniz,
arimerez". Derna so doet dat beelde in een clein aerden pot, dat

) De titel is in het Hs. rood onderstreept.
) confectie : konfijtsel. Het woord komt in het Mnl. Wldb. niet voor.
(11 ) merch van algatel : misschien is bedoeld merg van albatecha, het Arabisch
woord voor Melo Indi, een soort augurk. Het vlees van dgl. sappige planten
werd wel eens „merg" genoemd. Algatel komt in het Mnl. W/db. niet voor.
(4) camphoere : kamfer, een witte, harsachtige stof. Het woord komt in deze
spelling in het Mnl. Wldb. niet voor. Zie aldaar s.v. ramfer.
(5) d.i. van elk dragmen.
11 ) me ne : wellicht menginge, d.i. mengsel.
(7 ) bewintet : wikkelt het.
(

1

(

1

(
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seldi stoppen mit goutsmeetsaede (I), ende ghi sult maken een
gat int huus daer die mensche woent voir wien da dat beefde
ghemaect is, of in wat huse gi wilt, ende daer so sufdi dat
beelde grauen (1) mit den hoefde opwert, ende bedecket
met aerden. Derna so neemt wieroc, galbanum (3), elx 2 . 3 .
ende werpet int vier, ende als die roec op gaet, so segt :
„beheymenez, meneneyduz, caynaures. Ic mane den geest
van aldus een wiif ende haren wille tot alsulken man, bi den
craften van desen geesten voirs. ende biden crachten ende
mogentheden deser geesten beheydraz, anleyuz, manitaynus".
Ende als gi al dit gedaen hebt, so gaet te huus. Ghi sult
weten dat dit selue wiif, daer gi dit voirs. werc op ghewracht (4)
hebt, dat al haer sinne ende wille sal gheneyget siin tot dien
daer dit beelde om ghemaect is, noch si en sel niet moghen
rusten noch slapen of yet doen tote [fol. z33] dat si onder
si dien mensche der dit op ghemaect is, ende dat-danich
ouermids (5) die craften der geesten der beelden voirs.
Ende dat wiif sel werden gheleit der dat beelde begrauen is
ouermids die voirs. craften.
Onmiddellijk sluit bij het nummer i9 een andere magische
tekst aan die, om hetzelfde doel te bereiken, een geheel
andere methode voorschrijft. Eerst maakt men een ,,,confectie"
waarvan de samenstelling toegeschreven wordt aan een zekere
Deycuz, wellicht een magiër. Als dit brouwsel klaar is, maakt
men een wassen beeld van nieuw, nooit te voren gebruikt was,
terwijl men denkt aan de vrouw bij wie men de minne wil op(1) goutsmeetsaede : een alchemistenbegrip : het zaad of het beginsel van goud
was volgens sommigen kwik, volgens anderen meidauw, honig, manna, enz.
Uit deze grondstof geloofde men het alomtegenwoordige goud te kunnen
bereiden. N. Lémery, O.c., p. 83 schrijft in dit verband : „Anderen zoeken het
zaed van 't Goud in de Mineralen of Bergstoffen, als in het Spiesglas, waarin
zij menen, dat zwavel en kwikzilver zy, gelijk die van 't Goud. Anderen in
de Planten, als Honig, Manna, Zonnedaeuw, Rosmaryn : anderen in de Dieren,
als in het tandvleesch, bloed, hersenen, hart en pis". Het woord komt in het
Mnl. Wldb. niet voor.
(2)grauen : begraven.
11 galbanum : een harsachtige gom, door insnijding verkregen uit de wortel
van een soort Ferula, F. galbanifera genoemd.
( 4 ) ghewracht : uitgeoefend, gedaan.
(b) ouermids : door middel van.
(

)
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wekken. Men maakt een opening in de mond van het beeld tot
op de diepte van de buik en giet het mengsel in deze opening
onder het uitspreken van drie magische woorden. Daarop giet
men in de opening witte suiker. Met een zilveren naald steekt
men vervolgens dwars door de borst van het beeld waarna men
weer enkele magische woorden uitspreekt. Het beeld wordt dan
in een witte doek gewikkeld met daarboven nog een zijden doek,
welke laatste met een zijden draad goed dichtgenaaid moet worden. De twee uiteinden van de draad moet men met zeven knopen
samenbinden; bij elke knoop herhaalt men drie magische woorden.
Wanneer dit alles volbracht is en men ervoor gezorgd heeft de
doeken onder de borst goed aan te spannen, moet men het beeld
in een kleine aarden pot stoppen die daarna afgesloten wordt met
„goutsmeetsaede". Hierop begeeft de magiër zich met de pot
naar het huis van de persoon die hij in zijn macht wil krijgen. In
haar huis maakt hij een gat, plaatst de pot erin zodanig dat het
beeld rechtop staat, en bedekt het geheel met aarde.
Het ganse ritueel eindigt met een rookoffer waarbij door de
kracht van een aantal geesten de vrouw bezworen wordt haar
liefde aan een bepaalde te noemen persoon te schenken. Ten
slotte keert de magiër naar zijn eigen huis terug, in de vaste
overtuiging dat de vrouw niet zal kunnen „rusten noch slapen
noch yet doen" tot ze toegegeven heeft aan de wil van de man tot
wiens voordeel de magie uitgevoerd werd. De vrouw zal, eveneens
door de kracht van het ritueel, onweerstaanbaar gedreven worden

tot de plaats waar haar afbeelding begraven werd, zo dit niet
gebeurd is in haar eigen huis.
De magische invloed die op een persoon door middel van een
wassen afbeelding wordt uitgeoefend, is welbekend in de volkskunde en was in de middeleeuwen blijkbaar zo sterk verspreid
dat verscheidene predikanten het nodig vonden ertegen te waarschuwen (1). Ook de Nederlander A. Wier vermeldt het gebruik
van deze beeldjes in zijn De Praestigiis daemonum 2
(

)

Damnum alicui inferre se credunt, si imaginem confidant in eius nomine
quem laesum cupiunt, ex cera virginea nova ... Item collo appenditur
(1) Zo b.v. Berthold VON REGENSBURG. Zie A. E. SCHÖNBACH, „Studien
zur Geschichte der altdeutschen Predigt ", Sitr ungsberichte Akad. Wisschensch.
(Wien), Philos.-Hist. Classe CXLII (igoo), 27-28.
(2)Cfr. Ph. C. VAN DEN BERGH, Proeve van een Kritisch Woordenboek der
Nederlandsche Mythologie (Utrecht, 1846), p. zoo.
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filo novo effigies, quae acu nova in membro. laedendo figitur, recitatione
verborum, quae ob curiosos studio praetermittenda censui.

Naast afbeeldingen die naar de tekenen van de dierenriem
gemaakt werden en waarvan een voorbeeld voorkomt in het
maanboek waarover verder sprake (bij de ceremoniën te verrichten wanneer de maan zich in het teken Cancer bevindt), vermeldt
Agrippa von Nettesheim ook nog een andere soort beelden. Bij
deze laatste soort schrijft hij ( 1 ) :
Es gibt noch eine andere Art von Bildern, die ... dasjenige bereichen
and ausdrucken, was die Seele des operirenden verlangt ... Von den
solchengestalt verfertigten Bildern macht man inren verschiedenen
Kräften verschiedenen Gebrauch, denn bald werden sic an dem Korper
angehängt oder angebunden, bald in die Erde vergraben oder in eihen
Fluss versenkt ...

Uit deze tekst kan men afleiden dat ook het begraven van het
beeld in de aarde een ruim verbreide methode moet geweest zijn
en dan ook niet als eigen aan de Nederlandse magie kan beschouwd worden.
De gedachte die aan dergelijke praktijken van „envoutement"
ten grondslag ligt, is steeds weer dat het beoogde slachtoffer
dezelfde werking zal ondergaan als die waaraan men de afbeelding
onderwerpt. In de opvatting van de magiër neemt het beeld niet
alleen figuurlijk, doch ook letterlijk de plaats in van de persoon
zelf ( 2). Wanneer zoals in de hierboven uitgegeven tekst -een liefdeverwekkende drank in de mond van het beeld gegoten
wordt, wordt het effect hetzelfde geacht als wanneer de vrouw
zelf deze „confectie" zou ingenomen hebben. Wanneer de naald
door haar borst gestoken wordt, blijkbaar met de bedoeling haar
hart te raken, wordt de uitwerking verondersteld dezelfde te zijn
als wanneer men het hart van de vrouw zelf zou geraakt hebben.
De gebieden van realiteit en van verbeelding, van het letterlijke
en van het figuurlijke, zijn voor de magiër niet duidelijk van
elkaar gescheiden; ze maken deel uit van een onscheidbaar geheel,
of, om met de woorden van de reeds aangehaalde Agrippa von
Nettesheim te besluiten (3) :

(1) Magische WVerke (Stuttgart, 18 S S ), II, p. 2 49.
(2) Zie G. STORMS, Anglo-Saxon Magic (Den Haag, i 948), p. 3 i.
(

3)

A. VON NETTESHEIM, O.C., II, p. 249.

Teksten nr 21, nr 22, nr 23 en het begin van nr

24
2351')

(Wellcome Historical Medical Library, MS. 517, fol.
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Je nachdem nehmlich sie, welche mit Bildern operiren, ein solches Bild
behandelen, so soil es auf dieselbe Weise denen ergehen, fur welche
das Bild bestimmt ist, dessen Wirkungen von dem Willen der operirenden geleitet werden.
21.

[fol. 235r] Dits omme muse te veriagen wt wat stede dat
ghi wilt.
Scruff dese figuren in een coperen lemmele als derste facie
van leo op gaet Welke fig[u]ren 1) te gader siin in den teken
van leo van sterren die fix ($) sun. Ende als ghi dit gemaect
hebt so settet in een stat der muse sun ende si sellen alle vlien
ende wech trecken van diere stede ende dit siin die figuren
(

1

LXA

Formulieren om knaagdieren (vooral ratten) te verjagen zijn
in de Nederlandse incantatieliteratuur niet onbekend. In zijn
compendium heeft J. Van Haver er een vijftiental verzameld, die
vooral uit de Kempen blijken afkomstig te zijn en links en rechts
in boek en tijdschrift verspreid lagen (3). Een vergelijking van
deze formulieren met de hierboven staande Mnl. tekst toont aan
dat deze laatste volkomen verschilt van de bij Van Haver verzamelde teksten voor hetzelfde doel. Inderdaad, al de door Van
Haver gedrukte gelijkaardige teksten steunen op de kracht van
het gesproken of (uitzonderlijk) het geschreven woord (zijn
no 672). In de door ons meegedeelde tekst zijn het machtige
„figuren" waaraan de krachtige werking toegeschreven wordt.
Deze geheimzinnige tekens houden duidelijk verband met de
middeleeuwse astrologie, zoals uit de kontekst blijkt : „welke
figuren te gader siin in den teken van leo van sterren die fix sun".
Het neerschrijven van de „figuren" moet gebeuren wanneer de
zon (schijnbaar althans) het teken van de dierenriem dat de Leeuw
genoemd wordt, doorloopt, dus einde juli -begin augustus, de
(1)figuren : het Hs. heeft filteren.
(2)fix : vast, vaste (sterren). Ire het Mnl. Wldb. komt fix alleen voor in de
betekenis : sterk, krachtig.
(8)

J. VAN HAVER,

O.c., no 659 e.v.

- Ioo -periode waarin de landbouwers er alle belang bij hebben de nieuwe
graanoogst voor knaagdieren te beveiligen.
De geheimzinnige tekens waaraan blijkbaar een wonderbare
kracht toegeschreven werd, zijn schrifttekens, die als symbolen
voor geesten gebruikt werden. Het heeft ons veel moeite gekost de
weliswaar slechts gedeeltelijke oplossing van deze tekens te vinden,
wat niet te verwonderen is, wanneer men bedenkt dat de magiërs
die er gebruik van maakten, er alle belang bij hadden deze betekenis geheim te houden en aldus voor profanatie en gebruik
door onbevoegden te behoeden. Dit vermoeden werd bewaarheid toen we na lang en vruchteloos zoeken, in de waardevolle
verzameling van curiosa die door J. Scheible werd uitgegeven (1),
een passage ontdekten die de gedeeltelijke sleutel tot de oplossing van de geheimzinnige symbolen bracht. Daar lezen we immers:
Nun mussen wir auch von den Charakteren and Siegeln der Geister
sprechen. Die Charaktere sind nichts Anderes als gewisse unverstandliche Buchstaben and Schriftzuge, um zu verhuten, dass profane Leute
den heiligen Namen der Gutter and Geister sich bedienen and sic lesen
kon nen ... ( 2 ).

Hier vernemen we ook dat men bij de Hebreeërs verscheidene
soorten „Charakteren" gebruikte : b.v. het oudste schrift waarvan
Mozes en de profeten zich bedienden; een andere soort is het
schrift dat door Esra ingevoerd werd; nog een andere soort
noemt men „die Schrift des Uebergangs über den Fluss" (3).
De voor ons doel belangrijkste soort is echter het zg. schrift
van de Malachim of Melachim, d.i. van de engelen, een schrift
dat ook wel koninklijk schrift genoemd wordt. Van deze laatste
schriftsoort geeft Scheible dan een — wellicht onvolledige —
lij st op waarin een aantal vormen voorkomen die we ook in de
hier uitgegeven teksten terugvinden. We laten ze hier dan ook
volgen (4)

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

Tau

J. SCHEIBLE, Kleiner WVunder-Schauplah
J. SCHEIBLE, O.C., p. 163.
J. SCHEIBLE, O.C., p. 166.
J. SCHEIBLE, O.C., pp. 167-168.

AX
Resch

Pe

(Stuttgart, 18 S s), IX, pp. 163-165.
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:1EGflw
Aleph

Ruph

Zabe

Caph

Beth

Jod

De drie tekens die in de Mnl. tekst om „muse te veriagen" op
een koperen plaat dienen geschreven te worden, zijn gemakkelijk
in de bovenstaande lijst terug te vinden : het eerste teken vertoont
grote gelijkenis met het teken Beth het tweede teken is Pe, het
derde Resch.
Alhoewel J. Scheible duidelijk vermeldt dat de letters van het
Hebreeuwse alfabet gebruikt werden als symbolen voor geesten,
is het ons niet gelukt te achterhalen welke geest met elk teken
precies bedoeld zou kunnen zijn.
;

22.

Omme te veriagen vliegen wt wat stede gi wilt.
Maect dese figuren in een lemmele van tinne in den derden
facies op gaende van scorpione, welc lemmel ghi settee of
leggen selt in wat stede dat gi wilt ende die vliegen sellen van
diere steden vlien ende dit is die fig[u]re ( 1)

< Iti
Wat hierboven bij no 21 gezegd werd geldt ook in sterke mate
voor deze tekst. In het Nederlands zijn tot op heden geen teksten
(

1)

figure : het Hs. heeft figert.
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bekend die tot doel hebben „te veriagen vliegen wt wat stede gi
wilt". Een parallelle Engelse tekst die uit een zestiende-eeuws
handschrift door C. J. Thompson (1) uitgegeven werd, vertoont
echter wel een sterke overeenkomst met ons nummer 22 :
To expel and drive away flies from any place, write these signs on a
plate of tin :

jII

Het middelste van deze drie tekens vertoont gelijkenis met het
voorlaatste en het laatste teken uit Scheibles lijst (Capp en Jod).
Wanneer we Thompsons middelste afbeelding echter vergelijken met de middelste figuur uit ons n° 22 en met de derde
figuur uit ons no 21, valt er een nog sterkere gelijkenis waar
te nemen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat de nu eens horizontale
dan weer vertikale positie van het teken louter toevallig is, en
dat hier dan ook het teken Resch bedoeld is. Vermelden we terloops dat hetzelfde teken (in vertikale positie) eveneens voorkomt
in de figuur die de dertiende „citatie" vergezelt in Doctor Faustus
dreyf actien Hollen wang (2).
De derde figuur uit n° 22 vertoont een zekere gelijkenis met de
letter .Aleph uit Scheibles lijst; de eerste figuur komt echter in de
(wellicht onvolledige) lijst niet voor, doch is naar alle waarschijnlijkheid eveneens een Hebreeuwse letter.
Deze drie symbolen moeten op een tinnen plaatje geschreven
worden „in den derden facies opgaende van scorpione", d.i.
omstreeks het midden van november.
23•

Wiltu dat enich mensche lopende comt tot di of tot
dier steden daer du best.
[S]o maec (3) dese figuren in een linnen doec ende dat
( 1 ) C. J. THOMPSON, The Mysteries and Secrets of Magic (Londen, 1927),
p. i86.
(Q) Volgens het titelblad gedrukt te Passau in 1407. Cfr. J. SCHEIBLE,
Das Kloster, IV, p. io80.
( 8 ) Na maec staat in het Hs. een doorstreept ee.
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sel siin in den dage ende in der vren van Venus ende dat
dander Facies van taurus op gaet ende dat Venus int ascendent
is ende in diere vren so scriift wat namen dat du wilt dat tot
u come, dan so neemt dat hoeft van dien doec ende hi sel
staphans tote di comen ende dit siin die figuren :

bdb

Xo

Een gelijkaardige magische tekst hebben we tot nu toe nergens
kunnen ontdekken. In alle geval is in de Mnl. incantatieliteratuur
een dergelijke tekst tot op heden niet voorhanden. Weer is het
opvallend hoe het ganse gebeuren dient plaats te vinden op een
welomschreven astrologisch gunstig ogenblik. Zoals in de voorgaande twee teksten zijn de „figuren" ook hier te beschouwen als
Hebreeuwse lettertekens, gebruikt als symbool voor geesten.
Slechts twee ervan hebben we kunnen identificeren : het tweede
teken is Tau, het derde Samech.
Uit de vermelding van „Venus" en van het doel van de tekst
nl. „dat enich mensche lopende comt tot di" blijkt dat deze tekst
tot het domein van de liefdetover behoort. Ook in f Van Havers
compendium 1) wordt de ster Venus in verband gebracht met
de liefde, doch dit is de enige gelijkenis die de aldaar gedrukte
teksten hebben met ons n° 23.
De vijf figuren moeten geschreven worden op een linnen doek,
samen met de naam van de persoon die men wil tot zich doen
komen, wanneer de planeet Venus boven de horizon verschijnt
en „dander Facies van Taurus opgaet", d.i. in het begin van mei,
dus in de lente, wat er eveneens op wijst dat we hier met liefdemagie te doen • hebben.
(

(

1) J. VAN HAVER,

O.c. no 1087 C.V.
,
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[fol. 235r] Ghi sult weden dat een deel van Galdeen ende
van egipten seggen dat de mane instort ende insendet de
influencie vanden planeten in deser werelt, ende derom so
maecten Si werken der sacrificien ende bedinge totter manen,
also dic als si inginc in een sonderlinge (1) teken. Ende
dat eerste is als die mane is in Ariete (a).
[f01. 235'] Als ghi wilt aen v trecken die Gracht ende die
macht der manen als si in dat teyken is van Aries, inder huren
als si al vol opclimmet, want dan so ist beter ende oirbarliker 3)
diinre biddinge ende inder seluer vren, so seldi v coroneren 4),
ende gi selt gaen in een stede die groen is ende waterachtich,
dat is bi eenre riuiren die lopende is, ende gi selt me v brengen een haen die sun camme gespleten heeft, ende dien
haen so seldi onthoueden mit een bene, ende gi en selt den
haen in geenre manieren genaken met yser, ende keert v
aensicht toter manen Wert, want dat is heymelihede bi hem
herde grot. Ende set voir v .ij. wieroecvate van yser vol
bernender colen, ende daer so seldi alleinken 5) luttel van den
wieroec der in werpen tote dat die roec op slaet, ende dan
so recht v op iegen die mane tusschen beide die wieroecvate,
ende siet die mane an, ende segt :
„o gi lichtende maen, gi siit geeert ende scoen, want ghi
breect die donkerheit met uwen lichte. Ic come tot v otmoedelike ende bid v otmoedelike ende eysche toen van al sulken 6)
(

(

(

(

dingen".

Hier so bid uwe bede. Derna so seldi voirt gaen tien screden
van diere stat 7), ende altoes die maen aensiende ende die
voirs. woirde weder seggen. Ende set een vanden wierocvaten
(

(1) .conderlinge : bijzonder.
(2)In het Hs. is Ariete met rood onderstreept.
(3)oirbarliker : passender.
(4)coroneren : een kroon (van bladeren ?) op het hoofd plaatsen. Het woord
komt in het Mnl. W/db. niet voor.
(b) alleinken : allengs, geleidelijk.
(s) al sulken : de hiernavolgende. Op dit ogenblik van de aanroeping dient
te worden gezegd wat verlangd wordt.
(7
stat plaats.
)

:
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voir di ende daer in so seldi doen 3 4 storacx (1); dan so
seldi uwe sacrificie uerbernen. Ende gi selt dese figuren die
hier na staen, figureren (z) muter aschen vander sacrificien
ende mit wat soffraen in een blat van houte, ende dit blat so
seldi int vier bernen, ende staphans alse die roke opslaet,
so seldi sien een forme van een sconen mensche ende wel
gecleet biden wieroecsvat staende. Ende dien so seldi uwe
bedinge bidden ende si sel vervelt werden van den [fol. 236r]
seluen. Ende als gi yet bidden wilt na desen voirs. so seldi
dit voirs. werc weder [o]verdoen, ende finder seluer formen
so sel hi hantwoirden uwer vraginge. Ende dit is die figure

Alse die maen is in tauro ende [ghi] her cracht
ende her macht wilt aen v trecken.
So seldi ten eersten weten dat die maen heeft menigerhande werken ende menigerhande macht in eiken tekene.
Ende als ghi her werc wilt doen, so coemt in al sulke stede
als wie (3) hiervoir hebben geseit int voirste teken 4). Ende
gi selt voir v dragen een haen ende een wierocvat met viere,
ende gi sult v Gleden met linnen clederen, ende gi sult doen
uwe mouwe op u hoeft. Ende hebt bi u staende een ketel vol
waters, ende dat water sal gesoden sun met houte van nootbomen. Ende neemt dat water met uwer rechter hant ende
werpet op die slinker hant ende aldus so soldi dwaen uwe
armen ende u aensicht ende wacht wel dat die mouwe van
den houet niet en ga. Daer so seldi mitten seluen water
wasschen uwe voeten, ende dan so seldi hebben een tobbeken
dat nuwe is, daer niemants voete in gheweest heeft, ende
dat dit vat si omwonden mit groen linnen laken ende mit
(

(1) 4 drachmen (d.i. ongeveer io gram) storax of .styrax, een harsachtige,
welriekende gomsoort, waarvan drie soorten in omloop waren (cfr. N. LEMERY, O.c., p. 685). Zie ook W. S. VAN DEN BERG, Eene Middelnederlandsche
Vertaling van het Antidotarium Nicolai (Leiden, 19 i 7), p. z68.
(2)AWurerene
: teenn, nabootsen.
(3)wie : wij.
(4) voirste teken : het eerste teken, d.i. Aries.

— io6 —
roden. Ende van diere stede der gi dan sift, so werpt v neder
te biddene - ende sect :
• , „R.ibharim . ribharim . cayphemin . cayphemin
daforim daphorim".
Dese namen so seldi twintich weruen seggen, derna so
seldi v der (I) oprechten ende gi selt weder comen totten
ketel mitten water, ende gi selt uwe hande dwaen ( 2). Ende
dan so seldi [die] sacreficie onthoueden, ende gi sellet braden,
ende dese voirs. woirde seggen. Ende also lange als gi dit
werc doet, so seldi altoes suffrungeren (3) met wieroec ende
met mastic. Ende dan so seldi sien een man ende [fol. 236V]
dien so seldi bidden uwe bede ende al dat ghi wilt dat sal
vervvlt werden.
Nv merct hier een wonderlic dint. Het was een mensche
die hem onderwant van desen werke, ende die seide mi,
dat hi eenen vrient hadde dat ye ghecreech ( 4), ende hi was
comen tot groter armoede. Ende hi seide dat saturnus was
heer van den ascendent (b), ende die selue saturnus was oec
werker siinr infortunen ende siinre armoede, ende hi toende
hem die oratie vander manen, doe si in tauro was, ende hi
dede al siin werc ende hi toende hem die voirs. figure vanden
man. Ende hi dede sun bedinge tot dien man, ende clagede
hem sine armoede, ende hi sach dat die man hem bider hant
nam, ende leydene tot enen sloes, ende seide hem dat hi
daer grauen soude, endti also dede hi. Ende hi vant daer enen
scat daer hi alte (6) riic mede Wert.
;

Vander manen als si is in gemini.
Als die mane is in gemini, ende gi sine tra[c]ht ende macht
wilt aen v trecken. So gaet tot eenre hoger steden daer vele
wants sun, ende draecht een haen met v ende de suffrun-

) der : daar.
(') dwaen : wassen.
(3) . rufrungeren : offeren van reukwerk. Dit werkwoord komt in het Mnl.
iVdb. niet voor.
(4) dat hifi gbecreech : (de beste die) hij ooit had.
(b) ascendent : het rijzen boven de horizon.
(") alto zeer.
(1

:
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gacie (1 ) voirs., ende een riet van latoenen 2) dat gheel si,
ende dat drie cubitus (3) lanc is, ende oec een wieroecvat
daer gi vier in selt hebben ende ontfonken bi dien riede
blasende. Ende int vier so doet een S lb. storax 4), ende
set dat een ende vanden riede opt vier, alse daer de roec
opgaet ende dat ander ende ter manen w[en]t, also dat de roec
vanden wieroecvaten recht op toter manen slaet. Daerna so
werpt opt vier wieroec 2 q ende een luttel ambre, ende laet
den roec opslaen biden riede, also wi voirs. hebben. Derna
recht yegent vier vanden wieroec [fol. 237r] vat, so seldi
sitten, ende gi selt dat riet nemen in uwen handen, ende
maect daermede een cirkel. Ende maect van v seluen of
ghi waert dat po[i]nt (b) vanden cirkel. Daer so neemt seuen
scillen van seuen bomen, ende legse omtrent den cirkel,
recht in seuen delen om den cirkel. Ende gi selt van uwer
sacreficie seuen delen maken, ende elc stuc seldi leggen op
een vanden seuen scillen. Ende als dit gedaen is, so seldi dat
vier ontsteken mitten riede tote dat dat sacrificium ver
-bernt
Si. Ende daerna so recht v op mits inden cirkel :
„o blickende ende lichtende maen, die in uwen rike geeert
silt, ende gi siit gheset in die stede ende in uwer exaltacien
ende in uwen grade, want gi guverneert dese werelt met
uwer macht ende met uwen gheest; daerom so bid ic uwer
geesteliker mogenthede, dat gi mi wilt doen aldus ghedaen
dinc 6
Dan so seldi uwe bede stellen ende gi selt v ter aerden
werpen biddende ende eyschende ende selt seggen : „abrutim
abrutim ghebrutim ghebrutim".
Dese worde seldi twintich weruen seggen; dan so seldi
v hoeft opheffen vander aerde. Ende gi sult sien een forme
alse voirs. is, ende dien so seldi uwe peticie 7) bidden ende
het sal vervvlt werden mitten werken.
(

(

(

)".

(

(1) suffrul
: rookoffer. Het woord komt in het Mnl. Wfdb. niet voor.
(2)riet van latoenen : staafje van messing.
(3) cubitus : el.
(4) 5 pond, d.i. ongeveer 1,750 kg.
(a) point : middelpunt.
(a) aldus ghedaen dine : het volgende ding, d.i. de hier te noemen zaak die
verlangd wordt.
(7) peticie : smeekbede.

— io8 --VANDER MANEN ALS SI IS IN CANCRO (1).

Als die mane is in cancro, ende gi her cracht ende haer
macht wilt aen v trecken, so climmet op een hoge stede als
op een stede die verheuen [is], op een smalen camp ( 2).
Derna so [f01. 237v] nemt ter rechter side ende ter slinken siden,
ende vojr ende achter, enen haen ende selten onthoueden ende
vanden rechtsren vlogel so neemt vier pennen wt, ende also
vanden slinkeren vlogel oec vier pennen, ende gi selt sinen
bec af houwen ende dit so seldi bernen. [D]erna so seldi nemen
dese voirs. pennen, ende doeter toe 3 3 coloquintide (3)
ende storax 3 4 ende doet dese wech in enen doec; derna
so neemt behen album ( 4) 3 2, ende dese sel men mitter
aschen vander sacreficien doen, ende men selt incorpereren ( 5 )
mit sap van koelwortel ( 11) ende hier so seldi maken een forme
van een mensche die op een lewe ruit. Ende als dit ghedaen
is, so recht v op ende set dat beelde voir v, ende ontsteket
vier daer gi uwe suffrungacie ( 7) in doen selt, ende segt :
„o mane, gi slit vervvlt met uwen lichten ende vol van
goedertierenheden ende scoenheden ende geliic in uwe
hoecheyt. Ic storte mine bedinge voir v ende sende v mine
bede".
Als dit gedaen is, so maect een cirkel inder aerden ende set
dat beelde der midden in dat gi gemaect hebt. Als gi daer
in gescreuen hebt den name des geens die gi wilt onder
doen ( 8) of bederuen, dan so comt w[e]der omme te-voet
seggen dese woirde die gi geseit hebt. Ende werpt v ter aerden
(1) Het handschrift heeft cantro.
(2) camp : heuvelkam.
(s) coloquintide : kolokwint, de veel gebruikte vrucht van Citrillus colocynthis L.
(4 ) behen album : gedroogde wortels die uit Klein-Azië afkomstig zijn. Ze
blijven drie jaar goed. Men onderscheidde naast het b. album, afkomstig van
de plant Centaurea Behen L. ook een b. rubeum, de wortels van Statice limonium
L. (W. S. VAN DEN BERG, O.C., p. 2o5).
(b) incorpereren : vermengen.
(°) hoefwortel : R. DoDOENS, 0.c., p. 526 onderscheidt de kleine en de grote
„kool-wortele". VAN RAVELINGEN vermeldt dat „dit ghewas langen tijdt
voor de ronde Aristolochia gehouden werd" (p. S 28).
(7) suffrungacie staat in het Hs. boven het doorstreepte .racreficie.
(8) ondervoet doen : onderwerpen.
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wert. Derna so heft v op, ende neemt j 6 van edic ( 1 ),
ende stortet ouer dat heelde alte mael. Ende derna so neemt
een graen ( 2) van muscaten ende ambre, dat vierdendeel van
eenre dragmen, gallen 3 4, storax 5 lb, ende settet ouer
tvier tote dat si wel siin gemenget, ende hier of so maect
ballekiins, elx een 3 . wegende. Ende suffrungiert dermede
de mane 7. nachten lanc, alse ( 3) alle nacht elx i. vanden
1f01 238e] ballekiins, ende de andere die selmen houden.
Die wise die in desen werken hebben ghearbeit, die seiden :
eest dat gi met deser suffrungatie suffrungiert wien dat gi
wilt, ende hi den roec hierof name, waert man of wuf, nieman
en soude mogen weder v seggen, ende gi mochter ouer
gebieden als ouer uwe knechten. Ende veel lude hebben dese
conste gewracht ( 4) als si biden wege souden gaen der vele
lewen, scorpionen, beren, slangen ende ander quade beesten
waren, ende si worden verlossent mit deser experiencien,
als si dese rokinge deden jegen die venlinde beesten.
.

VANDER MANEN AS SI IS INDENT LEWE.

Als die mane is in den lewe, ende gi haer cracht ende macht
wilt aen v trecken, So gaet tot eenre steden daer vele cruden
staen, ende draget met v (b) 7 wieroecvaten, ende die seldi al
te tinge setten in een cirkel, dat gi daer op die aerde maken
selt ende elc deep vanden anderen een cubitus lanc. Ende
gi selt altoes hebben uwe aensicht yegen die mane, ende legt
een ey van eenre gans tusschen den cirkel ende die wieroecvaten, ende daer in so selmen scriuen dese figuren

EES C^
[DIerna neemt een naelde van latoen die lanc is 3 palmen,
ende die naelde seldi houden in uwer rechter bant, ende
hebt altoes op v hoeft een geel doec van wollen, alse die
(x) een halve drachme azijn.
( 2) graen : een grein (granum).
(8 ) al re : zoveel als.
(4) gewracht : bewerkt, beoefend.
(5) met v : het Hs. heeft v met.
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van arabien plegen te doene, ende doet aen een hemde dat
van wollen is ende geel. Derna so seldi onthoueden in mids
vanden cirkel ende vanden wieroecsvaten, een haen die een
ghespleten cam heeft, also wi [f01. 238V] gheseit hebben
vanden teken van aries. Daerna so seldi die voeten vanden
haen verbernen op die wieroecsvaten. Derna so neemt vanden bloede vanden haen mitter naelden, ende gi sult dat bloet
laten drupen (1) ouer alle die wieroecsvaten ende opt ey
mitter seluer naelden. Ende als dit gedaen is, so seldi v ververren (2), tellende ij wieroecvaten vanden wieroecsvaten
dat voir v geset is, ende neemt dat ey ende dat ander wie
derna dat seldi voir v setten, ende slaet daer in-roecsvat;
mitter voirs. naelden, ende altoes die fumigacie doen opslaen
met wieroec, ende met sandalum (3) dat geel is. Ende gi selt
vijftien weruen seggen : „hendeb . hendeb." Ende dan sel
comen een forme van een mensche, als voirs. is, ende dien
so seldi uwe bede bidden, ende staphans selsi uervvlt werden
mitten werken.
Als de mane is in virgine (4).
Als die mane is in virgine, ende gi wilt an v trecken haer
cracht ende her macht, so neemt 30 tortelduuen, ende onthouetse, ende sietse tot dat si wel ghesoden sun; daerna so
trecse vte alse haer plumen wel of vallen, ende dese seldi souten
te maten ende houtse. Ende dit so seldi doen 3 o dage te voren,
eer de mane in virgine gaet, ende daer so seldi eten alle dage
een van desen, na dat gi hebt gemaect fumigacie met 3 4 van
soffraen, ende als gi dit geten hebt, so seldi geen ander spise
na eten eer dat leden is 6. vree. Dese ordinancie seldi doen
tote 30 dagen toe, ende binnen desen dagen so seldi v abstineren van wiin. Ende int [fol. 239r] ende van desen 30
dagen, so seldi v dwaen in een riuire dat oestwert loept.
Ende ghi selt van desen water vander riuire doen in een pot
1 ) drupen : het Hs. heeft drugen.
() ververren : verwijderen.
(3) sandalum : sandeihout, een hard, zwaar en welriekend hout, waarvan
drie soorten onderscheiden werden; de beste is geel sandelhout (N. LÉMERY,
(

O.c., p. 629).

(4) In de plaats van virgin heeft het Hs. tauro.

Een gedeelte van de tekst „Vander manen als si is in cancro" uit nr 24
(Wellcome Historical Medical Library, MS. 517, fol. 237v)

Fragment uit nr 24, met het begin van „Vander manen als si is inden lewe"
(Wellcome Historical Medical Library, MS. 517, fol. 238r)
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lb. f , welc pot gemaect sel sun alse die sonne heeft doerwandert 1) 4 graden, ende dat die maen is inden teken
aquaru. Ende -. gi selt den moet vanden pot stoppen mit was
dat the in werken en quam 2). Ende alse dat ghedaen is, so
set voir v dat wieroecvat ende met soffraen, dat vierdendeel
van eenre dragmen, ende sec[h]t dese oracie :
„O mane, die dar bist scone, ende int aensien suuerliic,
ende int geuen vele ouervloediheden ende hoge dingen,
ende mit diner licht so verlichten alle donkernissen, ende
mit dunre scoenheit so verbliden die herten. Ic bidde v
ende in al sulken boetscappen so betrouwe ic v."
Derna neemt met uwer slinker hant den pot voirseit,
ende sec[h]t desen woirde : „haphet haphet"; ende tmet uwer
rechter hant so graeft in die aerde, ende altoes so seget 3)
voirs. namen. Dit so seldi also lange doen tote dat die put
is diep een cubitus lanc, ende daer seldi den pot setten, ende
den mort van den pot die seldi setten ten zuden wert. Ende
dan so volt den pot mit aerden bouen tot dat die aerde al
effen bouen si. Ende als gi dit aldus doet, so seldi altoes
continueren die voirs. woirde. Ende als gi dat gedaen hebt,
so sel uwe bede gehoirt siin ende vervvlt mitten werken.
Als die mane is in libra, ende gi haer cracht ende macht
wilt aen u trecken, so gort v (-1)
(

(

(

Het hierboven gedrukte fragment van een „maanboek" begint
met een inleidende alinea waarin herinnerd wordt aan het geloof
dat bij „een deel van caldeen" bestond en volgens welk „de
mane instort ende insendet de influencie vanden planeten in
deser werelt". Om deze reden, zo verklaart de scribent, is men
ertoe gekomen offers en „bedinge" tot de maan te richten. Met
„caldeen" worden hier de astrologen en de magiërs in het algemeen bedoeld. Hoe ze aan deze naam gekomen zijn, vindt men
verklaard in een zestiende-eeuws werk van P. Massé, waarin deze
in een inleidend hoofdstuk handelt over de oorsprong van de
(1)doerwandert : doorlopen.
(2)was dat nie in werken en quam : ongepijnd of ongezuiverd was.
(3)seget : zegt.
(4) Hier breekt de tekst in het Hs. abrupt af. Het overblijvend deel van
fol. 239 r is blank, evenals fols. 239'-24O.
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idolatrie : na de zondvloed, zo leest men er, begonnen de mensen
de duivel te vereren en de duivelskunst te beoefenen, d.i. „faire
des idoles, & les adorer". Hierop gaat hij aldus verder :
Et parce qu'ils furent premièrement, & principalement en Chaldée,
longtemps apres en plusieurs autres provinces ceux qui ont esté de ceste
profession ont esté appellez Chaldees encores qu'ils ne demeurassent,
& n'eussent iamais esté en ceste region ( 1 ).

Met deze duivelskunst, zo verklaart P. Massé verder, geloofde
men allerlei machtige werken te kunnen verrichten, en onder
verscheidene andere wondere dingen vermeldt hij ook een sinds
de oudheid welbekend geloof :
Aussi a ton crew par ceste science on pouuoit tirer au ciel icy bas la
lone; & les estoilles : de ce sont ces autres vers de Virgile,
Par enchantement & charmes tirer peuuent
La lune de son viel, si faire le veulent.
Ie laisse d'autres carmes d'Horace qui disent le semblable de la lune,
& des estoilles ( 2 ).

Verder vermeldt hij ook nog dat Erasmus, in zijn Chyliade s,
schrijft dat Aglanice, blijkbaar goed op de hoogte van de eclipsen
en fasen van de maan, dit geloof misschien uitgevonden heeft of
ten minste het bij het volk sterk gepropageerd heeft. Wat er
ook van zij, uit de oudheid zijn talrijke werken tot ons gekomen,
de zg. Lunaria, waarin voor elk van de dertig dagen van een
imaginaire maancyclus allerlei voorspellingen opgesteld werden
en raadgevingen meegedeeld over de te verwachten afloop van
zaken die op een bepaalde dag aangevangen werden (3). Van
deze Latijnse teksten werden de hele middeleeuwen door in alle
landen van West-Europa afschriften en vertalingen gemaakt, die
van allerlei aanvullingen voorzien werden (4). Ook in de Nederlanden waren dergelijke traktaten zeer verspreid. Dit kunnen
we opmaken uit het feit dat werkjes over de „cracht der mane"
in een zevental handschriften bewaard gebleven zijn. Deze Mnl.
(1) P. MASS, De L'Imposture et Tromperie der Diables, Devins, Enchanteurs,
Sorciers, Noveurs ... (Parijs, 1 S 79), fol. 6v.
(2)P. MASSE, O.c., fol. 47V.
Laien —
(3) Zie E. ERIKSSON, wochentagrgótter, Mond and Tierkreis
A.rtrologie in der rómischen Kaisereit (Stud. Graeca et Latina Gothobur rgenria, III,
Stockholm, 1956) en E. WISTRAND, Lunariastudien (Goteborg, 1942).
(4)Max FORSTER, „Vom Fortleben antiker Sammellunare im Englischen
and anderen Volksglauben", Anglia, LXVII-LXVIII (I 944), 1-171.

_ "3 ..._
Lunaria kunnen we verdelen in twee groepen; een tekst die elk
van beide types vertegenwoordigt, werd door Napoleon de
Pauw uitgegeven ( 1). Alhoewel deze werkjes er duidelijk op
wijzen hoe ook bij ons het geloof aan de invloed van de maan
op het menselijk leven en de dagelijkse bezigheden sterk verspreid
was, vertonen ze toch met het hierboven uitgegeven maanboekfragment slechts in zoverre enige gelijkenis dat ook zij over de
invloed van de maan handelen. Het opzet is echter totaal ver
Een werk in de aard van het hier gedrukte, is, voor-schilend.
zover ons bekend, een unicum in de Mnl. literatuur. Alhoewel
het zeer waarschijnlijk is dat dit voorbeeld van rituele maanmagie wortelt in een Westeuropese traditie, die op haar beurt van
het Nabije Oosten overgenomen werd, is het ons tot nu toe niet
gelukt een bron of een parallelle tekst uit een van de ons omringende landen te ontdekken.
Het rituele karakter van de in dit maanboek aangegeven magische praktijken is zeer opvallend : de gesproken oraties krijgen
immers slechts kracht, wanneer ze omgeven zijn door een precies
bepaald, gedetailleerd na te leven ritueel, dat bestaat uit een
reeks handelingen die in een aangegeven volgorde dienen uit
te worden op een tijd en op een plaats die evenmin aan-gevord
het toeval mogen worden overgelaten.
Wanneer de maan in het eerste teken van de dierenriem, de
Ram, komt, is een groene, waterrijke plaats dicht bij een rivier
voor het magisch werk aangewezen. Als offerdier zal de magiër
naar deze plaats een haan met een gespleten kam meebrengen.
Het dier wordt er onthoofd met een benen mes. Wierook wordt
in twee brandende wierookvaten geworpen en wanneer de rook
ervan opstijgt, zal men tussen de twee vaten gaan staan en, de
maan aanziende, een korte „oratie" opzeggen, gevolgd door een
persoonlijke vraag. Na een herhaling van dezelfde ,,bedinge"
op vier schreden afstand van de voorgaande plaats, wordt het
offerdier verbrand, en met de as worden vijf figuren getekend op
een houten blad, dat daarna ook in het vuur verbrand dient te
worden. Zodra de rook ervan opklimt, verschijnt — zo verzekert
de tekst „een forme van een sconen mensche" die de wens
( 1) N. DE PAUW, Middelnederlandsche
1 893), 1e Aflevering, pp. 203-233.
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van de magiër zal doen in vervulling gaan. Deze opgeroepen
„sconen mensche" is de geest die de planeet Aries regeert.
De vijf figuren die op het houten blad moeten getekend worden, zijn symbolen voor planeetgeesten, ontleend aan het reeds
hierboven besproken Hebreeuwse Malachimschrift. Het tweede
teken is de Hebreeuwse letter Zabe; het uiterst rechtse teken
vertoont een zekere gelijkenis met de letter Ruph. De drie overige
tekens komen in de wellicht onvolledige lijst van J. Scheible
niet voor.
Wanneer de maan zich in het teken van de Stier bevindt, is
voor het ritueel een ketel vol water, gekookt met „houte van
nootbomen" onontbeerlijk. De magiër moet een linnen kleed
dragen en de mouw op zijn hoofd leggen. Aangezicht, armen en
voeten worden ritueel gereinigd met water uit een „tobbeken
dat nuwe is" en dat met groen linnen en rood laken omwikkeld
moet zijn. Na een paar daaropvolgende vreemde (wellicht Hebreeuwse) woorden te hebben uitgesproken, wast de magiër zijn
handen, en de haan die ook voor deze gelegenheid werd meegebracht, wordt onthoofd en gebraden. Het reukwerk voor deze
magische praktijk is wierook en mastiek. Uit de verhaalde anekdote blijkt ten slotte dat de door dit ritueel opgeroepen geest
vooral grote kracht bezit om verborgen schatten aan te wijzen.
Bevindt zich de maan in het teken van de Tweelingen, dan
moet de plechtige geestenoproeping op een hogere, winderige
plaats geschieden. Naast de haan, de wierookvaten, waarin nu
amber en wierook verbrand worden, en een hol koperen buisje,
speelt de magische cirkel, gemaakt met de schors van zeven
verschillende bomen, een belangrijke rol.
Bij het daaropvolgende teken, nl. de Kreeft, klimt de magiër
op een hoge plaats en houdt de haan, die hier eveneens tot offerdier dient, achtereenvolgens rechts, dan links, voor en achter zich,
onthooft hem daarna en trekt vier pennen uit zijn rechter- en
vier uit zijn linkervleugel. Hierna wordt de bek van het offerdier
afgehouwen en verbrand ; de acht veren worden samen met twee
soorten harsachtige stof gemengd en in een doek gestopt. Uit
een andere harssoort en het sap van een plant maakt men het
beeld van een mens die op een leeuw rijdt. Na een aanspreking tot
de maan wordt dit beeldje in een magische cirkel geplaatst, echter
niet vooraleer men er zorg voor gedragen heeft de naam erin
te griffen van de persoon die men schade wil berokkenen. Azijn
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wordt erover uitgegoten. een symbolische handeling voor het
schade berokkenen, waarbij wellicht de scherpe, bijtende eigenschappen van de azijn een doorslaggevende rol zullen gespeeld
hebben. Zeven nachten lang zal men de maan aldus een rookoffer brengen. Wanneer iemand, man of vrouw, de rook van deze
„suffrungatie" zou opsnuiven, zal hij — steeds volgens de tekst —
de magiër niet kunnen tegenspreken, doch hem in alles onderworpen zijn. Ook allerlei giftige of gevaarlijke dieren worden
door deze ceremonie onschadelijk gemaakt. Uit de vermelde
dieren blijkt de Oosterse oorsprong van het ritueel.
Een kruidenrijke plaats zal de magiër dienen uit te kiezen om
de ceremonie uit te voeren wanneer de maan zich in het teken
van de Leeuw bevindt. De volgende benodigdheden zal hij
naar deze plaats meebrengen : zeven wierookvaten die rond de
magische cirkel geplaatst worden, een el van elkaar verwijderd,
en een ganzeëi dat zijn plaats zal vinden tussen de cirkel en de
wierookvaten. Op het ei worden vier figuren geschreven, die
wellicht niet aan het Malachimschrift ontleend zijn. De laatste
twee tekens zijn volgens het vierde boek van de Occulta PhiloSophia dat over de magische ceremoniën handelt en aan Agrippa
von Nettesheim wordt toegeschreven, de tekens van verschillende
goede geesten 1). Voor de eerste twee tekens zal dit wellicht
eveneens het geval zijn.
Hierna zal de magiër een koperen naald, „die lanc is 3 palmen"
in de rechterhand nemen. Zijn kleding bestaat uit een geel wollen
hemd en op het hoofd draagt hij een doek van dezelfde kleur,
gebonden „aise die van arabien plegen te doen". De haan met
gespleten kam, het steeds weerkerende offerdier, wordt in de
magische cirkel onthoofd en de poten ervan worden verbrand.
Daarna laat men met de koperen naald het bloed van het dier
op het ei en op de wierookvaten druppelen. Eén wierookvat
en het ei neemt de magiër mee wanneer hij uit de cirkel treedt;
in dit ei wordt dan de naald gestoken terwijl een rookoffer gebracht wordt met geel sandelhout. Na vijftien maal twee krachtige
woorden uitgesproken te hebben, zal de magiër, volgens de
tekst, de opgeroepen geest zien verschijnen.
Wanneer men een magisch werk wil verrichten als de maan
(

(

1

) Zie J.

SCHEIBLE,

Das Kloster, III, p.

IIG

zich in het teken van de Maagd bevindt, moet men beginnen met
een dertigdaags regime te volgen : iedere dag dient men een
gekookte tortelduif te eten en dit gedurende de dertig dagen vóór
de maan in dit teken van de dierenriem komt, telkens terwijl
men een rookoffer brengt met saffraan. Tijdens die dertig dagen
mag de magiër geen wijn drinken. Op het einde van deze periode
zal hij zich wassen in een rivier die „oestwert loept" en daarna
van hetzelfde water een zekere hoeveelheid in een pot scheppen
die op een welbepaald ogenblik gemaakt is. Deze pot wordt verzegeld met „ongepijnd", d.i. ongezuiverd was. Na een gebed
tot de maan wordt de pot door de magiër in de linkerhand vastgehouden, terwijl hij met de rechterhand een kuil in de grond
graaft. De pot wordt daarin geplaatst met de opening naar het
zuiden, en daarna met aarde bedekt. Onder het begraven moet de
magiër voortdurend twee krachtige woorden herhalen. Opmerkelijk is dat bij dit ritueel geen sprake is van het verschijnen
van een geest tot wie men zijn bede moet richten. Alleen wordt
gezegd dat, wanneer men al de hierboven kort samengevatte
handelingen goed verricht, „uwe bede" zal „gehoirt siin ende
vervvlt mitten werken".
Na de gebruikelijke aanvang, waarin het ceremonieel aangegeven wordt dat dient in acht genomen te worden wanneer de
maan in het volgende teken (de Weegschaal) komt, breekt de
tekst in het midden van een zin af. Het is waarschijnlijk dat ook
voor de volgende tekens van de dierenriem een afzonderlijk
ceremonieel voorzien was. Gezien het unieke karakter van deze
Mnl. tekst is het, naar we vrezen, een wellicht onherstelbaar
verlies voor onze kennis van de magie in de Nederlanden, dat de
scribent om een onverklaarbare reden de tekst op zulke onverwachte wijze heeft afgebroken.
Het valt op hoe bij de hierboven meegedeelde magische werken
als offerdier een haan gebruikt wordt. Uit sagen is de haan of de
kip welbekend als het dier dat iemand bij zich dient te hebben,
wanneer hij een pakt met de duivel wil sluiten. Het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat in dit sagenmotief de herinnering voortleeft aan het gebruik van de haan in de ceremoniële magie, zoals
die in het bovenstaande fragmentarisch maanboek duidelijk naar
voor treedt. De duivel kan dan de veralgemening zijn van oorspronkelijk goed gedifferentieerde planeetgeesten. Een voorbeeld van dit sagenmotief vinden we — om ons tot Vlaanderen
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te beperken — in de duivelssage, waarin men te Welden en te
Denderleeuw nog in de 19e eeuw verhaalde hoe men „om zijn
1
ziel aan den duivel te verkoopen", te middernacht op een kruising
van twee wegen moet gaan zitten „met een zwarte hen tusschen
de beenen" (1 ). Dat de zwarte haan een geliefd offerdier was bij
magische werken moge ook blijken uit de volgende tekst uit
een oud Duits handschrift. Dit „recept" is bedoeld om„ alle geschosse
unfehlbar treffend zu machen" :
So nyme eynen schwarzen haushanen, da keine eyniche weisse federn
an ist, vnd wurge in mit eynem newen messer, vnd nyme das hertz
heraus vnd lege es in ein loch in eyner mauren, and lasse es neun tage
darinnen liegen, vnd am neundten tage, so gehe wieder dartzu in derselben stunde da du es hinein gelegt hast, so findest du ein ringlein, das
stecke an die lyncke handt 2 ).
(

Opvallend is het verder dat de zwarte haan (of hen) steeds in
teksten voorkomt die tot de zwarte magie dienen gerekend te
worden.
Veel dichter bij bepaalde elementen uit het hier uitgegeven
maanboek, staan een paar voorbeelden uit de rituele magie die
door J. Van Haver in zijn verzameling werden opgenomen (3) .
Zo luidt in de Duivel-Geesel, een tot in de i ge eeuw herdrukt
volksboekje, het volgende middel, aangegeven om een „Farfadette" voor zich te doen werken :
... dat hy een klyn zwart kieken hadde doen bloeden op eenen kruisweg
en dat hy met het bloed geschreven hadde deze woorden :
Berit zal mijn huishouwer zegenen zo jaren lang en ik zal hem
bonen.

Hierna zal men de hen een voet diep in de aarde begraven.
Uit Boëtius a Bolswert, Duyfkens ende IVillemynkens Pelgrimagie
tot haren beminden, een werkje dat uit de 17e eeuw dateert, haalt
dezelfde auteur ook een „konste" aan „om haest rijck te zijn" :
De heks maakt haar haarvlechten los, strijkt haar in met zalf; met een
zwarte roede maakt ze een cirkel op de grond waar Willemij nken in
moet staan. In de cirkel legt de heks dan leeuweklauwen, hondeogen,
wolfstanden, ezelsoren enz. Rond de cirkel staan zwarte brandende
pektoortsen. Ze neemt een zwart boek met bloedige vreemde tekens in.
(1) A. DE COCK, Vlaamsche Sagen uit den Volksmond (Amsterdam, 1921),
p• 159.
(2) C. BARTSCH, Zt. f. d. Myth. and Sittenkunde, III (i8 S S ), 325.
3 ) J. VAN HAVER, O.c., no i o i 6 en no io68.
(
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Hierop volgt dan een bezwering waarbij de „slangenkoppighe
Hekate" met haar volgelingen gemaand wordt te verschijnen.
Zoals J. Van Haver bij deze laatste tekst aantekent, is deze bezwering afkomstig „van iemand die dan een beetje de draak wou
steken met de bijgelovigheden van zijn tijd" 1). Tevens blijkt
er echter uit hoe levendig de herinnering toen nog voortleefde
aan ceremoniën zoals die welke hierboven werden meegedeeld.
(

Zoals uit de voorgaande bladzijden blijkt, zijn de teksten uit
het Londense handschrift zeer verscheiden zowel naar inhoud
als naar omvang, doch het grootste deel ervan vertoont toch
onmiskenbaar een sterke invloed van de uit het Oosten af kom
hermetische literatuur. Niet alles wat in elk van de vieren--stige
twintig teksten voorkomt is bij de bespreking geheel duidelijk
geworden en daarom lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat de ontdekking van de wellicht Latijnse bronnen of parallellen hier vroeg
of laat nog nieuwe inzichten zal kunnen brengen. Klaar is echter
wel dat de hier uitgegeven teksten uit het Londense handschrift,
in hun geheel genomen, een waardige tegenhanger vormen van
de magische formulieren uit het Gentse handschrift, die in dit
tijdschrift een paar jaar geleden door mij werden gepubliceerd.
Waar de Gentse verzameling een goed inzicht geeft in de laat
witte magie, behoort de Londense-mideluwsthrgaof
collectie vooral tot het gebied van de goetia of zwarte magie,
zodanig dat men, dank zij het Londense handschrift, een veel
evenwichtiger beeld krijgt van een aspect van de middeleeuwse
cultuur, dat, gezien de zeldzaamheid van de teksten in de volkstaal
geschreven, slechts weinig in zijn praktische uitingen gekend is.*

(

1

) J. VAN HAVER, O.C., p. 391.

*Ik wens hier Dr. F.N.L. Poynter, Directeur van het Wellcome Historical
Medical Museum and Library te Londen te bedanken voor de welwillend
verleende toelating om enkele bladen uit het Hs. te reproduceren.
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VERVOORT (t 1555), ROECX (t 1527), EN DE
„EXERCITIA. TAULERIANA"
door
Dr. Gaston J. PEETERS
1. TWEE BRONNEN VAN VERVOORT

In „Frans Vervoort en zijn Afhankelijkheid" (1) zocht ik naar de
bronnen van „Die Woestijne", „Het Bruylocht Cleedt", en
„Bruygoms Mantelken". Natuurlijk moest ik daarvoor ook
andere Vervoort-werken inkijken. Maar de drie eerst genoemde
werden speciaal bestudeerd.
Uit die studie bleek o.a. dat de Minderbroeder letterlijk afschreef wanneer het lange fragmenten betrof, en dat hij ,,persoonlij k" was in het schrijven en omschrijven van korte verzuchtingen. Een totaal slaafse afschrijver was hij niet. Zijn bronnen kortte hij in, vooral wanneer er „voor zijn publiek gevaarlijke" passages in voorkwamen, bv. te „hoge" mystiek in Ruusbroec, of te „onkiese" details in zijn „Passieverhaal". Wanneer
zijn voorbeelden er maar enigszins aanleiding toe gaven, dan
breidde hij ze uit met Schriftcitaten : hij was een man uit de
eerste helft van de zestiende eeuw door zijn „voorzichtigheid" en
zijn „Bijbelkennis" (2). Maar door de teksten die hij afschreef,
behoorde hij tot een veel vroegere tijd : haast al zijn voorbeelden
dateren van vbór 1450.
In „Die Woestijne" gebruikte hij vooral twee bronnen : „Die
Passie Ihesu" en „Scoone ende deuote Oeffeninghe vander
Passien Iesu Christi". Hij schreef ze bijna integraal af. Daarenboven zou hij de eerste nogmaals „gebruiken" in zijn „Berch
(1) Doctorale dissertatie, Leuven i 95 4, bekroond door de Kon. Vi. Ac.
voor Taal- en Letterk. (Vide : „Studie over de i Ede-eeuwse prozaschrijver
Frans Vervoort en zijn afhankelijkheid van de middeleeuwse mystieke passie literatuur -Verslagen van de heren Prof. Dr. E. RoMBAUTS, Dr. W. VAN
EEGHEM en Prof. Dr. J. VAN MIERLO", in „Verslagen en Mededelingen 1955,
422-439). Het werk zal weldra gepubliceerd worden. Kortheidshalve duid ik
het aan met „Studie".
(2) Wat niet betekent dat anderen voor hem niet even overdreven de Bijbel
citeerden.
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des heeren" 3), en de tweede zowel in zijn „Hortulus Animae"
als in „T'Gulde Ghebedeboeck". Ook bleek een werkje toegeschreven aan Ps. Augustinus een voorbeeld geweest te zijn
van „Scoone... Oeffeninghe". Die Ps. Augustinus werd naast
een hele reeks andere werken door Vervoort „aangewend" in
„Het Bruylocht Cleedt" 4).
„Die Passie" en .Scoone ... Oeffeninghe", de twee voor
bronnen van „Die Woestijn ", zijn zeer verschillend.-namste
Laten we ze even van dichterbij beschouwen.
(

(

a. „Die Passie Ibesu"

„Die Passie Ihesu" is vooral, zoals de titel het zegt, een relaas van
Jezus' lijden. De meeste handschriften en drukken dragen trouwens als titel de vertaling van wat men in de Goede Week in
de kerken hoort : Jassio Domini nostri Jesu Christi", nl. „Die
Passie ons heeren Ihesu Christi". Eén toch schrijft : „De heimelike
passie ons heeren Ihesu Christi" (b).
Het is een verhaal dat in zijn realistische vorm reeds vóór
1400 bestond, een felle verspreiding kende in West-Europa en
daardoor in allerlei, met nieuwe details uitgebreide, versies voorkomt.
Vervoorts „Passie" sluit bij één van die versies aan en is
o.a. zeer nauw verwant aan de Lijdensgeschiedenis van de hss.
Gent (Universiteitsbibliotheek 1 748, f. ir- i 83r, geschreven in
de ie helft, waarschijnlijker in de ze helft der i S e eeuw),
Brussel (Koninklij ke Bibliotheek 3057-5 8, f 5 9r- i 67r, ca. i 5 00),
Rome (Bibliotheca Vaticana Fond. Lat. 9216, f.2a-82b,
ca. i Soo, ed. D. A. STRACKE, „Een Brokstuk uit de Passie des
Heeren" in "Ons Geestelijk Erf" (1937), I2I -190).

) Hs. Brussel K. B. 3646-48, ff. 134-267.
Cf. „Studie ".
(b) Over hss. drukken en titel, zie „Studie", hst. 3. Par. i . L. NiESSEN,
„Die Bibliothek des Barbaraklosters in Delft" in „Germania Vierteljahrsschrift fur deutsche Alterthumskunde" 3 i (NR 19)(1886), 340 schrijft echter
over een tweede dergelijke titel: „W. Mone besitzt eine Hs. (Anfang i S .
Jahrhs.), in welcher „die heymelicke passie" ... enthalten ist".
(8
(4)
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In tientallen, min of meer erbij aansluitende drukken, werd ze
verspreid in het Diets, Duits, Deens, Frans en Latijn. De oudste
en beste ons bekende tekst leek me die van hs. Gent en daarom
noemde ik die lezing de bron van Vervoort. Toen A. Ampe
de overeenstemming vaststelde tussen hs. Rome en „Die ,, Woestijne", heeft hij die wijdlopig beschreven ( 6). We willen er alleen
maar op wijzen dat die drie hss. reeds een corrupte lezing bevatten, in die zin, dat het relaas reeds sterk is uitgebreid door
„nieuwe" bijvoegingen. Maar Vervoort heeft er de meeste van
overgenomen, zodat we voor hem geen oudere bron dan die lezing
meer moeten zoeken.
b. „Scoone ... 0e ff eningbe"
„Scoone ... Oeffeninghe" ( 7), de tweede bron van „Die Woestijn"
is niet in de eerste plaats een Lijdensverhaal, maar zoals de titel
het eveneens zegt, een „oefening" op de „Passie". Die oefening
bestaat nl. uit een reeks vrome beschouwingen, verzuchtingen
en gebeden bij enkele wel bepaalde momenten uit het Lij densgebeuren. En ook die momenten werden door A. Ampe aangestipt in een ander artikel, waar hij de indeling van „Woesti jne",
,,Wijngaert der Sielen" en „Exercitia Tauleriana" vergelijkt 8).
Maar door te willen vergelijken heeft de geleerde wellicht te
veel rubrieken en capittels aangeduid. Wellicht waren het er
maar negen, nl.
(

De doodsstrijd.
2. De Judaskus.
3. Vóór Annas.
4. De geseling.
5. De kroning.
6. „Ecce homo".
I

(

6

.

) Cf. „Losse Aantekeningen bij de ,Heimelike Passie' " OGE (1961).

186-214; (1962). 353-371; (1963). 188-203, 330-343.
7 ) Cf. „Studie", hst. 3. Par. 2.
(

8
Den Wijngaert der Sielen' van Jacob Roecx als Diets origineel van
Tauler's „Exercitia" en zijn verhouding tot Frans Vervoort" OGE (196o).
(

) „ ,

276-278.

iz6
7. De kruisoprichting.
8. Jezus' woorden op het kruis.
9 . Jezus gelaafd, gestorven en doorstoken (s).
Aan de basis van „Scoone ... Oeffeninghe" ligt, zoals we
schreven, een verhaal. En dit verhaal is hoewel kort, gaaf gebleven : het werd niet met nieuwe „historische" details uitgebreid.
Het behoort tot de traditie van Ludoif van Saksens „Vita Jesu
Christi" (10).
Maar dan zijn er die overwegingen, o.a., ontleend aan Ps.
Augustinus en Ps. Bernardus. Die werden wellicht uitgebreid
en daardoor bestaan er waarschijnlijk verschillende versies van
de .Oeffeninghe" ( 11).
Belangrijk is nu wel de ouderdom van dit boekje te kunnen bepalen. Voorlopig kennen we de tekst alleen maar uit drukken
van ca. i 540 (12). Toch zijn er „indicia" voorhanden om die
(9 ) In de druk van ,,Oeffeninghe"; Brugghe by Huberecht de Croock"
ca. i 540 (ex. Gent U.B. Rés. 817) staan er buiten de voorstelling op de titelpagina, „Christus in de wijnpers", (spreekt A. Ampe daarover in „ ,Den
Wijngaert ...", OGE (196o), i3 in n. 5 ? Dan zou er een nieuwe schakel gevonden zijn tussen „Wijngaert" en „Oeffeninghe" !), 9 houtsneden, en de
eerste vijf rubrieken, die erbij horen, beginnen met ,,Doen. . . ". Daarna ver
-waterd
wellicht de tekst. We vinden zo :
Voorstelling
f.
f.
Rubriek

i. Aiv Chr. op 't kruis
2. Bir Judaskus
3. B 3 r

Vóór Annas

4. C i v
5. C4v

Geseling
Kroning

Azr „Doen ons heere int houeke ginck...".
Bir „Doen ons ... heere sagh dat sijn verrader..."
Bar „Doen namen zy dat ... lam en leydent
voor Annas.
C i r ,,Doen.. wreedelick ... ondict .
C8r „Jesus word ghecroont
C8v „Doen een / Cuenijnck...
(Van hier af zijn er verschillende rubrieken, o.a. 7 voor het „Ecce homo").
.

..

...

6. Div Ecce homo
7. E2v Kruisoprichting

8. Fzv Chr. op het kruis
9. Giv Chr. doorstoken
(10)Wat niet veel zegt, aangezien Ludolfus (t 13 77) letterlijk overschrijft
van Johannes de Caulibus (ca. i 300), en die weer van anderen. Cf. „Studie",
Hst. 3. Inleiding.
(11)„Studie". Hst. 3, Par. 3 & 7 & II.
(12)
„Studie", Hst. 3. Par. 2.
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datum hoger op te schuiven. Daarvoor moet ik echter op
mijn betoog vooruitlopen. A. Ampe wijdde immers een studie
aan de „Exercitia Tauleriana", „Den Wijngaert der Sielen",
Vervoorts ,, Toestijne", „Hortulus Animae", „T'Gulden Ghebedeboeck" en hun onderling verband. Eén van zijn besluiten
kwam hierop neer dat „Den Wijngaert", in i 548 in het Latijn
vertaald, als .Exercitia Tauleriana" werd uitgegeven en dat
Vervoort in de drie geciteerde werken uit de „Wijngaert" zou
hebben afgeschreven (13). Op een bepaald ogenblik vraagt de
geleerde zich echter af, of Surius, de vertaler, geen handschrift
gebruikte, dat ouder was dan de tekst van i S 44. En hij vermeldt
de uitspraak van, zoals hij hem noemt, de „nochtans enigszins
kritisch ingestelde C. SCHMIDT („Johannes Tauler von Straszburg", Hamburg, 1841) (14) : „Fine kurzlich nach eiher Handschrift aus dem Kloster Rebdorf, vom Jahre 145 8, herausgegebene,
aber leider in Neudeutsch i bersetzte Abhandlung Von dem Leiden
unseres Herrn Jesu Christi, ist ähnlichen Inhalts wie des Surius
„Exercitia", nur viel kurzer and tragt ebenso wenig das Gepráge
des Tauler'schen Geistes an sich." Met deze uitgave wordt
bedoeld : JOHANNES TA ULER, „Von dem Leiden unseres
Herrn Jesu Christi and von neun Felsen oder Standen eines christlichen
Lebens." Sulzbach, V. Siedel, i 837. Dit boek hebben wij tot nu
toe vergeefs gezocht ...” (15)
Later ontdekte C. Schmidt de oorspronkelijke tekst van het
tweede deel van dat werk en gaf die uit onder de titel: „Das Buch
von den neun Felsen von den Straszburger Burger Rulman
Merswin i 3 5 2: nach des Verfassers Autograph herausgegeben"
,,

.

(13)Cf. besluiten van A. AMPES artikels
— „ ,Den Wijngaert..." ', (cf. n. 8),
„Losse Aantekeningen ..." (cf. n. 6),
„De aan Vervoort toegeschreven ,Hortulus Animae' " OGE (1961),
3o o- 3I 8 ,
„Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden Ghebede-Boecxken" OGE
(1 962), I 29-164. (Mijn beste dank aan Z.E.P. Ampe, die me zo bereidwillig
afdrukken van die artikels bezorgde en uiterst behulpzaam was bij mijn
onderzoek in de bibliotheek van het Ruusbroec-Genootschap).
(14) ,Den Wijngaert...' " OGE (í96o), 9 in n. io.
111 ) A.c., 34, n. 6.
(

-
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(Leipzig, 1859) (16). Naar het eerste deel, „Von dem Leiden,"
zocht ik echter ook vergeefs.
Er bestonden in de ie en i S e eeuw verschillende Passiebeschouwingen in negen punten onderverdeeld. De titel geeft
gewoonlijk aan waarover men er juist mediteerde. In de „Scoone
... Oeffeninghe" gaat het vooral over de druif die uitgeperst
wordt, nl. hoe Christus op verscheidene momenten zijn bloed
verloor. Dat verklaart de titel ,,Wijngaert" : Christus is de druif,
en het sap, Zijn bloed, zal de ziel laven : „Den Wijngaert der
sielen" (17)
In hs. Gent (Universiteitsbibliotheek205 , t. III. ff. 3 8-79) leest
men : „Hier beghinen IX couden ons heeren ihesu christi".
Het betreft negen meditaties vanaf zaterdag tot vrijdag (die dag
zijn er drie), waarin men overweegt hoe Christus het koud had,
nl. i . bij zijn geboorte (f. 43),
2. in de woestijn (f. 46),
3 . in het „hof ken" (f. 49),
4. aan de kolom (f. 5 z),
5 . bij de kroning (f. S 6),
6. bij Pilatus, buiten (f. 6o),
7. bij Pilatus, binnen (f. 63),
8. op de berg Golgotha (f. 69),
9. op het kruis (f. 73) •
Maar de meditaties stemmen niet overeen met die van „S coo n e
... Oeffeninghe".
„Von dem Leiden", aansluitend bij „Von neun Felsen" overwoog misschien in negen punten de „hardheid van de grond, nl.
hoe Christus regelmatig ruw met de grond in aanraking kwam.
Dan bestond er een gelijkenis met „Oeffeninghe". Hierin lezen
we hoe Jezus viel, hoe het kruis „op een steen" gestoten werd,
hoe Hij, reeds op het kruis genageld, met kruis en al om de grond
-

111 ) Een latere uitgave werd bezorgd door P. Strauch: „Merswins NeunFelsen-Buch" in „Altdeutsche Textbibliothek" nr. 27 (Halle (Saaie) 1929).
Het boek komt in het Mnl. voor o.a. onder de titel "(Hermans) boec van den
negen velden" (ex. Gent U.B. R1475), en „Boec van den oerspronc". Cf.
P. Strauch, o.c. & L. Verschueren, „Hendrik Herp O.F.M. Spieghel der
Volcomenheit" (19 3 I ).1. 149. n. i o).
( 17 ) Cp. de opmerkingen betreffende de titel in A. AMPE, „ ,Den Wijn
..." ' OGE (196o)„ 28 sqq; en ook verder in ons artikel.
-gaert
(
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sloeg. Een vergelijking met „Von neun Felsen" toonde in elk
geval aan dat, ondanks verschil van opzet, nochtans de stijl en de
uitdrukkingen vaak overeenstemden met die van „Oeffeninghe"( 18)
hetzelfde kan wellicht gezegd worden over „Wij ngaerden der
see",
„ iin... 1486" ( 19).
ghescreven
Maar zelfs die vergelijkingen zijn niet nodig : dat .,Oeffeninghe" op zijn minst uit de i S e eeuw stamt, bewijst J. Valckenaere. Hij gaf in i 898 te Gent de „Oeffeninghe" uit onder de titel:
„Passiebloemen Dit is een zeer schoone en godvruchtige oefeninge
van het lijden ons liefs Heeren Jesu Christi. Handschrift der
jaren 1400 uit het middeleeuwsch in het huidig dietsch overgesteld".
De tekst is een „gemoderniseerde" weergave van wat ook in
de drukken van ca. i 540 voorkomt. De aanduiding „der jaren
1400" is wel vaag en kan de hele eeuw bestrijken. Maar belangrijker is te weten in hoever die uitspraak zelf geloofwaardig is.
J. Valckenaere gaf in i got te Roeselare een andere tekst uit,
onder de titel „Het gheestelijc Harpenspel van den Lijden ons
Heeren". Hiervan zijn verschillende i 5e eeuwse hss. bekend.
Ook in hs. Gent UB. 20 S , t. III. if. 81-123 komt het voor. Valckenaere blijkt dus wel over i S e eeuwse handschriften beschikt te
hebben en we mogen zijn woorden „der jaren 1400" als geloof
aanvaarden.
-wardig

) Ook Herp gebruikte „Von neun Felsen" in zijn „Spieghel". Cf. L. VER149 : „Dit traktaat diende tot grondslag voor de bewerking
van cap. 6o ... Deze bewerking is ... tamelik vrij, zodat letterlike ontleningen
betrekkelik zeldzaam zijn. Het beeld van de 9 rotspiateau's ... is geheel verdwenen. Ook veel duisterheden en langdradige uitweidingen zijn geheel ver
zodat Surius heel terecht dit capittel mocht betitelen als een „Expla--valen,
natio succincta et per spicua". Belangrijk in dit citaat zijn niet alleen de woorden
„9 rotsplateau's", maar vooral, enerzijds, dat het traktaat in Minderbroederskringen bekend was (een mogelijke schakel met Vervoort) in de tijd van
Herp (t 1 477) (wat ons brengt tot de tijd van Roecx : ca. 1 467 -1 S 27), en,
anderzijds, dat Surius (die de Latijnse vertaling „Exercitia Tauleriana" bezorgde, zonder die „Exercitia" maar enigszins aan Tauler toe te schrijven)
dat boek heel goed kende (wat misschien de reden was, waarom hij de „Exercitia" niet aan Tauler toeschreef).
111 ) Cit. in A. AAMPE, a.c., 51, n. 19. L. NIESsEN, a.c., 338, vermeldt nog
een andere „wijngaert" uit de i s e eeuw.
(

18
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VERVOORT EN „DEN WI JNGAERT"

A. Ampe meende dat Vervoort uit de „Wijngaert" kopieerde.
De overeenstemming van lange fragmenten in verscheidene
Vervoort-werken en in „Den Wijngaert" mag inderdaad letterlijk
genoemd worden. De reden van die overeenstemming ligt echter
in het feit dat én Vervoort én de schrijver van „Den Wijngaert"
uit een gemeenschappelijke bron afschreven, en wel uit .Scoone
... Oeffeninghe". Als voorbeeld en bewijs druk ik het belangrijke
„Ecce homo"-fragment af. Het komt voor zowel in „Die Woestijne", in „Den Wijngaert" als in „Scoone ... Oeffeninghe". Ik
noem het „belangrijk", omdat A. Ampe daar vooral zijn besluiten op baseerde nopens de „Wijngaert"-Vervoort verhouding.
(Ik cursiveer de letterlijke overeenkomsten tussen ,,Wijngaert"
en „Oeffeninghe" in deze beide teksten; de woorden die Vervoort ontleent aan .Oeffeninghe" cursiveer ik in de Vervoorttekst, en plaats ze tussen haakjes in „Scoone ... Oeffeninghe".)
FRANS VERVOORT:

,,Die Woestijne des Heeren",
ed. 1554
(ex. Gent U.B. R998)

,,Een seer scoone ende deuote
oeffeninghe vander Passien Iesu
Christi", ed. ± 1540
(ex. Gent U.B. R 817)

,,Den Wijngaert der Sielen",
ed. 1569
(ex. Gent U.B. A 6828)

(Dir) (Doen) heeft (Pylatus)
Jhesum den Jueden al zo deerlick ghemartelizeert ghetooght
segghende / Ziet ik bringhe
hem by hier (siet) nv hoe hy
ghecastijt is. Aenziet nv uwen
Heere uwen (God) / om uwent
wille ghecroont met doornen /
met een riet in sijn handt /

(M7r) Als Pilatus Christum
dus deerlijc presenteerde den
volcke /

Die. xviii. dachreyse
(04r) Summa / doen hem
Pylatus woude laten gaen na

veel woerden ende ondersoeckinghe / [04v] soo riepen si
tsamen : Laet ghi disen gaen /
soo en sijt ghy Keysers vrint
niet / Want wie hem Coninck
maken wilt / die doet teghen
den Keyser / ende soo sullen
wi ouer v den Keyser claghen.
Doen hy dat hoorde /dat si hem
dreychden metten Keyser ( 10 ) /
doen dachte hi dat Jesus een

Jo 19.12-I 3. Mijn verwijzingen naar de Bijbel zijn volgens „La Sainte
Bible traduite en francais sous la direction de l'école biblique de Jerusalem"
(Paris 1961).
(20)
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arm mensche was / van gheender macht / ende datter gheen
wraeck na comen en soude /
ende soo heeft hy die waarheyt
ende dleuen ter doot verwesen / den onnooselen / recht
verdoemt. Siet, o-uerdighn
mijn siele den mensche / die
daer waerachtig Godt is / met
uwe inwendighe ooghen / hoe
hi om den mensche is gheslagen / op dat die mensche
van sijn wonden soude worden
ghenesen ( 11 ) . Siet wat hy heeft
gheleden / op dat hi ons
vander eewiger pijne soude
verlossen. Siet hoe die glorie
der Enghelen is versmaet. Siet
hoe die wijsheyt des Vaders is
veracht / ende hoe Marien kint
nv is ghetracteert ( 21 ) / hoe
met sijnen bloede iammerlijck
ouergoten / ende ons schuit
heeft moeten betaelen / ende
sinen hemelschen Vader ghenoech doen voor ons tsamen.
Die hemelsche Vader

spreect dit selue oock
onser sielen toe:
Siet mensche / siet mi aen
(xi)

met bloedighe wonden zijpende
vanden (bloede) . Doen heef t

so heeft hi geseyt.

Pilatus ghezeyt (Ziet) [Dlv]

Ecce homo. Siet den mensche,
oft

(mensche)

Siet ( 11 ) , mensche,

Dit woordt, meughdi verstaen
in veile mannieren. /
(Die hemelsche vadere) heeft
ons / altijts bemindt om dat
wy hem altijts beminnen sou-

Dit woort machmen in veel
manieren verstaen /
Die hemelsche Vader heeft ons
inder eewicheyt bemint. Ende

den. /

weder beminnen sullen / ende
daer om spreect hi tot onser

Ende by (spreict) (tot onzer
siele / Ziet mensche / Ziet

hi wil hebben dat wi hem

sielen. Siet mensce / siet mi

ls• 53..•

( 22) Cf. Hs. Brussel K.B. 305 7-5 8, f. i 88b : „ Die glorie der ingelen is iam-

merlij ck mishandelt" ; f. i 85b : „Alle wijsheit wort bespot ... ". Ps. ANSELMUS, „Meditations", C. z 2 (P.L. i 5 8.770) : „... debilitatur fortitudo, injuriatur
gloria, moeret laetitia ... ". — „Studie" Hst. 3 . Par. 4 : „Die principaelste
puncten van die passie Christi".
( 28 ) Cf. Hs. Brussel K.B. 4407-08, f. 8ov : „So heeft Pylatus gheseit : Siet
den meynsche. Dit woert meugdi verstaen in veel manieren. Die hemelsche
Vadere heeft ons altut bemynt, om-dat wii altiits hem bemynnen souden,
ende sprict tot onser sielen : Siet meynsche, siet my an, so ic v ansie. Bemynt
my, so ic hu bemynne. Myn lieve kint hebbic voor hu ghegheuen also myn
vaderlic herte conste veeleesten, om siin Gotheit ende Meynscheyt. Want
(f. 81r) hii es een God met my, ende die hem ontfanct, ontfanct my".
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so ick v aensien /
bemint mi /
so ick v beminne
mijnen lieuen sone

hebbe / (mijnnen lieuen suene

hebbe ic voor v ghegheuen /

hebbe ick voor) (ghegheuen).

my aen / soo ick v anzie.
Bemint my soo ick hu bemint)

al dat mijn vaderlijcke herte Al dat mijn vaderlicke herte
conste verleesten / sijn God- conste verleesten / syn Godt-

heyt ende menscheyt /
want hi een Godt

heyt ende menscheyt /
want by een God)

na wesen
met mi is.

(met my is)

Ic heb v mijnen heylighen geest
ghegheuen / op dat ick v soude
suyueren / stercken / verlichten /

Ick hebbe hu mijnnen heleghen
gheest ghegheuen / vp dat)
by (hu soude suueren /
stercken / verlichten /

leeren ende in mijnder liefde
ontsteecken / vertroosten / ende
met gratien ende duechden beghiEten om kinderen Godts te
worde ( 21 ) / want ghi hebt
gratie in mijnen ooghen gheuond en /

leeren ende in) minnen
(ontsteken / vertrosten / ende
met gratien ende duechden be-

(

21 )

aen so ic dy aensie / bekent
mi so ic dy bekenne / mint
my ghelijc ic dy minne. Mijn
eenich Sone, die geeft getuyge/

hoe ic dy bemint hebbe. Ic
hebbe mijn lief kint geheeijc
voor v gegeven. Sijn lichaem
zijn bloet / zijn siele en heeft
niet te costelijc geweest voor
v te gheuen. Hadde mijn vad erli jc herte yet beters connen
ouerdenken / ic soudt v ge[M7v]gheuen hebben. Siet mensche ic heb v mijn hooghe
godheit gegeuen inder menscheit
mijns soons want hi is een
eeuwich warachtig ende een
ongedeylt god met mi ende in
mi. Ende die hem ontfangt /
die ontfanct mi.
Ic heb u ooc miner heyligen
geest gegeuen.
op dat hi u sonde suyueren
ende stercken / verlichten /

alle waerheyt ende gerechticheit

ghiften)
(want ghy hebt gratie in mijn
hooghen gheuonden). / Ick
hebbe bv in mijn herte gheprendt / Ick hebbe bv voor /
mijn bruud vercoren / Mijn
weelde / mijn ghenoughte wil

leeren / in minnen ontsteken /
vertroosten -ende met alle gracien ende deuchden begaven.
Want mijn behagen was in v /
ghi hebt gratie vonden in mijn
oogen / ic heb mijn herte op

u gestelt.
Ic hebbe v voor mijn wtver-

coren bruyt wtgelesen.
Mijn weelde / mijn genoechte

De tekst werd besproken door A. Ampe in „Aantekeningen bij een zes
handschrift uit Dendermonde" („Handelingen Koninklijke-tienduws
Zuidnederlandsche Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis”
XVI (1962). 9-S4). De geleerde zag er invloed van Roecx in. Klaarblijkelijk
handelt het hier over een oude tekst van „Oeffeninghe" in een jonger handschrift. De laatste zin werd door de auteur van „Wijngaert" afgeschreven,
maar niet door Vervoort. Woorden die in de i 6e eeuwse tekst ontbreken,
t.o.v. ons „Oeffeninghe"-voorbeeld, ontbreken eveneens in Vervoort, maar
dan weer niet in „Wijngaert". Bijgevolg geeft hij een oude, hoewel niet de
oudste tekst weer, maar anderzijds wijst hij op zijn grote verspreiding.
(86) Jo. I. i 2.
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want ick hebbe mijnen tempel / ende mijn woonstadt in v
vercoren.
Ic hebbe v mi seluen gheheelijck ghegeuen / [P1r] ick wille
v oock gheheeli jck hebben /
met al dat ghi verleesten
moecht. Ic hebbe v ooc blootelijck lief ghehad sonder aensien
van eenighen loon
van v /
daeromme wille ic / dat ghi mi
blootelijck weder sult beminnen

-

(Want ick hebbe mijn tempel / mijn wuenstadt in by
vercoren. /
Ic hebbe by mijn) siele (gheheelick ghegheuen / ick wil
by oock gheheelick hebben /
met al dat ghy verleesten
mueght / ic Nebbe v) alzo
(blootelic liefgehad sonder aenzien van eeneghen loon) oft
weder gheuens (van v.
Daer om wil ic dat ghy my
blootelic) weder (sult bemin-

sonder aensien van eenighen nen sonder aenzien van eeneghen loon.
loon.

want ic heb hem minen tempel / mijn slaepcamer / mijn
woonstadt in v vercoren.
Siet mensce /
ic heb v mi selven geheelijc
ende ongedeylt gegeuen. Ic wil
v ooc geheelijc ende ongedeylt
hebben / met al dat ghi sijt
;,ende moecht verleesten. Ick
heb v also blootelijc lief gehadt / sonder aensien eenichs
loons oft wedergeuens van v.
Daerom wil ic
wil ik met u hebben /
dat ghi mi weder blootelijc
sult beminnen / sonder aensien
eenichs loons.

Ghi sult mi minnen / om mi
seluen / ende ic sal v loon
grootelijck met Abraham / bescermer 26 ) / ende waerom
sijn.
Ghy sult mi beminnen / om
van mi weder ghemint te sijn.

Ghy sult my minnen om my
seluen / ic sal v loon) /
v hope
( ende waerom [Dijr] zijn.

Ghi sult mi minnen
om mi seluen. Ic sal v loon /
v hope /
ende waerom sijn /

Ghi sult my beminnen / om
van my) (ghemint te zyne /

Ende wilt ghy mijns weerdich

en wilt gy mynder werdich

sijn / so sijt bi mi als een
beestken / na Dauids ver-

sijn / zo zijt) (my

ghi sult mi minnen /
om van mi ghemint
te worden.
Ende wildy met mi minnen
plegen / ende mi jnd er weerdich worden / so moet ghi sijn

maen 27 ) / een onderdanich
instrument / ende laet my met
v wercken nae mijn welbehae-

een onderdanigh instrument /
En) ghy moet (my met v)

ghen /
ende geeft mi v herte / v ghe-

laten (wercken) /
(ende) (v) (my) (gheheelic
ouer) gheuen (sonder verkiezen) / ende laten my met v

Ende ghi moet v mi selven
gheheelijc overdragen sonder
alle verkiesen ende laet mi

mynen wille doen nv ende in-

minen wille met u doen in-

(

(

heelijck ouer / sonder verkiesen / int deruen / ende int

gewillich
levendich instrument /
Ende ghi
moet v van mi laten wercken.

een

hebben /

(26)Cf., i.a., Gen. 22J8.
(27)Cf. Is. 5 3.7 (eerder dan David wellicht). A. AMPE, „Den Wijngaert..."
(196o). 304 verwijst hier naar Ps. 3 i .8, waar nochtans de raad gegeven wordt
geen .beestken" te zijn.
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laten ende lijden /

der eeuwigheyt.
Ghi zult my laten wercken ende ghy zult v
(laten ende lijden) /
ende ghy sult hertelicken begheeren
dat in v volbraght
mach worden / dat ic inder
eewigheyt in v voorzien hebbe /

Ghij sult ooc
vruechde ende

persinghe / weelden ende dorheyt / etc.

Dits die leuende offerhande,
bouen alle Sacrificien (°), die
ick wanden mensche begheere / als dat by met Dauid
willich zijn herte tot al my
ouergheve ( 31 ) . Want hondert

alle dinc met
dancbaerheyt van
my nemen
wat ic v
sende tzy lijden /
teghenspoet /
ghelatentheyt /
(gheperstheyt)
Betraut mijn goedheyt dat ic
v dit zende voor talder beste

[M8r]der eeuwicheyt ( 28 )
Ghi sult mi laten wercken
.

ende ghi sult u laten ende lident
ende sult hertelijc van mi begeeren
dat in u volbracht
mach worden het ghene dat ic
inder eewicheyt in v voorsien
heb.

Ende ghi sult v seluen geheelijc
verloochenen / ende laten mi
mijn werc in v becommen (29).
Ghi sult ooc met ganscen betrouwen mijnder goetheit mi
aenhanghen / ende alle dinc

met grooter dancbaerheit nemen van mijnder hant / wat
dat ic u toe seynde / het si
liden / tegenpoet / temptacie
tribulatie / gelatentheyt /
geperstheyt, etc.

Ende ghi sult gansseijc betrouwen in mijn goetheit / dat
ic v dit toeseynde voor u alder
beste en de salichste / ende ghi

sult v hier in oeffenen. Ende ist dat ghi gestadelijc bi v

A. AMPE, a.c., zgg, n. 2
Bake zegt een „ledich instrument", wat wel
de goeze lezing zal zijn. Wie is verantwoordelijk voor de verschrijving ?
Roecx, een kopiist, een zetter ?" Het woord „leuendich" is o.i. helemaal volgens
de geest van de bewerker van .Oeffeninghe". Hij bedoelt „niet een dood"
instrument, maar, zoals ook Vervoort verklaart (met een impliciete verwijzing
naar Is. 5 3.7 : „als een lam ter slachtbank geleid") een „onderdanich instrument", nl. iemand die totaal vrij zich aan de wil van God onderwerpt. De
idee van totale zelfverloochening en onthechting, gesuggereerd door „ledich"
schijnt hier niet speciaal bedoeld te worden.
(29)
A. AMPE, a.c., 299, n. 3, verwijst naar „Bake". Hier wordt inderdaad
de „zelfverloochening" meer beklemtoond.
30)
Ibidem, n. 4. Vervoort gebruikt hier ook het woord „levende" zoals
„Wijngaert" (cf. n. 28), maar de Minderbroeder blijft, zijn methode getrouw,
naar de Schrift verwijzen (cf. n. 3 i). Er is geen verband met „Bake".
('3 ') Ps. 51.18-19, Hebr. i o. S (volgens Ps. 40.7).
(32 ) Thema van de „Punten van de „Preek op de Gulden Berg door
de Leesmeester van Straatsburg", Cf. „Studie", Hst. 3. Par. 6.z.
28)

(

(

: „

--

duesentmael meer saligher is
ende naemaels sal wesen smaeckelijcker / een vre inden wille Godts volcomelijc gheleeft /
ende dien gheheelijck sijn ouerghegheuen / dan hier hondert
iaer alle dinck ghehadt na sinen
eyghen wille (32). Daerom sullen wi ons Gode offeren / als
een leuende offerhande / heylich / Godt behaechlijc ( 33 ) .
Waerom die wille Godts altijt
ons leuen ende steruen sal
wesen / dien te volbringhen.
Ende ghenuechlijcker salt ons
sijn ouermidts dien / in
alle dorheyt te staen / dan
seuenmael by eyghender verkiesinghe met Maria Magdalena
inden hemel gheuoert te wesen
vanden Engel ( 35 ) . Wanter
gheen hoogher leuen en is /
noch Godt aengenaemer in hemel oft in aerden / dan sijnen
wille te volbringhen : Daerom
spreect Chrysostomus / Grooten loon hebdy by Godt / soo
wanneer ghy hem dient [Ply]
niet om den loon wille / maer
om te behaeghen / ende wt
liefde / diet al om v heeft
gheschapen wt blooter liefde /
watter is in hemel ende aerde.
Ende soo een yeghelijck hem
daer toe schiet / om dien
te volbringen alder weerdichste / die heeft inder waerheyt het hoogste by Gode /
ende inder eeuwicheyt ooc sal
besitten.
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-

seluen blijft / ende ws gront
waer neemt / ghi sult bekennen waerom dat ick v dit toegesonden hebbe / ende dat v
dit grootelijc van noode was.
Ende bouen al so siet wel toe
dat ghy mijn werc niet en
wederstaet met v crigelheit ( 34 )
eygentheit / wtloopen / ende
roeckeloosheit. Ghi sult van mi
begheeren in alle liden geperstheit ende ghelatentheit / die
ic v toeseynde / te bliuen /
ende te volherden tot dat mi
belieft v daer af te verlossen /
ende sult dat liden om minen
wille.
Ghi moet v so met temptatien
laten wannen / tot dat al onzuuer ca f der begheerlicheyt

van v ghescheyden worde /
ende dat uwen houeerdighen
crighelen moed duer tlijden /
ontwee ghemalen wordt / tot
dat ghi in ws sel f s ooghen niet
dan asschen en word ( 31 ) /

maer eer dit sal sijn dat moet

($s) Rom. i i. i .
( 84 ) Cf. Phil. 2.14.
(35 ) Cf. n.32.
( 86 )

Cf. Job 42.6 & 30.19 & ii.

Ghi moet v so met temptatien /

ende tribulatien laten wannen
/ tot dat alle dat onsuyuer ca f
der begheerlicheit / eyghentheit ende quade genegentheit
van v gescheyden worde.
Ende dat v hooueerdich crigel
gemoet so door liden ontwee
gemalen worde / tot dat ghi
in ws sellss oogen also cleyn
als gestubbe ende asscen [M8v]
wort. So dat ghi niet alleen

bekennen maer oock beuoelen
sult / dat ghi die aermste ende
snootste mensche sijt die leuen
mach. Ende dat ghi so vry
sult zijn van alle eygen wil
ende alle verkiesen-lichet/
dat v so wel sal behagen wat
God met v ende met allen
creatueren doet / dat ghi dat
anders niet en soudt begeeren /
al stonden alle creatueren ende
alle elementen touwen gebode.
Mer eer dit sal gescieden dit

- 136 aerbeyd costen / ende hier om
moet die mensche menigh zware
cruce lijden / ende menighe
dood steruen eer dat by

Daerom en eest al inder beuoelicheyt niet gheleghen /
maer inder ghelatentheyt /
dwelck thoochste leuen is inder
aerden.

Die Gode bemint alle dinghen
(spreect die Apostel) coemt
hem te goede.

vruchten voort brenghen sal.
Twee vlueghels sijnder die ons
haestelic bringhen mueghen tot
een gheestelick leuen / dats
laten ende lijden / want een
mensche die hem simpelic onder God laet / vp die en magh
noch tribulatie / noch temptatie / noch
teghenspoed ghevallen / ten sal
hem een hulpe sijn tot d uechden.
Want so Paulus seght /
(Die god bemint / alle dijnc
comt hem te goede) (39).
Zijt dan van alle dinc te vreden.

Bekent dan v seluen [ /wat ghy [Dijv] (Bekent v zeluen wat
zijt / v groote onghestoruent- ghy zijt / v groote onghestorheyt / die menichuuldighe ghe- uentheyt / die menighvuldighe
breken die in uwen gront lig- ghebreken die in uwen grond

sal arbeyt costen / ende hier
moet de mensce menich swaer
cruyse ende arbeyt om liden /
ende menigen dooi' om steruen.
Mer dat koren moet inder aerden steruen eer dat vrucht
voort brengen sal ( 37 ) . Dit sijn
twee alte getrouwe vlogelen /
die ons alte haestelijc brengen
tot een gheestelijc ende volcomen leuen : dats laten / ende
liden 38 ) • Want een mensche
die hem sim peli jc onder God
can laten / op hem en mach
noch tribulatie / noch tem p
noch crancheit / noch-taie/
teghenspoet vallen / het en sal
hem een behulp sijn tot deuchden.
Want sinte Pauwels seyt. Die
god minnen / alle dinc coemt
haer te goede ( 40 ) Ende ist
dat die mensche van allen dingen te vreden is / ende van
(

.

allen opualle een oeffeninghe
maect / ende dat hi zijns
gronts waer neme / so sal
hi die inwendige stemme gods
in hem hooren spreken / seggende. Ecce homo. Siet mensche / bekent v seluen / bekent wat ghi sijt / bekent v
groote onghestoruentheyt / die
menich f uldighe gebreken / die
in uwen gront verborgen lig-

(87 ) Jo. i 2.24. A. AMPE, a.c., 300, n. i .: „De tekst van Bake ... is hier zeker
de aanleiding van het bijbelcitaat". We constateren slechts dat het citaat in
„Wijngaert" geëxpliciteerd wordt.
(38 ) Ibid., n. 2 : „Bake, c. 9. (gebruikelijk thema uit de rijniandse mystiek) ".
Over Bake, cf. supra. „Rijnlandse mystiek" ? Niet noodzakelijk. De uitdruk
zeer verspreid. Cf. ook Phil. 2, i 3.
-kingwas
(S 9 ) Rom. 8.2 8 (volgens de Vulgaat).
(40 ) A. AMPE, a.c., 301, n. 3 : „Ook van dit bijbelcitaat is Bake de aanleiding... „Weer eens geldt het een ontlening aan, „Oefeninghe". Over de
volgende zin, vooral dan „zijns gronts waer neme", cf. n. 43.
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ghen verborgen /
[bekent] ( 40a) dat ghy [van v
seluen] (40a) niet en sijt / niet
en hebt / noch als die Apostel
seyt / niet en vermoecht. Daerom laet den Heere met v wercken / ende v oeffeninghe sal

wesen na Paulus vermaen / sijn
gratie waer te nemen / sijn
toecoempst te verbeyden ( 43 ) /
met Dauid inder sielen / ...
[P2r] ... Ende wat wi niet en
vermoghen / dat wilt by voldoen ende gheuen / al wat wy

tot salicheyt sijn biddende.
Daerom gaet tot hem / ende v

—

ligghen verborghen.
Bekent dat ghy van v zeluen
niet en zijt / niet en hebt /

noch)

ende

(niet en mueght. Daeromme
laet den heere met v wercken ('a) . Hanght v liefde aen
hem / ende weest hem getrauwe.

niet en vermoecht. Daerom
laet my [Nlr] in v wercken /
hangt mi met liefden aen:
weest my getrouwe. /

(Wat) ghy (niet en vermueght
dat wil hi vuldoen

wat ghi niet en vermoecht dat
wil ic voor v doen.

ende gheuen) warachtighe
kennesse /
ende dan zult ghy wt deser
kennese gaen met uwen ghe-

aenschijnen en sullen niet beschaemt worden ( 44 ) / opdoende uwen gront inder teghenwoordicheyt Gods /
seggende : Ecce homo / siet o
Heere / ick ben een arm mensche ongeuallich / cranck /

blint inden wech uwer kennisse
/ niet vermogende / in sonden
ontf aen / in allenden gheboren
/ in ghebreeken

ghen (41) /
bekent dat ghi van v seluen
niet en sijt / niet en hebt

breken (tot hem)

(zegghende / Ecce homo.
Ziet) hier (ic ben een aerme
mensche / ongheuallich cranc /
(niet vermueghende / in zonden ontfaen in allenden gheboren / in ghebreken) opghe-

wassen.

Ende dan sal hem die mensche
in deser kennissen oef/enen /
ende nemen al sijn gebreken
ende cruycen op / ende gaen
daer mede tot gode hem dan
dat hi hem sijn snoot--ckend
heyt heeft laten bekennen.
Ende hi sal god antwoorden
seggende. Ecce homo. Siet
heer ic ben een arm mensce
ongheuallich / cranc ende niet
vermogende in sonden ont f angen / in allendicheit geboren /
in gebreken opgewassen.

( 40a) De tussen vierkantige haken geplaatste teksten komen niet voor in de
uitgave z 5 54; ik ontleen ze aan uitgave x S 7 S (ex. Gent U.B. i 36T36). s6r.
(41) A. AMPE, a.c., n. 4 : „Vgl. Bake ... ". Cf. n. 40.

(42) Cf. Phil. 2.13.
(48 ) Cf. i Tim. 6.14 & 2

Tim. 1.14. A. AMPE, a.c., 304, brengt „gratie
waernemen" in verband met de uitdrukking van ..Wijngaert" „zijns gronts
waer neme" (cf. n. 40). Hij schrijft : „De verwijzing naar Paulus en David ...
toont aan, hoe vertrouwd „Wo(estijne)" is met de gedachten van „Wij (ngaert)". Men bemerke de overschakeling van, „zijn gronts waernemen" ...
naar ,,sijn gratie waernemen".
Men merkt nochtans dat er geen „overschakeling" is. Vervoort commentarieert hier de tekst op eigen scripturistische wijze. De schrijver van „Wij ngaert" voegt bij een later komende tekst zijn commentaar. Er is noch verband noch overschakeling, maar eigen woordgebruik van twee verschillende
bewerkers.
(44) Cf. Pss.
31-7-; 42.6 & Ir; Hebr. 4.16.
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verbolghen.
Ecce homo :
En wilt o vader der bermherticheyt voor mi [P2v] uwen
schoot der ghenaden niet sluyten ( 15 ) / ick ben een mensche / en wilt niet gram teghen
mi sijn / teghen een loof /
dat met eenen winde ter aerden gheslagen wordt.
Ende daer die mensche voor
gode aldus sijn ghebreeken voor

0 Heere teghen wien zijt ghy
(verbolghen :
Ecce homo)

Heere tegen wien sidy verbolgen ?
Ecce homo.

(Ick ben een mensche en wilt
niet gram zijn teghen een
loof 11
dat met eenen winder ter eerden ghesleghen word (47).

Ic ben een mensce / en wilt
niet gram sijn tegen een loot

(0 Heere en wilt niet ver
mijn aermoede trect my-ghetn
doch
want

0 Heere en wilt niet vergeten
mijn armoede ende broosheit /
en trect toch v hulpe van mi
niet / want ic ben een men-

(

)

dat die wint ter aerden geslaghen heeft.

Gode bekent / veel eer ver
-crijhtbyvegfnsaGod
al hadde hi veel / dan oft wi
maer een en hadden / ende dat
niet en wouden bekennen (a) .
0 Heere en wilt niet vergheeten
mijn armoede / treckt mi na
dy /
want

sche / een broos aerden vaetken (49).
Ic ben een worm en geen
mensche.

ick een worm ben / niet een
mensche / een gote vol onsuyuerheyts.

ic ben een worme / niet een
mensche 50 ) / een ghote vul
onzuyuerheyts) (51) /
het loopt tonzent al ouere.

Ick ben verwonnen ter aerden gheslaghen ( 52 ) / heft mi

(Ic ben verwonnen) /

Ic ben verwonnen.

(ontfanct my)

Ontfermt v ghi mi finder. Vecht
ghi voor mi /

ende werct in my /
doet met my alzo ghy wilt
(Ick gheue v mijn) zeluen

werckt ghi in mi / doet mi
soe ghi wilt.
Ic draghe v mi seluen geheeli-

(

Een gote vol onsuyuerheden.
Het loopt tonsent al wt ende
inne. Want die cracht des wederstaens heeft mi begheuen.

weder op /
ontfanct
anct mi

in v armkens der ghenaden
metten verloren sone.
Ic geue v mijn siele gheheel

(45) Cf. Ps. 69.17-18.
(46) Cf. Job 13.25.
( 47 ) Cf. Ps. 102.5.
(48) Cf. n. 32.
(49)

Cf. Ps. 31.13 (Vulgaat Ps.
Ps. 22.7. Cf. job25.6.
Cf. PS. 22.15.
(52 ) Cf. Ps. 22.16.
( 60 )
(51)

31.12).
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ouer / want
v natuere
goetheyt is /ende v leuen den
sondighen armen menschen

-

(gheheel ouer / want)
ic weet dat (v natuere
goedheyt is / ende) uwen aert
is ontfermen (53)

bermhertich te wesen.

v natuere is goetheyt / ende
uwen rechten aert is ontfermen.
Ic worpe alle mijn quaetheit in

v grondeloose goetheit.

haeghende / ende is onsuyuer /

Ghy hebt myn ghebreken my
laten kennen / helpze my verwinnen.
Weert van (my) al (dat) (onzuuer is) ( 51 ) /

ende plant in mi v goddelijcke
minne / ende den gront der
ootmoedicheyt ( ) / ende alle
gewaerighe duechden / ...

(ende plant in my v goddelicke minne) (55) /
(ende alle grondighe duechden).

Worpt wt mi / dat v is mis-

ken ouer. Want ic bekenne dat

Ghi hebt mi mijn gebreken
laten bekennen / helptse mi
verwinnen.
Roeyt alle dat sondich / onsuyuer / ende dat v mishageijc
is te gronde wt mi.
Ende plant v godlike minne
ende alle grondige duechden
in mi.
Door [Nlv] dese crancheit ende

aenschouwen sijnre gebreken
sal die mensche die meer

Die .xix. dachreyse [Qlv] / ...
Maer hier toe is van noode / die
openbare sonden / ende ghebreecken / quade passien ende
gheneychlijcheyt der natuere
te steruen /
ende met Job ...[Q2r] sittende...
in die messie cijns herten ootmoedicheyt / ende cleyn gheuoelen sijns sells / a f scrabbende met eenen scherf die
scorftheyt / die onsuyuerheyt
ende etter van sinen wonden /
dats die onsuyuer vloeyende
ghedachten ...

Item om dat een mensche te
gronde ghezuuert zoude wezen/
zo moet hy (die openbaere
zonde) schuwen /

(ende met Job zitten) (in

die messinc) /
ende (o f -[D3r] scrabben)
(met eenen) (die schurftheyt
(57) die onzuuerheyt ende etter
van zynen wonden / dat) is
dat by (die onzuuer vloyende
ghedachten / ...

) Ps. 69. 17.
Cf. Ps. S I.4, 9, II.
(55)
Cf. Ps. S I.I 2.
(56)Cf. Ps. 5I.19.
(57)Cf. Job 2.8.
( 58
(54)

voortgaen / ist dat hy hem
seluen wel oeffent hier in /
dan oft hi hem in hooge dinghen oefende
Want sal die mensche te gronde gesuyuert worden so
moeten hem die sonden openbaren die in hem schuylen /
ende dan moet hi
met Job sitsen in mest ende
drec sijnder gebreken / met
grooter pijnen ende bangicheit
/ ende scrabben met een scerf
die onreynicheit ende etter
van sinen wonden / dat is dat
hi die onsuyuer vloeyende gedachten ...

_
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Deze, door het Boek Job en de Boetpsalmen geïnspireerde
tekst van „Oeffeninghe" werd in „Woesti j ne" en „Wij ngaert"
afgeschreven zoals dat hier duidelijk blijkt.
Zelfs indien we niet wisten dat „Oeffeninghe" ouder was dan
de andere twee werken, zou de vergelijking der drie teksten dat
bewijzen. De overeenstemming is inderdaad grotendeels letterlijk.
Maar elk van beide afschrijvers kiest op eigen houtje wat weggelaten en wat bijgevoegd zal worden. En in die tekstwijzigingen
bestaat geen overeenstemming. Dat bewijst reeds dat .,Oeffeninghe" een op zichzelf bestaand, afzonderlijk werk vormde en
dat de woorden van „Woestijne" niet uit „Wijngaert" stammen,
noch vice versa.
De plus-teksten in die twee boeken wijzen daarenboven op
verschillende auteurs met eigen werkwijze : Vervoort, volgens
zijn gewone methode, schrijft niet alleen de tekst gedeeltelijk zeer
getrouw af, maar hij voegt eveneens zijn „eigen" Bijbel- en
Vaderteksten toe aan het gekopieerde fragment met de bij hem
stereotiepe verwijzingen als „na Dauids vermaen", „met Dauid",
„Daerom spreect Chrysostomus", „spreect die Apostel", enz.
Bij de teksten uit het Boek Job die in zijn voorbeeld voor
heeft hij echter geen dergelijke verwijzing. In de-kwamen
overige Vervoort-werken vonden we tenslotte weinig citaten
uit dat Bijbelboek. Anderzijds voegt hij dan weer een element
uit zijn eigen leer toe aan de afgeschreven tekst : „Oeffeninghe"
verklaart hoe God alles voor de mensen veil had, en hoe Hij
verwacht dat de mens hetzelfde voor Hem zou doen, nl. door
„Laten en Lijden", d.w.z. „God laten handelen, Zijn wil vol
laden, omdat het loutert, gewillig aanvaarden.-brenght
Tweemaal geeft „Oeffeninghe" die raad van „Laten en Lijden".
Vervoort nu, laat een heel brokje over ,,Lijden" weg en ontwikkelt zijn „eigen" idee, nl. hoe het volbrengen van Gods wil
veel beter is dan om 't even welke oefening, beter ook dan alle
gevoelige troost. Hij laat de tweede aansporing van „Oefeninghe
tot „Laten en Lijden" weg en komt zo netjes tot de woorden
van zijn voorbeeld, nl. dat „voor wie God mint, alles ten goede
komt". Als verwerking kan dat er goed door.
De methode van de „auteur" van ,., Wij ngaert" is anders. Hier
worden vooral „woorden" verklaard, als bv. „betrouwen",
„asse", „tevreden", zichzelf „bekennen", terwijl anderzijds de
herhalingen, o.a. over „Laten en Lijden" van „Oeffeninghe"
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worden overgenomen. Dubbelvormen i.p.v. een enkel woord
komen ook voor, zoals
„geheelijc ende ongedeylt" i.p.v. „gheheelijck";
„wildy met my minnen plegen/ende mijndec weerdich worden"
i.p.v. „wilt ghy mijnder werdich sijn".
„liden/teghenspoet /temptatie/tribulatie" i.p.v. "lijden/teghenspoet", enz.
Dergelijke dubbelvormen komen ook bij Vervoort evenals bij
de meeste afschrijvers voor. Maar veel minder dan bij Vervoort
vinden we die Scripturistische „opsiering" terug en juist die
kenmerkt de werken van deze auteur. Slechts een paar malen
vangen we een lichte verwijzing naar de Bijbel op in wat de
auteur van „Wijngaert" bij zijn bron voegt. Een zin zoals „Sijn
lichaam/zijn bloet /zijn siele en heeft mi niet te costelijc geweest
voor v te gheuen", roept enigszins Phil. 2.6-8 op; „Ende die
hem ontfangt/die ontfanct mi" is een aanpassing van Mt. Io.4o;
de ingelaste woorden „mijn slaepcamer", in de zin „ic heb minen
tempel/min slaejcamer /mijn woonstadt in v vercoren", stammen
tenslotte uit Cant (I.4 of 3.4, of 8.2), enz. Het gelden hier echter
geen letterlijk ontleende zinnen uit de Bijbel, maar het zijn teksten
die overal in de christelijke leer verwerkt liggen, en in een christelijk opgevoede geest, tenslotte, louter cerebrale verklaringen
vormen die om zo te zeggen de naam „scripturistisch" niet meer
verdienen.
De schrijver van „Wij ngaert" is inderdaad, wat we zouden
durven noemen, een „logicus ", en zelfs een „roekeloze logicus ".
Dat „logische" in de ontwikkeling van de hier aangehaalde paralleltekst is duidelijk genoeg zichtbaar. Die tekst diende inde eerste
plaats om aan te tonen dat „Oeffeninghe" de bron was van twee
verschillende auteurs. Maar, „le style c'est 'homme", de man
die schreef laat er zich toch, ondanks alles, enigszins door kennen.
Hoewel in mindere mate dan in andere fragmenten, is de ,,roekeloze" logicus in deze tekst ook enigszins aanwezig. Het laatst
vermelde voorbeeld, de inlassing van „slaepcamer" tussen
„tempel" en „woonstadt" moge hier als voorbeeld gelden : de
woorden „tempel ", „slaepcamer" en „woonstadt", zo bijeengevoegd en in die orde, „klinken" wel, maar „botsen" even zeer!
Zeker, ze drukken eenzelfde idee uit, het zijn in zekere zin synoniemen, maar zonder verklaring mogen ze zo maar niet naast
elkaar geschreven worden. Het eerste woord, „tempel ", stamt
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uit I Cor. 6.19 : „Weet je niet dat je lichaam de tempel is van de
H. Geest ?". Het derde woord komt uit Jo. 14.23 : „Indien iemand
mij bemint, zal ... mijn Vader hem beminnen, en We zullen
naar hem komen en we zullen onze woonplaats bij hem maken".
Beide uitspraken komen op een gelijkende idee neer : „de mens
is of kan Gods verblijfplaats zijn". Maar „slaepcamer" heeft
niet die betekenis. Waarschijnlijk bedoelt de schrijver de woorden
van Cant. i .q.: „De Koning heeft me in zijn kamer gebracht".
Dus : „'s konings verblijfplaats kan die van de mens worden".
Het is een totale ommekeer in de gedachtengang die uitgedrukt
wordt. Terwijl de beide andere woorden tot de gewone christelijke
leer behoren, stamt het woord „slaepcamer" uit de Bruidsmystiek. Dergelijke inlassing noem ik het werk van een „roekeloze
logicus".
Hier, in het besproken geval, is dergelijke interpolatie niet zo erg.
Maar in andere fragmenten brengt deze werkmethode de schrijver
van „wijngaert" tot uitspraken die we „wonderlijk" moeten
noemen.
Onder de rubriek ,,Jesus heeft die hem cruysten ghecleet"
(39e Cap.) bv. last de schrijver van „Wijngaert" een mooie
tekst in, waarin hij zegt hoe Jezus alles heeft weggegeven. De
interpolatie eindigt met de woorden „het is al wech". Maar dan
moet hij in „Scoone ... Oeffeninghe" de aansporing gelezen
hebben om met de tortelduif in de palmboom van het kruis te
temen en te „zoucken of wy eeneghe vruchtkens kunnen
plukken". Hij had echter reeds geschreven dat alles weg was.
Dan voegt hij eerder lamlendig bij ,,Wi sullen noch genoech
vinden, soecken wy neerstelijc". De „Oeffeninghe" schrijft dan :
„Jezus heeft zijn hart nog". De schrijver van „Wijngaert" vond
het wellicht nogal sterk dat zo maar dadelijk over te nemen. Hij
zegt dus dat Jezus nog zijn tong heeft, en ... — nu is het helemaal
verkeerd ! — als men hoger klimt, dan vindt men Jezus' hart
nog (b 8)
Een ander voorbeeld kan men vinden in het door A. Ampe
gepubliceerde fragment uit „Wijngaert", Cap. 25 , 2e deel, waarin
die geleerde een voorbeeld zag van het q oe gebed uit „Die
!

(bs)

De parallelteksten worden afgedrukt in „Studie" Hst. 3. Par. 3.2.

— 1
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Woestijne" (b 9). Zowel de schrijver van „Wijngaert" als Vervoort hebben dit mooie gebed geradbraakt. Maar de eerste is
er, o.i., de grootste „vandaal". Terwijl we in Vervoorts tekst
nog de weg van mystieke vereniging, tussen God en ziel kunnen
volgen, last de tweede afschrijver er tamelijk plomp het woord
„eten" in. De woorden krijgen plots een eucharistische betekenis,
die daarna echter weer verzwindt (60). Eenzelfde werkmethode
als in de door ons geciteerde paralleltekst, schijnt ook hier te
worden gevolgd. En we mogen besluiten dat, zelfs afgezien van
louter externe criteria, de analyse van de „Woestijne"- en
„Wijngaert"-teksten bewijst dat een gemeenschappelijk voorbeeld werd afgeschreven door twee verschillend geaarde en anders
gevormde „auteurs ".
Andere parallelteksten met ik niet afdrukken. A. Ampe publiceerde er voldoende. Onderstreept men in Ampes fragmenten de
letterlijke overeenstemmingen tussen „Woestijne" en „Wijngaert", dan wordt de „Scoone ... Oeffeninghe" a.h.w. zichtbaar.
Ten bewijze vergelijke men :
„Den Wijngaert"
(I 5 6g), if.

Tekst in „Ons
Geestelijk Erf"
( 1 9 60),

Per
P4r
P7r

P8r
Qir
R4r
G3r-v

,,Oeffeninghe"
(± 15 40), f.

291
292

293
302

(1961). 304

:

pp.

pp.

2R9
289

ed. Valckenaere

„Passiebloemen ",

=
=
=
=
=
=
=

C3v
C4r
C4r
C4v

is
25 -26
27

28

Dir

28

D2v -3r

29 -30

Biv

14

De laatste parallelplaats betreft een tekst die A. Ampe uit
Vervoorts „Hortulus Animae" publiceerde. Daar ook gebruikte
de Minderbroeder de .Oeffeninghe" en niet „Den Wijngaert".
En wat het 4oe gebed uit „Woestijne" betreft, volgens A. Ampe
eveneens aangewend in „T'Gulde Ghebedeboeck", n. i 2, en een
schakel tussen het laatst genoemde werk en ,,Wijngaert" : dat

(

59 )

"

Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden Ghebede-Boecxken" OGE

(1962). 154-155.
(eo)

Cf. „Studie ". Hst. 3. Par. 3.3. & Par. i i .

—
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gebed ontleende én Vervoort én, nog meer, de auteur van „Wij n
gedeeltelijk aan de „Oeffeninghe", zoals we ze uit de-gaert",
drukken kennen 61).
De drukken geven immers ook maar een bepaalde lezing van
de oude tekst weer. Reeds in Valckenaeres, op een handschrift
gebaseerde, uitgave stellen we dat vast. Een paar voorbeelden
(ik citeer uit de druk en onderstreep wat niet in Valckenaere
voorkomt) :
(

„ ... Hy spreict tot onzer siele /
Ziet mensche / Ziet my aen /
soo ick v anzie. Bemint my..." (Dir)
„ ... mynnen ... suene hebbe / ick ...
ghegheuen ... want by een God met my is ... " ( Div) (62)

Die en dergelijke varianten kunnen bepaalde verschillen tussen
de drie hier besproken werken verklaren. Maar de langere plusteksten van „Wijngaert" blijven steeds verwijzen naar een andere
„persoonlijkheid" dan Vervoort.

( 01

) Ut. i bid.

) De gecursiveerde woorden zijn mogelijk latere amplificaties en wijzen
op de ouderdom van de door Valckenaere gepubliceerde tekst. Daar Vervoort
praktisch altijd zeer goede en oude lezingen gebruikt, en hier nochtans ook de
onderstreepte woorden overschrijft, moet de tekst van Valckenaere o.i. voor
zeer oud aangezien worden.
('12
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a. Roecx?
Zouden we de bewerker van .Scoone ... Oeffeninghe", zoals ze
voorkomt onder de titel „Den Wijngaert der Sielen", nu Roecx
noemen ? Stemt het beeld dat de korte ontleding van zijn werkwijze oproept, met het beeld van een 15e-16e eeuwse kloosterheer
overeen ? Ik meen dat we aan een dergelijke kanunnik toch een
andere manier van werken zouden mogen toeschrijven, die hem
toch niet de mindere zou maken van de, hoewel ijverige en
vrome, maar toch eenvoudige bewerker Vervoort. Zeker, bij
sommige vromen bestond er een afkeer van een al te veelvuldig
citeren van de Bijbel (63). Vervoort schreef soms ook wel eens
onzin wanneer hij bepaalde teksten inkortte en wat overhaastig
aan andere koppelde. Dat stelde ik echter vast bij het overlopen
van honderden van zijn bladzijden, terwijl er hier in drie korte
fragmenten reeds drie dergelijke „onregelmatigheden" te vinden zijn.
Een intern criterium dat ons doet twijfelen aan zijn „auteurschap" levert ons de Roecx-Tauler- verhouding. Roecx werd
immers geprezen omdat hij de Jheologia Thaulerica" zo zeer
had geassimileerd, dat hij uit de meditatie ervan enkele boeken
schreef (64). A. Ampe trachtte te bewijzen dat de „Exercitia
Tauleriana" wellicht een vertaling waren van ,,Wijngaert". Maar
zoals dezelfde geleerde zeer goed aantoont, legt Surius, de vertaler, geen enkel verband tussen de tekst die hij vertaalt, en
Tauler ( 65), wat reeds voldoende bewijst dat Surius, die Tauler
(88 ) Cf. „The Cloud of Unknowing" (ed. P. HODGSON, „The Cloud of
Unknowing and the Book of Privy Counselling", in „The Early English
Text Society", n. z i 8 (London I 944 & 1 95 8), I 25 . I 7-22 : „For somtyme men
thought it meeknes to sep nought of theine owne hedes, bot zif thei afermid
it by Scripture and doctours wordes ; and now it is tumid into corioustee and
schewyng of kunnyng. To thee it nedith not, and therfore I do it nought.
For who-so hath eren, lat hem here, and who-so is sterid for to trowe, lat
hem trowe ; for elles scholen thei not".
6,1 ) Cf. de door A. AMpE geciteerde tekst van BosmANs, ,,Chronicon ThronoMartianum", in „Den Wijngaert..." OGE (ig6o), 47. A. Ampe vraagt zich
echter ook af wat Bosmans of de ,,opsteller van het oude necrologium"
„juist verstaat onder ,theologia thaulerica" " (a.c., 49).
15 ) A.c., io.
(

(
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zeer goed kende, er ook geen invloed van de Duitse mysticus in
bespeurde. Die invloed had er toch bijna noodzakelijk in aanwezig
moeten geweest zijn indien Roecx, zo zeer door Tauler beinvloed,
de auteur was van de plus-teksten van zijn bewerking.
De interne criteria doen ons Roecx' „auteurschap" hier afwijzen. En de externe gegevens ? ... Hier zijn enkele feiten
De oudste twee edities van „Den Wijngaert der sielen" zijn
gedateerd i S 44. De ene verscheen anoniem, de andere vermeldt
op de keerzijde van de titelbladzijde „Ghemaect bi broeder Jacob
Roecx / Regulier".
Zoals A. Ampe aantoont daar komt o.i. zijn betoog op
neer -- geldt die tweede editie een „faux". Het boek werd niet
in i S 44, maar wellicht in i S S 6 gedrukt (ss). We mogen ons dan
ook terecht afvragen hoe Symon Cock, de drukker, ertoe kwam
het boek aan Roecx toe te schrijven. En dat weten wij niet.
De „Bibliotheca Catholica neerlandica impressa" vermeldt
voor i S q.q., onder n. 2063, een „Wijngaert" op naam van Roecx,
zonder er een vindplaats aan toe te voegen. We mogen onder
-steln
dat de B.N.C.I. spreekt over de „faux" van i S S 6.
Dat later, bv. in i 5 69, de „Wijngaert" op naam van Roecx
verscheen, is ook geen bewijs. De „faux" kan als voorbeeld
gediend hebben.
De enige toeschrijving aan Roecx vinden we bijgevolg in de
hierboven geciteerde woorden van de „antegedateerde" druk van
1 5 5 6; het zijn trouwens praktisch de enige woorden die de tekst
van 1544 en 1556 doen verschillen.
Vergelijken we de beginteksten en keerzijden van de titelpagina's, het „colofoon" van ,,Wijngaert", alsmede het „incipit"
van .Exercitia Tauleriana", alsook dat van het boekje Gent U.B.
Rés. 817, dan treft het ons hoe we in al die teksten praktisch dezelfde titel terugvinden : „een zeer schoone ende deuote oeffeninghe
vander passien ons liefs heeren Jesu Christi", nl. de i S e eeuwse
titel van het boekje. Ter vergelijking (ik cursiveer de belangrijke
woorden) :
Y . Titelblad van ,,Wijngaert" i 544 :
„Den wijngaert der sielen / daer in een mensche vinden / ende plucken
sal die volle Boete druyue der incarnacien Christi / inden fijt der gracien
66 ) A.c., 26. De geleerde schrijft wel dat hij dat als „hypothese" voorstelt,
maar ze is zo aanvaardbaar, dat we ze als stelling mogen beschouwen.
(

—

1
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ende aendencken sal / hoe die selue wtgheperst verdort ende verdroocht
is / inden tijt zyre bitter passien / op dat hi versoenen soude den thoren
zijns vaders ..." 67 ).
(

2.

Keerzijde van het titelblad van „Wijngaert" I S 44 :
„Hier beghint een deuote oeffeninge met veel deuote oracien daer mede dat
een mensce hem mach leeren exerciteren in die beneficien gods / ende
bisonder der incarnacien ende passien. 0 Alder goedertierenste Jesu"... (68 ).

3 . Keerzijde van het titelblad van ,,Wijngaert" i S S 6 ( ?)
„Een deuote oeffeninghe met deuote oracien / daer hem een mensche mede
mach leeren exerciteren in die beneficien Gods / ende bisonder der incarnacien ende passien.
Ghemaect bi broeder Jacob Roecx / Regulier.
0 Alder goedertierenste J
69 ).
(

4. Begin van de rubriek van waar af „Wijngaert" en „Oefeninghe" beginnen overeen te stemmen : (cf. 6e titel in „Exercitia
Tauleriana"; in ed. „Wijngaert" i 5 69, f. c6v) 70) :
(

„Hier begint een deuote oeffeninge op die passie
Als den tijt ons heerera, Jesu Christi genaecte ..."

5 . Colofoon van ,,Wijngaert"
ngaert" i 544 :
„Hier eyndt een devoot boecxken

van die passie ons liefs heeren Jesu Christ?'.

6. Titelblad van „Exercitia Tauleriana", ed. i 548
„D. Ioannis Thauleri de vita et passion Salvatoris Nostri Iesu Christi
piissima exercitia ... ".
7. Titel boven „Caput i" in dezelfde ed. van .Exercitia"
Exercitium, seu Meditatio optima vitae et passions Iesu Christi" (daarna
loopt de tekst verder : „O Benignissime Iesu' ...").

(67)Cf. de afdruk in a.c., 16-17.
(68)Cf. de afdruk in a.c., 16-17.
69 ) Id.
(? 0 ) Cf. ed. 15 69, f.e6v.
(
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8. Titelpagina van ,,Oeffeninghe", ed. Brugge, J-Iuberecht de
Croock, ca. i S 40 (ex. Gent U.B. Rés . 817) :
„Dit is een zeer schoone ende deuote oeffeninge oeffeninge vonder passien ons
liefs heeren Jesu Christi".

Uit de vergelijking van deze „titels" besluiten we :
I . „ Den Wijngaert der Sielen" is niet de oorspronkelijke,
maar een later bijgevoegde titel. De echte naam van het boek
staat op de keerzijde van het titelblad, verder in het werk, en op
het einde in het colofoon. De echte titel diende eveneens voor de
Latijnse vertaling en stemt grotendeels overeen met die van
„S coone ... Oeffeninghe".
2. In „Wijngaert" en „Exercitia "gaat het over een dubbele
oefening. De „Wijngaert" kondigt een oefening aan over de
Menswording en één over de Passie. De Latijnse tekst zegt dat
men mediteren zal over het leven van Christus en over zijn lijden,
en duidt dat duidelijk genoeg aan door de meervoudsvorm
„Exercitia" (71)
3. De voornaamste oefening is die over de Passie, zodat het
colofoon tenslotte daar nog alleen van spreekt. Ze komt tenslotte
overeen met de „Zeer schoone ende deuote oeffeninghe" (titel
van de druk), waarmee de Latijnse woorden „pussima" dan weer
een andere schakel vormen.

71) Uit die gegevens kunnen we een soort stamboom opmaken
van de
(
handschriftelijke overlevering en de twee soorten werken :

„Oeffeninghe der incarnacien"

„Oeffeninghe der passien"

,,Wij'ng a e r t"

4r„Oefen."
„Oef."
(ed. Valckein Vervoort
naere)

,,Wijngaert" „ Oeffeninghe "
(begin) e.a.
in „Wijngaert"
dergel. werken
van af „Hier
beghint een
deuote oefffeninghe op die
passie".
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4. De inlassing „Ghemaect bi ... Roecx" doet ons nadenken,
want Roecx stierf in i S 27. Bijna dertig jaar na zijn dood wordt
hem hier een werk toegeschreven. Het titelblad van i S 44 was
helemaal opnieuw gezet. Er was plaats genoeg om zijn naam onder
de titel af te drukken. Toch gebeurde dat niet. Alleen onder het
opschrift „Een deuote oeffeninghe" kreeg zijn naam een plaats.
Dus niet „Den Wijngaert", maar „Een deuote oeffeninghe"
werd hem toegeschreven door Simon Cock. Ofwel was de titelpagina reeds gezet, toen Cock plots van Roecx hoorde. Maar
sinds I 548 stond het boek toen reeds bekend als de „Exercitia
Tauleriana". Gaf Simon Cock dan toe aan één of andere druk
om Roecx' naam op die minder eervolle plaats af te drukken
(maar er niet meer van te gewagen in het colofoon), zoals Surius
het boek bij de werken van Tauler voegde, wel wetend dat
het er niet bij hoorde ?
Roecx behoorde tot de reguliere kanunniken onder het kapittel
van Windesheim. De bibliotheek van de priorij van O.-L.-Vrouw
ten Troon (Grobbendonk) bezat bijgevolg wel hss. die de
geest van Windesheim verspreidden. „Scoone ... Oeffeninghe"
misstond er niet. De kloosterheer kan er zelfs een langere versie
van hebben bezeten. Zijn naam en zijn aantekeningen kunnen
er in hebben gestaan. Na zijn dood kan Simon Cock daar op de
één of andere wijze van gehoord hebben en daarom de naam van
Roecx hebben afgedrukt op een niet erg in het oog vallende
plaats. Maar dat zijn slechts gissingen.
Wat Bosmans tweehonderd jaar later schreef kan men eveneens
„cum grano salis" aanvaarden :
„... Roecx ... theologiam thaulericam ita complexus erat, et imbiberat,
ut de interna ilia contemplatione aliquot piissimos libellos ... conscripserit" 72).
Bosmans kende misschien de „Wijngaert" met de naam van
Roecx op de keerzijde van de titelpagina en bracht ze in verband
met ... .Exercitia Tauleriana" !
5. Terwijl we reeds vaststelden dat de tekst van het boek een
„bewerking" is van „Oeffeninghe", zien we hier dat de titel
„Wijngaert der sielen" niet met Roecx in verband wordt gebracht.
We moeten besluiten dat de drukker die titel boven het werk
plaatste. A. Ampe noteert dat dergelijk opschrift een Jectio
(

(72)

Cit.a. A. AMPS, a. c., 47.
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difficilior" schijnt te zijn ( 73). Dat betekent dat het een nieuwe,
niet met de oudere traditie strokende titel was. Aangezien dergelij ke titel reeds in 1486 voorkomt, bv. in het boekje „ Wyngaerden der sele" ( 4), mogen we „oudere traditie" noemen de
jaren vóór de tweede helft der z S e eeuw. Vóór die tijd hield men
het bij „Wijngaerd des Heeren", volgens het bekende werk van
Bonaventura „Vitis mystica", en een impliciete verwijzing naar
Jo. 1 5 . i : „Ego sum vitis", „de wijngaardstok", Christus. Maar
dan ontstonden ook de hele reeks „Hoof kij ns der zielen", waar
tenslotte „Wijngaert der sielen" maar een synoniem van is.
Nu gaat de aandacht naar de „vinea", „het veld dat bewerkt
moet worden", volgens Mt. 20.1 & 21.28 -3 i . In een tekst, gedrukt
in i 5 3 7 vinden we misschien de twee betekenissen :
„Ick ben die vvarachtige wj/ngaertstock. Want ... Jesus hem seyt te wesen
dye waerachtige wijngaert ... so willen wij ondersoecken die natuer ...
van die aerdighe wijngaert f mer ooc tghene dat van ntoode is om den
?

seluen wijngaert also te bouwen dat si daer door vruchtbaer mach wordden f ... ('5).

Een nieuwe idee ? Een „Lectio dif cilior" ? Maar ze kwam toch
reede in 1486 voor (?s).
Anderzijds mogen we ook even goed onderstellen dat niet de
drukker die titel „Wijngaert der sielen" vond, maar dat het de
titel van een bepaalde lezing van „Oefeninghe" was, bestaande
sinds de tweede helft der i 5 e eeuw. Zo kreeg ook de „Passie
Ihesu" waarover we spraken in het begin van dit artikel, eveneens
in een bepaald handschrift de titel „Heimelike Passie".
( 73 ) A.c., 28.
( 74) Dit werd tot nu toe toegeschreven aan Veghe. A. AMPE, a.c., S i in
n. i q schrijft over hem : „Zolang wij geen andere gegevens hebben over de
juiste ouderdom van Roecx ..., komt hij niet in aanmerking voor het auteurschap. Het geval moet toch nader onderzocht worden ".
( 75) „Een nyeu ende seer suyuerlick boecxken", f. A2r (Antwerpen, W. Vorsterman, 15 37), f. A2r. A. AMPE, a.c., S i, n. 19, schrijft dat hij dit boekje in
zijn studie buiten beschouwing liet.
(111 ) Eenzelfde handeling kan bezien worden zowel van het standpunt van
het onderwerp als van dat van het voorwerp. De titel „Wijngaert des Heeren"
verklaart het eerste standpunt, „Wijngaert der sielen" het andere. Eenzelfde
verklaring kan men geven voor Vervoorts twee werken » Bruygoms Mantelken",
wat de Heer aflegde om de ziel tot bij zich te krijgen, en „Bruylocht Cleedt"
wat de ziel moet aantrekken om bij de Heer te geraken.
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Zo menen we te mogen besluiten dat noch het voorbeeld
„Scoone ... Oeffeninghe", noch de plus-teksten van de bewerker,
noch de titel „Wijngaert" vooralsnog aan Roecx moeten (en
misschien zelfs niet eens mogen) toegeschreven worden.
b. Een schrijfster ?

A. Ampe noteerde dat er op een bepaalde plaats in „Den Wijn
„naast het gewone „ic arm sondaer", eenmaal althans-gaert",
„ic arme sonderse" voorkomt" (? 7). De geleerde hechtte er geen
belang aan.
Klaarder wordt de zaak wanneer men, bij de vergelijking van
„Wij ngaert" en „Oeffeninghe", de klaarblijkelijk ingelaste tekst
in „Wijngaert" bestudeert. Ter illustratie :
„Woestijn ",
ed. 1575.
35e Dachreyse.

„Scoone ... oeffeninghe",
ed. ca 1540.

Hierom wilt
ooc bruyt
Christi v
mede /

Hier wt mueghen wy een
leeringbe trecken dat een

ontcleeden
van alle ...
(Ji 6r)

zijn ontcleed
van alle ... (E4v)

,,Wijngaert", ed. 1569.
39e Capittel.

dienaer Christi
moet

Hier wt mogen wi een geestelike leeringe trecken / dat die
een gewarige minnare ende nauolger Christi wil sijn / die
moet met Christo al naect
ontcleet ende also naect ende
arm berooft van allen onthout

/ dat hi niet eenen draet zijns
en behoude / oft yet daer sijn
hooft op mocht lenen. (K5v )

Op de door ons aangetoonde, „verklarende" manier wordt de
tekst uitgebreid. De erin uitgewerkte idee, „nudum Christum
nude sequere" klimt op tot in het begin van de christenheid.
Cyrillus van Jerusalem (t 3 83) werkte ze reeds uit in zijn mystagogische doopselcatecheses ( 78). Door haar ouderdom vindt men
ze zo vaak terug, en zeker in de i S e eeuw, de tijd van de Jmitatio". Wat wij in deze plus-tekst echter menen te horen is een
raad gegeven aan kloosterlingen, maar het woord „draet" schijnt
veeleer geschreven voor, en wellicht nog waarschijnlijker door
een kloosterlinge. Verdere analyse van de plus-teksten uit„ Wijn
zou hier wellicht nog meer licht kunnen brengen.
-gaert"
(77)A.c., 31 n. I.
(78)P.G. 33. 1077-1079. Cp. „Studie" n. 874.
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,Alijt Bake"?

A. Ampe stelde, o.a. zevenmaal in de door ons afgedrukte lange
paralleltekst (79), de invloed van „Boucxken vander passien" op
„Wij ngaert" vast en verwees daarbij uitdrukkelijk naar Alijt
Bake, aan wie hij het „Boucxken" toeschreef, zoals ook R. Lievens
dat deed ( 80). Ik geloof dat het „Boucxken" niet van Bake was,
maar dat zij het overschreef onder de titel „Merkelike Leeringhe" (81)
Toch kan er een verband bestaan tussen haar, of de groep
waartoe ze behoorde, en „Scoone ... Oeffeninghe". Zoals onze
parallelplaatsen immers bewijzen, betreffen de zgn. „Bake"
invloeden die A. Ampe noteerde, tenslotte niet zozeer ,,Wijn
als wel „Oeffeninghe", waaruit ze door de auteur van-gaert"
„Wijngaert" werden overgeschreven. Maar in het pas geciteerde
fragmentje wordt toch speciaal de „nudum Christum nude
sequere"-idee verder uitgewerkt in de geest van .Boucxken
vander passien". Die idee van de „cleerkens" speelt er een voorname rol in. O.i. leerde Alijt Bake dat „Boucxken" kennen in
Utrecht vooraleer ze op 25-jarige leeftijd in i q q.o in het klooster
van Galilea te Gent binnentrad. Ze schrijft in haar ,,autobiografie" dat ze, alvorens kloosterlinge te worden, haar toevlucht
tot het gebed had gezocht, en „doen ... wierden mij die vertyen
cleederen ... al ontdeckt en wtghetrocken. Daer die ouerste ende
wtterste aermoede des gheests in beleeft wert" ( 82), d.w.z. vóór
1440 te Utrecht. De aangehaalde woorden zijn trouwens een
omschrijving van de langere titel van .Boucxken" en tevens
een samenvatting van de inhoud. In „Studie" hebben wij dat
breder uitgewerkt. Daar constateerden we eveneens dat Vervoorts „Bruygoms Mantelken" niet alleen vaak eerder bij „Boucxken" dan wel bij Bakes „Merkelike Leeringhe" aansloot, maar
ook dat de .Leeringhe" een later afschrift scheen te zijn van een
oudere lezing van „Boucxken" (15 14). Enkele langere fragmenten
uit .Leeringhe" immers, die noch in .Bruygoms Mantelken"
noch in „Boucxken" voorkwamen, schenen immers klaarblijkelijk
-

? 9) A.c., zgg, nn. 2 -4; 300, on. i- 2; 301, nn. 3-4.
CO) A.c., 30, n. 9.
(81)Cf. „Studie", Hst. i. Par. z.
(82)Hs. Gent Stadsarchief, ff. 32 & 104.
(

-
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de geest van Bakes „autobiografie" te ademen en bijgevolg
door die kloosterlinge te zijn ingelast. Ook Bake scheen bijgevolg
een afschrijfster te zijn geweest.
Kan zij nu niet de bewerkster geweest zijn van „Oeffeninghe" ?
Want weer moeten wij erop wijzen dat de door A. Ampe
vastgestelde overeenstemmingen . Wijngaert"-„Bake” alleen maar
„Oeffeninghe"-„Boucxken"- overeenstemmingen zijn. We menen
dat Bake zo'n vurige persoonlijkheid was, dat haar stem sterker
hoorbaar zou moeten geweest zijn in de bewerking om haar die
te mogen toeschrijven. De vergelijking „Boucxken"-„Leeringhe",
„Sermoenen van Jordanus van Quedlinburg"-„,Bakes Kloosteronderrichtingen", en ook haar „Autobiografie" en „De vier
wegen der Passien" leren ons die persoonlijkheid kennen. O.i. is
die niet merkbaar in de bewerking van „Oeffeninghe".
Wat wel blijft bestaan is een overeenstemming tussen „Oeffeninghe" en „Boucxken". Beide schijnen uit eenzelfde milieu
te stammen, dat volgens onze bewijsvoering voert naar het
Utrecht van vóór i q.qo.
BESLUIT

Uit deze enkele aantekeningen blijkt o.i. wel, dat bijna alle besluiten van A. Ampe over Roecx, „Wijngaert", „Roecx-Vervoort
verband, Roecx-Tauler verband, in twijfel worden getrokken.
A. Ampe noteerde nog de invloed van „Roecx" op een i 6e
eeuws hs. Daar ook gold het invloed van „Oeffeninghe" 88).
Dat alles neemt niet weg dat A. Ampes voornaamste stelling,
nl. dat de .Exercitia Tauleriana” een Diets origineel hadden, en
wel de Dietse bewerking — maar dan -- van „Oeffeninghe",
hier niet aangeroerd werd. Ik meen niet dat het voor de hedendaagse verdediger van „Ons Geestelijk Erf" zo belangrijk was
dat Jacob Roecx de bewerker van „Oeffeninghe" kon geweest
zijn, maar wel dat een Diets erfstuk door zovelen, ook buiten
ons „erf" gegeerd werd.
(

(83)

Cf. it 23.
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SUMMARIUM

Demonstratur opusculum „Scoone ende deuote Oeffeninghe
vander Passien" (forsitan circa 1450 redactum) ad majorem
partem transcriptum atque amplificatum fuisse tam a Francisco
Vervoort (t 15 5 5) in suis operibus „Die Woestijne", „Hortulus
Animae", „T'Gulde Ghebedeboeck", quam ab allo auctore in
libro „Den Wijngaert der Sielen". Quod ad nomen auctoris
hujus ,,Wijngaert" autem pertinet, non solum dubium exprimitur
an fuerit Jacobus Roecx (t i 5 27), sed insuper cujusdam mulieris
forsitan fuisse conjicitur. Altera tamen docti A. Ampe thesis,
sc. „Librum, i.a. „Wijngaert" intitulatum, sub nomine „Exercitia Tauleriana" (1548) esse translatum", integra relinquitur.

OVER

ROEMER VISSCHER

EN

ZIJN „TUYTERS"

door

Prof. emer. Dr. ROBERT FONCKE,
Lid der Academie.

Zou er, betreffende Roemer Visscher (koopman te Amsterdam,
620) en zijn dichterlijke proeven, ooit gewag moeten zijn
547-I
I
te zijnertijde of dichter bij ons en in onze
gemaakt geworden
van te geringe bekendheid met zijn leven en tanende erkenjaren
ning van de eigenaardigheid en de verdiensten .van zijn letterkundig
werk ? Men bleef om slechts een paar personalia aan te halen -opperbest op de hoogte van zijn vriendschap met dichterlijke gezellen,
inzonderheid met Hendrick Laurensz. Spieghel (1549, AmsterdamAlkmaar. 1612) ( 1 ), zoals van zijn tedere liefde voor zijn twee begaafde
en ook literair aangelegde dochters Anna (1583-1651) en Maria
Tesselschade 1 594 -16 49); van dit zusterpaar vermeldt men volgaarne dat hun gunstige reputatie doordrong tot naar het buitenland, waar
men deze „Tochter Roemer Visschers... erwahnenswert" heeft geacht C). Men weet dat de eerstgenoemde op doorslaggevende wijze
bijdroeg tot de uitgave van het bundeltje Sinne- en Minnepoppen
van haar vader door het van passende versjes te voorzien.
Ook in Zuid-Nederland vergat men hem allesbehalve ! O. m. in de
bloemlezing van Prof. J. F. L. Heremans Nederlandsche Dichterhalle,
in 2 delen het i e reeds van 1858 en het 2e verschenen in 1864 (
en toenmaals en nadien graag geraadpleegd -- werden ter illustratie van het poëtisch genre van het puntdicht uit de Brabbelingh niet
minder dan een halfdozijn staaltjes opgenomen. In de alfabetische
lijst van de aangehaalde dichters op 't einde werd meegedeeld dat
(

1

(1)Zie o. a. ROBERT FONCKE : Twee dichterlijke vrienden - Hendrick Laurensz.
(Verslagen en
Spieghel en Roether Visscher - schrijven aan elkaar in verzen.
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
jaargang 1962, blz. 145-162).
(2) WALTER MOENCH : Das Sonett. Gestalt and Geschichte (Heidelberg,
'955), blz. 146.
3 ) Allebei te Gent, Boek- en steendrukkerij van L. Hebbelynck, als uitgave
van het Willems-Fonds, nummer 32.
(

—x 6 —
Roemer Visscher geboren werd te Amsterdam in 1547 en overleed
te Alkmaar in 1620, bij welke verkeerde aanduidingen de laatste
plaatsopgave zal teruggaan op een verwarring met zijn vriend Spieghel
...dat hij een aanzienlijk koopman was en een ijverig lid van de Rede
liefde bloeyende".
-rijkame„In
In het maar weinige jaren jongere boek Geschiedenis der Letterkunde door P.P.M. Alberdingk Thijm ( 4 ) staat van Roemer Visscher
het bekend gebleven episteltje in verzen tot zijn vriend Spieghel afgedrukt „Wat wegh des levens dat ghy wilt wandelen" en wordt hij
bondig gekenschetst als „een vrolijke broeder, die het leven minder
zwaar nam, die een optimist was, wiens dichtgenius zelden een ernstige plooi in het gelaat had en nimmer een oog naar de hemel sloeg ";
ofschoon tegelijk wordt onderstreept dat hij een aantal nuttige levenslessen in dichtmaat ten beste gaf; aangestipt wordt nog met lof dat
hij met zijn vriend Hendrick Laurensz. onze z 7e eeuw heeft geopend().
Het aansluitend 3e deel van bovenbedoeld werk, Lettervruchten in
gebonden en ongebonden stijl, ruimt een plaatsje in voor een puntdicht uit de veder van Roemer Quae Raet, zes versjes lang, en voor
een stukje Tafelrecht, driemaal zo groot (B)•
Een tiental jaren vroeger was verschenen van de hand van de bekende Vlaamse schoolman, de romanschrijver Domien Sleeckx — om
aan zijn leerlingen en aan weetgierige lezers nodige literarische begrippen te verstrekken -- Stijl en Letterkunde. - Handboek voor het opstellen en beoordeelen van Nederlandsche schriften, ten gebruike der
normaalscholen en andere onderwijsgestichten C). In het 5e --- en
besluitend -- hoofdstuk wordt Roemer Visscher opgesomd onder de
schrijvers uit het volgens zijn indeling — vierde tijdvak van de
ontwikkeling van de Nederlandse literatuur, die lof verdienen (').
Even regelmatig werd Roemer Visscher gebloemleesd reeds in thans
verouderde antologieën. Zo, om er maar enkele te grabbelen, al in de
eertijds volgaarne gebezigde Nederlandsche Letterkunde. - De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen van D. De Groot, L.
Leopold en R. R. Rijkens, welke in eerste druk ten jare 1867 van
(4)P. P. M. ALBERDINGK THYM : Spiegel van Nederlandsche Letteren, bi/zonder bestemd voor Belgische scholen (Leuven, 1877).
(5) Blz. 128 vlg.
(s) Blz. io6 vlg.

(7)Tweede verbeterde uitgaaf (Luik, z. j.).
(8) Blz. 269.
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de pers kwam C). Daarin komt hij bij name genoemd al voor in de
ondertitel van de afdeling, voorbehouden aan „De hoofdmannen der
(Amsterdamse) Rederijkerskamer 'In Liefde bloeiende' : Coornhert,
Spieghel en Visscher (")" en hij mag daarvan niet minder dan wat
meer dan 8 bladzijden in beslag nemen : bijna 2 paginae voor zijn
levensbeschrijving en een waardebeoordeling van zijn dichtkunst;
dan voor proefstukjes uit zijn bundels Sinnepoppen en Brabbelingh,
samen ten getale van tien.
In antologieën voor schoolgebruik, daarom niet altijd van omvang,
duikt onze dichter zelf niet ongeredelijk op ! Dan ook vast en zeker
in zulke, die waren berekend voor verder doorgevoerd nederlands
literairhistorisch of taalkundig onderricht. Verwijzen wij hier slechts
ten voorbeelde naar het Letterkundig Leerboek voor hogere burgerscholen, gymnasia en kweekscholen, bezorgd door Dr. C. G. N. de
Vooys, J. H. van den Bosch en Dr. D. C. Tinbergen ( 11 ); want het
last uit de Brabbelingh zestien puntdichten in plus vier raadsels en
uit de Sinnepoppen bij de vijf bladzijden (").
Als tegenhangster, omdat zij in Zuid-Nederland het licht zag, mogen wij wellicht vermelden Onze Letteren. - Handleiding bij de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de hand van Dr. Rob.
Roerrans & Dr. M. A. Nauwelaerts ( 13 ). Zij besteedt een goede halve
bladzijde aan het leven en werk van Roemer Visscher ( 14 )• In de
Bloemlezing, die ten einde wordt aangeboden, verleent ze een plaatsje
aan vier gedichtjes uit de Brabbelingh ( 15 ), echter overgebracht in onze
huidige spelling... waarom ? ...terwijl van datzelfde bundeltje daarenboven de titelpagina werd gereproduceerd naast die van vijf werken
van tijdgenoten van Roemer 1
(

').

(9)Zesde, gewijzigde druk, bewerkt door L. Leopold.
Eerste deel
(Groningen, 1 887).
(10) J. G. FREDERIKS & F. Jos. VAN DEN BRANDEN : Biografisch Woordenboek
der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde. 2e omgewerkte druk (Amsterdam, z. j.), blz. 652 in v° Rijkens (Rijks).
(11)Eerste deel. Tweede druk, bewerkt door J.H. van den Bosch en Dr. C.G.N.
de Vooys (Groningen, 1926).
(12)Blz. 185-198.
(13)Deel I. (Antwerpen, z. j.).
(14)Blz. 222.
(15)Blz. 299.
(16)Blz. 22I.
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In dit leerboek werd onze schrijver heel wat rijkelijker bedacht
dan geschiedde in het Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. - Met bloemlezing en illustraties door dichter Frans
en meestal bonBastiaanse ( 1'). Want het herdrukte slechts vier
„Quicken" uit de Brabbelingh, nadat hem ter bespreking van
dige
zijn dichterlijke arbeid juist negen regels werden gespendeerd.
Edoch ook in bloemlezingen, bedoeld als ingegeven door vernieuwingsnastrevingen, bleef een staal van zijn kunnen niet achterwege
Wij gewagen daarom van de tweedelige antologie, aangeboden met de
uiterst eenvoudige titel Verzen, door Dr. J. Aleida Nijland, toentertijde beslist in de letterkundige wereld van Holland niet de eerste
de beste kracht. De samenstelster kwam er voor uit dat ze bij de keuze
van de opgenomen verzen voor de inhoud in hoofdzake had gelet op
wat warm en fijn gevoeld en op wat fris en pittig gezegd was. Van
Roemer nam ze het gedichtje „Die zonder hop zijn bierken brouwt"
over naast het zeker populair geworden „Zo den tijd is, zij moet toch
geleden zijn" en nog een spreekwoordachtig opgebouwd dubbelvers (19)•
Meer nog : in literaire gedichtenverzamelingen, die op zijn minst
even taai uitgingen als op de vaardigheid van zegging en vormgeving
op leerrijke inhoud, zag men zijn produktjes te pas brengen. Dit deed
het bundeltje Oudhollandse wijsheid. Verzameld en toegelicht door
Het geeft hem niet minder dan zevenmaal het
P. L. Van Eck Jr.
overnamen
uit de Sinne po p pen ( 21 ); wat er alleszins voor
woord met
instaat dat de kwaliteit van de gedachteninhoud in de poëzie van onze
I 6e- s 7e-eeuwse Nederlandse poëet niet te vergeefs zal worden nagezocht.
(').

2

.

Met meer nadruk dan naar het bovenstaande zullen we er vanzelf
naar verwijzen dat Uit Roemer Visscher's Brabbelingh de-spreknd
stof bood ten jare z 9 z 8 voor een academisch proefschrift door Nicolaas van der Laan (), ter verwerving nog op gezag van prof. dr.
(17)Amsterdam. Deel I (z. j.).
2e druk, Amsterdam, 1908.
(19)Deel II, blz. i o.
(20)Deventer, 1914.
(21) Blz. 44 vlgg.
(22)
Uit Roemer Visscher's Brabbeling - I - ( Utrecht, 1918).
(18)
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G. Kalff als rector-magnificus van de graad van doctor in de
Nederlandse letterkunde aan de rijksuniversiteit te Leiden. Het werd
gedrukt in een bundel van 189 bladzijden, welke onder meer en
het hadde bezwaarlijk anders gekund ! Roemers leven en zijn
literaire werkzaamheid en zijn levensbeschouwing scherp onder de
loupe nam. Dr. van der Laan liet er enkele jaren nadien een nieuw
boekdeel op volgen, dit keer z 3 3 bladzijden groot, dat een veelomvattende bloemlezing met geleerde aantekeningen bij zo goed als alle
opgenomen dichtstukken van Visscher's eersteling aan de hand
doet ().
Wij vestigen er tenslotte nadrukkelijk de aandacht op dat eveneens
zijn tweede dichtbundel Sinnepoppen veel dichter bij ons, namelijk
in 1949, opnieuw is uitgegeven met een inleiding van Dr. L. Brummel( a ).
3•
Uit de besprekingen van Roemer Visscher's dichterlijke arbeid in
de voorafgaandelijk genoemde werken bepalen wij er ons hier toe
een enkel volzinnetje te lichten en wel uit de verhandeling Onze
Letteren. - I. door Dr. Rob. Roemans & Dr. M.A. Nauwelaerts (").
Want daarin leest men de mening : „Zoals Spiegel, is ook Roemer
Visscher overdreven puristisch, vooral in zijn Brabbelingh".
Dit legt klaar en duidelijk vast dat de Amsterdammer het streven
naar taalzuivering deelde, dat gedurende de tweede helft van de i 6
eeuw op letterkundig gebied welig volgelingen vond in Zuid- en in
Noord-Nederland. Waardoor was ze wel aan de orde van de dag
gesteld geworden te onzent ? Door de alhier groeiende bekendheid
met de theorieën en belletristische verwezenlijkingen van Pierre de
Ronsard (1524-I 585) in Frankrijk en zijn bentgenoten van de Parijse
Pléiade.
Diezelfde zucht naar verdietsing zat bij Roemer Visscher aldus nog
voor, wanneer hij ter betiteling van onderscheiden rubrieken in zijn
boekje voor puntdichten instee van „epigramma" de benaming
8

(23)Dr. N. VAN DER LAAN : Uit Roemer Visscher's Brabbeling. - II. (Utrecht,
1923. - „Utrechtse bijdragen voor letterkunde en geschiedenis ". Deel XVIII).
(24)Cf. K. TER LAAN : Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
('s Gravenhage-Djakarta, 1952), blz. 77, 565.
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„Quick" uitdacht; zijn elegieën aankondigde als Jammertjens" en
„Sonnet" verving door het woord Juyter"; later als het om ,,emblemata" ging, gaf hij de voorkeur ook aan „Sinnepoppen". Volledig
overtuigd zeggen wij het Dr. J. C. Brandt Corstius na, waar hij in
zijn beknopte, doch opvallend lezenswaardige Geschiedenis van de
Nederlandse Letterkunde 25 ) die op haar beurt wat meer dan twee
bladzijden aan Roemer voorbehoudt als typerend voor onze Nederlander van toen vaststelt dat hij geen genoegen wenste te nemen
met de buitenlandse namen van de dichtgenres.
(

4•
Met uw goedvinden durven wij ons veroorloven ons wat ingaander
bezig te houden met de door Roemer Visscher gekomponeerde
Juyters".
Voor hun benaming liet hij dus de Franse, gebruikelijk gewordene
„Sonnet" links liggen. Ze was ontleend aan het Italiaanse „Sonetto",
een verkleinvorm van het substantief „sono", hetwelk „klank" betekent; „nae 's landts ghelegenheit verduytschend", greep hij naar
het goed nederlandse werkwoord „tuiten" = toeten, bij ons nog alleen
te horen in de zegswijze „mijn oren tuiten" = het ruist in mijn oren,
bepaaldelijk ten gevolge van druk praten; uit het Middelnederlands
„tuten, tuyten" = blazen op een hoorn, enz., iemand aan de oren
liggen malen, suizen, ruisen ". Wat hem vermoedelijk bij de vorming
van de nieuwe benaming inspireerde, zal wel de klankenrijkdom ingevolge de biezondere rijmenschikking bij de bedoelde dichtsoort zijn
geweest.
Zijn verdietsing slaagde er evenwel niet in het pleit te winnen.
Heeft enig ander poëet in onze gewesten ze nog te pas gebracht ? Het
wil ons voorkomen dat hierop als antwoord een kordaat „neen" moet
vallen. „Tuyter" werd verdrongen door de jongere vernederlandsing
,klinkdicht ", heden ten dage nog geredelijk gebezigd, „klinkent"
zoals Joost van den Vondel aanwendde.
Visscher kan worden geroemd als een van onze vroegste makers
van sonnetten, waarvan het oudste van bij ons gemeenlijk aan de Vlaming uit Gent Lucas de Heere (1534-1584) wordt toegekend, schoon
( 21 ) „Prisma-Boeken" (Utrecht-Antwerpen [1959]).
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ook wel eens, en veel zeldener, op de naam gesteld van Mr. Simon
van Beaumont (1574-1654). geboortig van Dordrecht. In elk geval
kan Roemer aanspraak maken op zijn plaats in de rij van de vroegste
beoefenaars van de kunstige sonnettenvorm in de Nederlanden. Wat
nog niet insluit dat hij nader wordt opgesomd onder hen in sommige
overzichten van de groei en bloei van het klinkdicht in Italië en de
Westeuropese landen. Domien Sleeckx, aldus, deelt eenvoudig mee
dat wij, Nederlanders, sonnetten bezitten van Hooft, Vondel, Simon
van Beaumont, J. De Decker, Bilderdijk, Van Duyse enz.; zo op zijn
beurt haalt M. A. P. C. Poelhekke (») in zijn vermelding van „enkele
der voornaamste beoefenaars" van het klinkdicht slechts aan voor
onze 16°-17° eeuwen „in Nederland" Lucas d'Heere ... en verder
Hooft, Vondel, Huygens.
Meer recht laten gelukkiglijk onze jonge literair-historische navorsers aan Roemer Visscher wedervaren, als daar zijn Mej. Dr. Catharina
Ypes en Mej . lic. Christine D'Haen.
Eerstgenoemde gaf een lijvige verhandeling uit over Petrarca in
de Nederlandse Letterkunde ("); de tweede bood ter verwerving van
haar licentiaatsdiploma aan de rijksuniversiteit te Gent een wel doorwrocht proefschrift aan, getiteld Geschiedenis van het Sonnet in de
16e en 17 eeuw, in juli 1946 u ).
Dr. Catharina Ypes weet met niet tegen te spreken bewijzen ervan
te overtuigen dat Roemer --- zoals trouwens nagenoeg de algemeenheid van de dichters der liefde onder zijn tijdgenoten—metterdaad de
doeleinden najoeg van het Petrarquisme... ander gezeid : de kunstknepen en gezochtheden, tierende op de minnepoëzie voor de aan
Florentijnse dichter Francesco-gebdnLaurNovsde
Petrarca (1304-1374). waarbij spitsvondige galanterieën ter verheerlijking van de geliefde zich botvierden in mitologische taferelen en
gedachtenbeelden ('). Voor zijn Petrarchismus, gelijk al de bentgenoten op zijn vaderlandse bodem, was hij echter hoofdzakelijk in de
leer geweest bij het op zijn Frans getinte en geknede door Clement
Marot (1495-1544) en nog hechter door Pierre de Ronsard en zijn
8

(

( 11 ) M. A. P. C. POELHEKKE : Woordkunst. - Leerboek tot het bijbrengen van
inzicht in letterkundige verschijnselen. 5 herziene druk (Groningen, 1915), blz.
71.
( 21 ) Amsterdam, 1 934.
( 11 ) Handschrift van 233 blz.
(29)
WILLY A. KOCH : Musisches Lexikon. - Kunstler, Kunstwerke and Motive
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volgelingen; immers het Nederlandse Petrarquisme dankt zijn oor
niet rechtstreeks aan de Italiaanse literatuur; het heeft zich-sprong
onder invloed van de Franse letterkunde ontwikkeld. . . en aan het
Franse Petrarquisme heeft Roemer Visscher wel ontleend.
Innig verband tussen een paar gedichten van zijn hand en twee
sonnetten van de Italiaanse meester wist Dr. Ypes wel aan te wijzen
en het betreft hier juist diens echtste, meest petrarquistische klinkdichten Son. 102 : S'amor non è, the dunque e quel ch'io sento ?
en Son. 104 : Pace non trovo e non ha da far guerra welke allebei
buitengewoon populair waren tijdens de Renaissance en bij voorkeur
werden vertaald of nagevolgd. Voor de Amsterdammer waren dus de
werken van de Florentijner geen dichtverzegelde bundels; tot dit
besluit leiden nog een paar andere stukjes in Roemers Brabbelingh ( 30 );
een zo goed als naamloze essayist, waarschijnlijk van Vlaamse oorsprong, die haast anderhalve eeuw geleden een biografische schets
van Visscher ter perse deed leggen, was eveneens van mening dat de
Hollander ook „dien bevalligen minnedichter", te weten Petrarca,
had gelezen ( 31 ). Dienvolgens bevreemdt het wel dat Roemer hem niet
mede naar voren schuift waar hij de „grootmeesters der minne"
noemde, van wier kunstwerk hij had genoten :
...Ick heb gelesen die gulden Legenden,
Het Boeck van Marcus Aurelius niet om verhoogen, (32)
Van Amadis heb ick gelesen de heerlijcke logen,
Noch Ovidius de Poëet vol amoureuse sinnen,
Daer toe Kolijn van Rijssel, de Spiegel van minnen (33).
Mej. Christine D'Haen huldigt onder de inluiders binnen Neerlands
grenzen van het sonnettengenre zonder verwijl Roemer Visscher. Kon
het ook anders ? Zijn klinkdichten karakterizeert zij samenvattend als
geheel en gans medevloeiend met de internationale stroom, die de
onweren en de blauwe luchten van het petrarchizerend liefdespel
weerspiegelt. Zij bespreekt bondig hun inhoud, tekent hun rijmschema
na, stippelt de versmaat en de vorm wat nader uit en besluit met de
aus Dichtung, Musik and bildender Kunst, (Stuttgart, 1956), blz. 714.
(30) N. VAN DER LAAN : op. cit., deel II, blz. 76, 8i vlg.
(31)Eh Bh : Korte levens schets van Roemer Visscher, in „Almanach voor
Blijgeestigen", (Brussel, 183 z ), blz. 44-66.
( 31 ) = overtreffen, te boven gaan.
Jammertjens 3 ", vs. 8 -12. Cf. N. VAN DER LAAN : op. cit., deel II,
13
(

)

„

blz. 23, 85.

-
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vaststelling dat zij bestaan uit een bazis van overgeleverde motieven
van mitologische en Italiaanse en Frans-renaissancistische aard, vermeerderd en vervormd door Hollande realiteitszin, door de zin voor
het pictureske detail, het zelf-geziene en humoristisch-geschetste; hier
en daar bieden zij waarlijk schone, zangerige zinnen en het sonnetgevoel is er, alhoewel aan de andere kant veelvuldige opsommingen
en een heel arsenaal van uitdrukkingen daarin nog „rederijkers" zijn.
Had Dr. Ypes aan de Juyters" onverdeelde lof kunnen toezwaaien ? Neen ! Wegens gebrek aan zwier en muzikaliteit en wegens tast
tekortkomingen bij de bouw, o. a. de ongelijke lengte van de-bare
versregels. Mej. D'Haen verwijt op haar beurt behalve een willekeurige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke rijmen datzelfde
euvel, daar zij als in een rederijkersregel binnen eenzelfde sonnet bij tijden verzen van tien en van vijftien lettergrepen moest vaststellen; dus te geringe vormbeheersing klaagt ze bij hem op haar
beurt aan... en wij geven haar gelijk op end' op !
En zijn eigen tijdgenoten belletristisch werkzame of belangstellende hebben zij Roemer als dichter zonder voorbehoud geprezen ?
Een van zijn „Quicken" is toch zeker van aard om te doen aanvaarden
dat hij afbrekende kritiek te horen kreeg. Luisteren wij maar naar
het beginverspaar ervan :
„Meester Canjaert heeft my verweten,
Dat mijn maet en ick zijn twee vreemde Poeeten" (34)
Wat zou er in de weg staan om in het hier bedoelde paar gezellen
Roemer en zijn beste vriend Hendrick Spieghel te onderstellen, van
wie allebei werd afgekeurd dat ze dichtten onder vreemde, ofte buitenlandse, invloed, bepaaldelijk onder die van de Parijse Pléiade,
waardoor voor de Hollandse smaak hun werk een niet -inlandse tint
verkreeg. . . en dit nog meer bij Roemer dan bij Spieghel.
Aan de Franse Ronsardisten heeft Roemer Visscher onbeperkt plezier gevonden en het meest van al nog aan Pierre de Ronsard zelf.
Zulks belichten duidelijk de talrijke vertalingen, die hij van die
Franse meester ondernam, de ene keer met wat meer en de andere
maal met wat minder geluk. Dit geldt eveneens van de sonnetten, die
hij uit onderscheiden bundels van de Parijse grootmeester overzette.
Niet steeds nam hij de veertienverzige vorm daarvan met kwatrijnen
Quicken ",
blz. 16. io6.
( 31 ) „

1e

Schock, nr

Cf. N. VAN DER LAAN : op. cit., deel I,
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en terzinen in acht; denkelijk als gevolg van een zelfgevoelde onmacht
in de beheersing van de strofenbouw. Wij zullen het wat verder nadrukkelijk aantonen.

5.
Van hieraf zullen wij ons nog zo goed als uitsluitend bezighouden
met de Juyters" van Roemer Visscher, 22 in aantal in zijn Brabbelingh. Hieromtrent weze er nog eens aan herinnerd dat men terecht
tal van gedichten in dit bundeltje acht terug te reiken tot de jeugd
dichter en ontstaan tijdens z 566 en kort daarop; waarna-jarenvd
hij deze kern met enige vluchtig en vlot geschreven „Quicken" ver
om zijn verzameling eerst tegen i 6 14 af te sluiten : toen-merd,
bezorgde hijzelf de editie van de Brabbelingh in plaats van de in
16 i 2 „buiten zijn kennis en weten" — naar hij liet horen in zijn
woord vooraf -- in druk verschenen uitgave. Het verzenboekje verscheen nog in 1647 te Delft en zevenentachtig epigrammen ervan
waren bereids anno 1599 overgenomen in Salomons Tempel door
Christoffel Guyot.
Hoe zouden wij durven verzuimen allernadrukkelijkst te vermelden
dat de Noordnederlandse letterkundige A. T. A. Heyting in zijn
bloemlezing Het Boek der Sonnetten, van een halve eeuw terug ('),
van de 22 tuyters er 21 herdrukte en slechts het hier volgende nr z 5
wegliet ?
Hans is gheteriuynt op een neusdoeck te mincken,
Beter dan de Schoenmakers op het leer te recken,
Beter dan de Duyven op het trecke-becken,
Beter dan een dronckaert een glas uyt te drincken,
5 Als hy buyten court, de Molenaers wincken,
Dat de bleecksters de cleeren bergen in de sloot,
Als hem de Naysters sien, 't werc in haer schoot
Laeten sy om te bewaren nederwaerts sincken.
Noyt heeft hy gheselschap van Dochters versocht,
10 Daer hy neusdoecx ghelijck oyt heeft gebrocht,
Sonder neusdoec t'huys en gingh hy van zijn daghen.

( 11 ) A. T. A. HEYTING : Het Boek der Sonnetten. - Nederlandsche sonnetten
van de zestiende eeuw tot Jacques Perk uitgekozen, van een inleiding en van
aanteekeningen voorzien. Bevattende 600 fraaie sonnetten ('s Gravenhage, 191 i).
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Dan Vrysters al weet ghy dit wel voor de hant,
Met u schade rade ick u, verset u schant,
Of by sal u een stick van u hemt ontdraghen.
Vs. i : gheteriuynt op : ervaren, bedreven in; neusdoeck : als vroeger vaak : halsdoek; mincken : hier met zeldzame betekenis : wegnemen, ontfutselen; - vs. 5 : wincken : wenken, teken
doen; vs. 9 : versocht : bezocht; vs. i i : van zijn daghen (met negatie) : nooit; - vs. 12 : voor de bant:
bij voorbaat; vs. 13 : versetten : verplaatsen, verbeteren; ontdraghen : ontvreemden.
De laatste regels betekenen : Neemt hem niet tot
vrijer, ook al zou dit u tot schade zijn; want erger is
de schande, die hij u zou kunnen toebrengen door
ruchtbaar te maken dat hij u de halsdoek heeft ontstolen.
(Deze verklaringen grotendeels volgens Dr. N. van der
Laan, op. cit., Deel II, blz. 79).
WOORDVERKLARINGEN :

Te vergeefs gaat men zich afvragen om welke reden A. T. A.
Heyting dit klinkdicht in de reeks van 22 heeft over het hoofd gezien.
Vond hij de taal erin te dicht bij de gewestspraak van de poëet
misschien, meer volks getint dan gewoonlijk ? Of kwam het onderwerp hem te plat voor, zodat men in de slotregel zelfs een obscoene
bijbetekenis zou kunnen onderstellen (') ? Ontbreekt er in al te hoge
mate het levensbeschouwende element, dat Roemer meestal in kleine
als in uitvoeriger dichtproeven op zijn minst laat meelispelen en waardoor zij een steviger gehalte erlangen ?
6.

Gelijk wij gewoon zijn van heruitgever Dr. N. van der Laan, reken de hij het zich tot plicht de „tuyters" zo ingaande als maar mogelijk
te onderzoeken en dan in de eerste plaats in zoverre het hun af han kelijkheid van buitenlandse modellen betrof. Het zou de aanleiding
worden om aan te duiden hoe gewillig de Amsterdammer in het voetspoor was getreden van meester Pierre de Ronsard en van hem volgaarne versregels had ingelast of geheel de inhoud en de verwoording
van de gedachten in de sonnetten had overgenomen (').
(36) N. VAN DER LAAN :
(37) N. VAN DER LAAN :
XXXVI vlg.

op. cit., deel II, blz. 79.
op. cit., deel II, blz. 75-72. - Zie ook deel I, blz.

I66
De aantekening „Naar Ronsard" kon hij reeds te pas brengen bij
Tuyter 4:
„Als het groote oogh dat alle dingh verfrayt
„Inde Tweelinghen rijst, alle boomen bloeyen,

te vergelijken met Ronsard's sonnet

(1, i 98)
„Quand le grand ceil dans les Jumeaux arrive,
„Un jour plus doux serene (= verheldert) l'univers,

Bij Tuyter i i :
,,Vry, los van reden, een Slaef van rasery,
„Soo loop ick ter jacht na een al te wilden Dier,
0.0.00...

naar Ronsard z

,

z 22

:

„Sans iugement, transporté de fureur,
„Ie vay chassant une Fere sauvage
000....0.

Bij Tuyter 14 :
„Altij t de berghen op haren top niet draghen
„Des gheduerighen Winters sneeuwige vacht :

naar Ronsard i, 174:
„Touiours des bois la cyme n'est chargée
„Du faix (= last) negeux d'un hyver eternel :

Bij Tuyter z 7 vindt men de slotregel:
„Inde winter lijd ick hitte, en inde somer couwe"

terug bij Ronsard, z , i 77 :
„Ie meurs de froid au plus chaud de l'esté,
„Et de chaleur au coeur de la froidure.

Tuyter '9:
„Ut mijn hert sal ick slippen tot ghene stonden,
„Jae als ick onder een sarck sal zijn vergheten,
„Het gedencken van een lieflijck wellecom heten
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is terug te brengen tot het sonnet van Ronsard i , z 82 :
„Jamais au coeur ne sera que ie n'aye,
„Soit que là tombe en l'oubli du cercueil
„Le souvenir du favorable accueil
0.090....

Tuyter 20 :
„Ick peyl het water in een grondeloose put,
Ick drijf mijn ploech op de barre strant,
0400.....

kwam tot stand volgens Ronsard

i, 107:

„Sur le sablon la semence j'épan (= strooi uit),
„Ie sonde en vain les abymes d'un gouf f re;

Eindelijk het slotnummer 22 :
„Die twee bruyn oogen, twee lichten van mijn leven,
„Op my blixemende haer stralende blyheyt,
0090.....

werd nagebootst op Ronsard i, 28 :
„Ces deux yeux brims, deux flambeaux de ma vie,
„Dessus les miens respandans leur clarté,
4000.....

Goed geteld krijgen wij dus in de Brabbelingh met niet minder
dan zeven tuyters te doen, waarvoor Roemer zijn heil zocht in sonnetten van Ronsard; zulks dan volgens de kritische opgaven van
Dr. N. van der Laan.
Dient evenwel dit aantal niet nog hoger te worden opgedreven P
Na doorgezet onderzoek zijn wij overtuigd op die vraag vast jaknikkend te moeten antwoorden.
Eveneens zullen wij er niet buiten kunnen hier en daar de aandacht te vestigen op het feit dat in die 22 Tuyters niet alleen verzen
en stukken voorkomen, geïnspireerd door Ronsard, de leider van de
Parijse Pléiade, maar ook enkele andere, waarvoor Roemer is gaan
grasduinen bij diens volgelingen. Want behalve van de grootmeester
van de groep kende hij beslist ook dichtwerk van diens leerlingen en
medestanders; stout en boud durven wij menen daarvan reeds in een
vroegere lezing het bewijs te hebben geleverd wat betreft Ronsard's
innige jeugdvriend Jean-Antoine de Baif (1532-1589) 1 ), hooggepre(
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zen in zijn tijd om zijn verzenbundel Amours de Francine, onder
andere.
Grote bekendheid verwierf toen eveneens de wat jongere Philippe
Des Portes (1546-i6o8), de gunsteling van de Franse koning Charles
IX en van zijn opvolger Henri III ook, die hem zo waar maakte tot
de „abbé le mieux rente de France". Een van zijn zes zusters en
hiernaast had hij nog een broeder --- is de moeder geworden van
Mathurin Régnier (1573-1613), een voornaam satirisch dichter van
zijn land.
Des Portes stelde zijn naam onder sonnetten en liefdeselegieën voor
Diane, voor Hippolyte, voor Cléonice. Hij was dik bevriend met BaIf
en ook met Ronsard, die een hoge dunk koesterde van het poëtisch
talent van deze discipel, welke na het afsterven van de eerste Pléiadeleider op zijn beurt beschouwd werd als „de prins der Poëten" (u).
In onze Nederlanden bleef hij geen onbekende ! En al dadelijk in
de Tuyter nr i van Roemer treft men een beeld aan dat grotendeels
zijn voorstelling van de god der liefde heeft overgenomen. In
Midden in mijn hert zijn natgierigen haert,
Mijn longen zijn zijn blaes-Balcken...
Op 't vyver soo sprenght by het water van mijn oogen

echoot toch de klacht na van Des Portes (39)
(Il) fit pour me laisser en éternel tourment
De mon coeur son fourneau...
Mes poumons ses souflets, de mes yeux ses fontaines
Qui sans iamais tarir coulent incessamment.
: nat-gierig : droog, dorstig;
sprenghen : besprenkelen.

WOORDVERKLARINGEN

Tuyter 3 doet ons Ronsard's Recueil des sonnets retranchés opslaan
en daarin het XLI I Ie, dat dagtekent van 1560, lezen :
Quand ie serois un Turc, un Arabe, ou un Scythe,
Pauure, captif, malade, & d'honneur déuestu,
Laid, vieillard, impotent, encor' ne deurois-tu
Estre, comme to es, enuers moy si dépite:
Ie suis bien asseuré que mon coeur ne merite
5
( 11 ) AUGUSTE DORCHAIN : Les chefs-d'oeuvre lyriques de Pierre de Ronsard
et de son école, (Parijs, 1907), blz. XLIIII vlgg.
( 39 ) PHILLIPPE DESPORTES : Les oeuvres, (Rouen, 1611); „Diane I, page 72

Procez contre Amour.
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10

D'aimer en si bon lieu, mais ta seule vertu
Me force de ce faire; & plus ie suis batu
De ta fière rigueur, plus ta beauté m'incite.
Si tu penses trouuer un seruiteur qui soit
Digne de ta beauté, ton penser te decoit,
Car un Dieu (tant s'en-faut un homme) n'en est digne.
Si tu veux donc aimer, it faut changer de coeur :
Ne scais-tu que Venus (bien qu'elle fust diuine)
Jadis pour son amy choisit bien un pasteur ?
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 2 : déuestu : ontbloot; vs. 4 : dépite : meelijdend; - vs. 5 : asseuré : overtuigd; - vs. io : decoit : bedriegt; - vs. i i : tant s'en faut : meer daarvan.

Al waer ick een Kour, Deen, Schot, of Vin,
Behoeftigh, gevangen, arm, kreupel en lam,
Onmachtigh, verschrompelt, oudt, leelijck en stram,
So behoorde ghy niet te zijn soo wreet van sin.
5 Ick weet wel dat ick niet waerdigh en bin,
Soo hooghe te minnen dan uw deughde stalt
Mijnen wille, en hoe ghy my straffer valt,
Hoe ick uw schoonheyt meer en meer bemin.
Denck ghy eenera uws schoonheydts waerdigh te achten,
10 Soo zijt ghy bedroogen van uw loose gedachten;
Want dat most een Godt en geen mensche wesen :
Maer wilt ghy gevrijt zijn soo sinckt uwen moed,
Overleggende dat Venus die Godinne soet,
Een Herder voor haer Lief had uytgelesen.
: Kour : inwoner van
Kurland (Russisch goevernement in de Oostzeeprovincie); - vs. 6 : stalt : doet verwijlen; - vs. 7 : straf:
hard, streng; - vs. i o : loos : vals; - vs. 12 : sinckt:
laat dalen.
WOORDVERKLARINGEN : VS. I

Al voelen wij de toevoeging „die Godinne soet" als een stoplap
om het rijm aan en al luidt nog het laatste vers van de eerste terzine
heel wat nuchterder dan Ronsard's daarmee overeenstemmende regel,
toch zullen wij het niet schrappen in Visscher's vertaling. Anderzijds
volgt ze nog trouw de gang van het model.
En licht viel het niet een echt dichter als de Pléiadehoof dman over
te zetten ! Wij leiden eruit af dat onze Amsterdammer zeker niet zonder aanleg en vaardigheid was voor het vertalen op maat en rijm.
Dit komt herhaaldelijk uit wanneer hij bij kleinere dichters — dus
minder echte, minder lastige om weer te geven —op bezoek toog. Men
bewijst het reeds met zijn Tuyter n' 5, waarvoor hij het origineel
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heeft aangetroffen bij Philippe Des Portes, nl. in diens Amours de
Diane, II, sonnet XXVI :
Chassez de vostre coeur l'iniuste cruauté,
Qui vous rend contre Amour fierement obstinée :
Et n'estimez iamais qu'une Dame bien-née
Puisse auoir sans aimer quelque felicité.
5
Mais que vous seruira cette fleur de beauté,
De ieunesse & d'amour richement couronnée,
Si sans estre cueillie elle demeure fennée
Et perd sa desirable & chere nouueauté ?
Il ne suffit d'auoir un champ gras & fertile,
10 Car s'il n'est labouré c'est une friche inutile,
La terre en deuient dure & ne rapporte rien.
Celle qui ne se sert de sa belle ieunesse,
Fait comme un usurier qui classe sa richesse,
Et se laisse mourir sans user de son bien.
Vs. 3 : estimez: meen, geloof; vs. 7 : fennée (nu : fanée) : verwelkt; vs. io : f riche :
onbebouwd land.
WOORDVERKLARINGEN:

Drijft uyt schoon Lief de strafheyt woedigh,
Die u doet wederstaen der minnen kracht,
En denckt niet dat een Dochter van goedt geslacht,
Sonder Liefde te dragen, mach leven voorspoedig.
5 Waer toe dan dees schoonheyd ouervloedigh ?
Schoonheyt die in den strick my houdt begort,
So die ongepluckt op den struyck verdort,

Sonder te genieten hare gave goedigh.
't Is niet genoegh dat uw Acker is vet en goet,
10 Soo ghy den behoorlijcken arbeyt daer niet aen doet,
Luttel vruchten sult gy in u schueren beluycken.
Desgelijcks die sijn jeughdelijckheyt niet en verght,
Is een woecknaer gelyck, die sijn schat verberght,
En eer soude sterven dan by 't soude gebruycken.
: VS. I : stra f heyt : hardheid,
strengheid; - woedigh : dol; - vs. 6 : strick : vangnet;
begort : verstrikt, gevangen; - vs. i i : beluycken : sluiten, bergen; vs. 12 : verght : aanbiedt, voorstelt.
WOORDVERKLARINGEN

Wat zou er zich tegen verzetten dat wij hieruit Roemer's bekendheid met het oeuvre van Des Portes afleiden op grond waarvan wij
tevens de hier voorafgaande vergelijking van Tuyter i met een strofe
daaruit hebben aangedurfd ? Toch zullen wij onomwonden toegeven
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meteen dat zij en het klinkdicht van daarnet de enige proeven zijn,
die wij in de boeken van Visscher in verband met de bedoelde volgeling van Ronsard kunnen brengen.
Daarentegen laat verder nazicht van de Tuyters konstateren dat wij
een hele tijd het poëtisch werk van de Pleiadeaanvoerder niet uit de
hand mogen leggen!
Volgens de aantekeningen van Dr. N. van der Laan mochten wij
zulks al niet doen in de eerste helft van de „Tuyters" wij herhalen
het bij de nummers 4 en i i ; voor de tweede helft bij de nummers
14 en z 7 en i q en 20 en 2 2.•• alles samen bij 7 van de 22 sonnetten
in de Brabbelinglh, wat ongetwijfeld een opvallend hoog aantal uitmaakt.
Maar hiernavolgend leveren wij de bewijzen dat we voor nog meer
nummers onder die 22 het inspirerende origineel bij Ronsard ontmoetten.

Dit is reeds het geval voor Tuyter 6 :
Het duncken my voorwaer geen kleyne saken,
Dewijl het lichaem gevoeght is van armen en beenen,
Van longen, lever, milt, aderen en zeenen,
Handen, voeten, breyn, herssenen en kaken.
5
Dat Kupido hier tegen geen strijdt komt maken,
Dan alleen hertneckigh in sijn opini verwert,
Nergens anders na schiet dan op 't wit van mijn hert,
Sonder immermeer hooger of lager te raken.
Want hy (soo men seydt) noch soo jongen kindt,
10 Wulps, reuckeloos, wilt, woest en blindt,
Sijn pijlen soo juyst niet vlogen na haer stede.
Maer hy is een Landtlooper, oudt, kloeck, versocht,
Daer onse ieught altijdt af wordt verkocht,
En van de wijn-koop drincken wy selfs mede.
: Vs. 3 : zeen : zenuw, pees,
spier; - Vs. 4 : breyn : hier bedoeld tegenover het
volgende „herssenen", hoofd, schedel (uitwendig); vs. 6 : opini : mening, hier in ongunstige zin, stuk;
verwert : in de war; vs. 7 : wit : doelwit; - vs. io :
reuckeloos : zorgeloos, lichtzinnig; - vs. i i : stede:
plaats; - vs. 12 : versocht : die zijn proeven heeft
afgelegd; - vs. 13 : af : door; - vs. i4 : wijn-koop :
de wijn, gedronken door koper, verkoper en getuigen
ter bezegeling van een gesloten overeenkomst. Dus
hier : wij dragen het onze er toe bij om Cupido's werk
te bezegelen.
WOORDVERKLARINGEN

---r
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Hierin verwerkte de Nederlander een madrigaal van z 6 verzen van
Pierre de Ronsard, voorkomend in Le second Livre des Amours, na
sonnet VII :
Hé, n'est-ce, mon Pasquier, hé n'est-ce pas grand cas ?
Bien que le corps party de tant de meetbres i'aye,
De muscles, nerfs, tendons, poulmons, arteres, faye,
De mains, de pieds, de flancs, de iambes, & de bras,
5
Qu'Amour les laisse en paix, & ne les naure pas,
Et que son traict sans cesse opiniastre essaye
De faire dans mon sein une eternelle playe,
Sans que iamais it vise ou plus haut ou plus bas ?
Il n'est tel en mon coeur qu'on le feint en peinture.
10 S'il estoit un enfant sourd, volage, aueuglé,
Il ne feroit en fame une telle ouuerture,
Et son coup ne seroit si seur ni si réglé.
Ce n'est pas un enfant : car ses traicts san mesure
N'auraient pour certain but tousiours un mesme lieu.
15 Apollon tire droit : mais Amour est un Dieu,
Qui sans viser aux coeurs, y frappe de nature.
WOORDVERKLARINGEN : Vs. i : Pasquier : Ronsard
wendt zich met dit madrigaal tot zijn vriend Etienne
Pasquier (1529-1615), advokaat en magistraat van eerste rang, die behoort tot de geschiedenis van de letterkunde door zijn „Recherches de la France" (1561-70)
in negen boeken, en zijn „Brieven"; - vs. 2 party:
gedeeld; - vs. 3 : f aye : (foie) lever; - vs. 5 : naure :
kwetst; - vs. 6 : traict : pijl; vs. 9 : feint : vals voorstelt; - vs. 14 : certain : bepaald, vast.
:

Roemer Visscher heeft dus zijn Frans model ingekort. Bij dit laatste
zal onvermijdelijk de indruk ontstaan gelet op de schikking der
rijmen van de acht eerste verzen vooral dat het in aanraking brengt
met een enigszins uitgesponnen sonnet. Het doet zo goed als een
„chute du sonnet" aan de hand ook, die opweegt tegen die in de
tuyter van Roemer, ofschoon deze ook lang niet kwaad mag heten.
De slotterzine doet daarbij wel raar opkijken, daar zij gans los van
de tekst van Ronsard is gehouden en, wie weet, geheel van de eigen
vinding van de Nederlander mag heten.
De onmiddellijk volgende Tuyter 7 luidt:
Ongeluckiger is hij die hem selven verwert,
In de banden van minnen, dan of by sat
Hier beneden met Ixion op het draeyende rat,
Of daer de Promethissche gier verscheurde sijn hert.
5 Hij voelt wassen in hem verdriet met verdriet en smert,
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10

Een pijnlijcke vreugt die hem twijffelijk noopt,
Ja noopt of deerlijck het vel afstroopt,
Reden leydt onmachtigh door begeerte verspert.
Gelijck een Vogelken dat aen een lijmtack sneeft,
Hoe 't meer spartelt en vliegt, hoe 't vaster kleeft,
Onmogelijck is te ontkomen des vogelaers juck.
Soo is de Minnaer, hoe hy hem neerstiger spoet,
Hoe hy hem meer bint soo het wesen moet,
Aen het genoegelijck onslippelyck ongeluck.
: Vs. i : verwert : verwart; vs. 3 : Ixion : (in de tekst staat misdrukt : Irion) was
in de Hades aan een rad gesmeed, dat rusteloos rondwentelde; - vs. 4 : Promethissche : van Prometeus, die
op bevel van Zeus aan een rots werd geketend, waar
dagelijks een arend zijn lever verscheurde; - vs. 6 :
twijffelijk noopt : aanspoort tot vreugde, zowel als tot
verdriet; nopen : prikkelen; twijf f elijck : onbetrouwbaar; - vs. 9 : sneeft : omkomt; - vs. 13 : soo het wesen moet : zoals het noodwendig gaat; - vs. 14 : onslippelyck : waaraan men niet kon ontslippen.
WOORDVERKLARINGEN

Deze tuyter is tot stand gekomen als vertaling naar Ronsard's
Amours de Marie, n' ÇJJ :
L'Amant est une beste, & beste est qui s'empestre
Dans les liens d'Amour : sa peine est plus cruelle
Que s'il tournoit là bas la roue continuelle,
Ou s'il baillot son coeur aux vautours à repaistre.
Maugré luy dans son ame à toute heure it sent naistre
5
Un ioyeux déplaisir, qui douteux l'espointelle.
Quoi ? l'espointelle ! aincois le gesne & le martelle:
Sa raison est vaincue & l'appetit est maistre.
Il ressemble a 1'oiseau, lequel plus se remuë
10 Captif dans les gluaux, tant plus fort se rengluë,
Se debatant en vain d'eschapper l'oiseleur :
Ainsi tant plus l'Amant les rets d'amour secouë,
Plus à l'entour du col son destin les renouë,
Pour iamais n'echapper d'un si plaisant malheur.
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 4 : bailloit : overgaf; repaistre : vreten; - vs. 6 : espointelle : afstompt; - vs.
7 : aincois : veeleer; martelle : hamert; - vs. 8 : appetit : begeerte; - vs. io : gluaux : lijmroeden; renglue :
vastlijmt; - vs. 13 : à Pentour : rondom.

Roemer haalde er nadrukkelijk Ixion en Prometheus bij, dan wanneer wij Ronsard dankbaar waren dat hij uiterst vluchtig de fabels

— 174 -van het Grieks - mythologische rad en van de gier slechts eventjes

aanroerde.
Van nieuws blijft de Nederlandse dichter ten achter bij het talent
van zijn Parijs voorbeeld in zijn achtste Tuyter, waarin hij het
XXVIIIe van de Sonnets retranchés van Pierre de Ronsard nabootst :
0 Lief, die u met Liefde niet wilt verstooren,
Dan van deught en eere die u doen achten,
Sal door hitte en koude dan moeten versmachten
Mijn herte dat het uwe niet mach bekooren ?
5 Al heb ick rampsaligh mijn moeyten verloren,
Om dat de Liefde noyt quam in uw gedachten,
So sal ick my nochtans te noemen niet wachten,
De Stadt geluckigh, daer ghy sijt geboren.
Ick haet u nimmermeer, al waert ghy noch soo rebel,
10 Dan hem, segh ick, hem, mach ick haten wel,
Die my bracht daer ick van uw schoonheyd ben gevaen.
Hij, hij heeft my vermoordt, als 't al is geseydt,
Want ist niet vermoorden als men yemant geleyt,
Daer men de strick des doodts mach ontryen noch ontgaen ?
WOORDVERKLARINGEN : Vs. i : verstooren : bekommeren om; - vs. 8 : Stadt : stede, plaats; - vs. i o
rebel : wederspannig; - vs. i i : gevaen : gevangen; vs. z4: ontryen : weg van rijden, ontgaan.
0 Toy qui n'est de rien en ton coeur amoureuse
Que l'honneur & vertu, qui te font estimer,
Quoy ! en glace & en feu voirras-tu consommer
Tousiours mon pauvre coeur sans luy estre piteuse ?
S
Bien que vers moy tu sois ingrate, & dédaigneuse,
Fiere, dure, rebelle, & nonchalant' d'aimer,
Encor ie ne puis engarder de nommer
La terre ou to nasquis sur toute bien-heureuse.
Ie ne te puis hair, quoy que tu me sois fière,
10 Mais bien ie hay celuy qui me mena de nuit
Prendre de tes beaux yeux l'accointance premiere :
Celuy sans y penser á la mort m'a conduit,
Celuy seul me tue : hé mon Dieu ! n'est-ce pas
Tuer que de conduire un homme à son trespas ?
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 4 : piteuse deernisvol; vs. 6 : rebelle : weerspannig; nonchalant : achteloos;
- vs. 7: engarder : zich weerhouden; vs. 8 : sur boven; - vs. i i : accaintance : omgang, verkeer.
:

:

Bij Tuyter i o is het vermoeden gewettigd dat hij, althans met zijn
eerste twee strofen, wortelt in een „Chanson" van Ronsard en wel uit
diens Second Livre des Amours :
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Ick ben alsoo, als ghy wilt dat ick sy,
Gesont, sieck, hopent en desperaet,
Stil, onrustigh, goet ende quaet,
Vriendlijck, vyandigh, droevigh en bly,
5 Morsigh, puntigh, oock y ende fy,
Genoeglijck, pruyligh, heet ende kout,
Ravelduyt, stom, bloot en stout,
Voorsichtigh, rueckeloos, gevangen en vry,
: Vs. 2 : desperaet : wanhopig;
- vs. 5 : Morsigh : slordig; puntigh : precies; y ende
fy : van het ene uiterste (overdreven netjes) in het
WOORDVERKLARINGEN

andere (zeer slordig, uit onverschilligheid); - vs. 6 :
pruyligh : humeur tonend; - vs. 7 : ravelduyt : praatziek; bloot : blode, angstig.

Demandes-tu, chere Marie,
Quelle est pour toy ma pauure vie ?
Ie iure par tes yeux, qu'e11e est
Telle qu'Qrdonner te la plaist.
5
Pauure, chetiue, langoureuse,
Dolente, triste, malheureuse :
Et tout le mal qui vient d'amour,
Ne m'abandonne nuict ny iour.
10

Ennuy, trauail, peine, tristesse,
Larmes, souspires, sanglots, destresse,
Et tout le mal qui vient d'amour,
Ne m'abandonne nuict ny iour.
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 5 : langoureuse : kwijnend; - vs. 6 : dolente : jammerend; - vs. 9 : trauail:
onderneming.

In ieder geval is dergelijke beschrijving van de beklagenswaardige
toestand van een onbevredigd gelaten minnaar echt pléiadistisch met
haar opgehoopte tegenstellingen. Evenzo maakt de slotterzine
Maer nu ick van uw schoonheyt ben gevaen,
Nu mach ick een oogenblick niet stille staen,
En dat om dat ghy zijt soo onstantachtigh ('°)

( 40

) = onstandvastig, wispelturig.
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een direkte weergalm uit van de liefdeklachten, die opstijgen uit de
bundels van alle Ronsardisten.
Tuyter nr i z bracht Dr. van der Laan met recht terug tot het sonnet
van Ronsard voor Cassandre CXIX ( 41 ) en het mag gezeid dat deze
vertaling van Roemer Visscher lang niet kwaad is, laat ze wel wat
onbeholpener wezen dan het oorspronkelijke, wanneer men let op de
geleidelijkheid van de overgangen. Prijzenswaardig echter komt de
variatie voor, die ze aan het slot binnenmoffelde en waardoor de laatste terzine vast is aangeschakeld aan de voorgaande; terwijl in de
Franse tekst in de plaats daarvan een overweging staat te lezen, die
als maar half en half geschikt aandoet.
haalt het integendeel niet
Het volgende klinkdicht Tuyter z i
bij zijn voorbeeld, dat wij bevinden te zijn het XXe van Ronsard's
Sonnets retranchés :
Ghy en wilt dan niet Lief ? Soo moet ick zijn gepaeyt,
Gedult tegen uw strafheyt wil my Godt geven,
Gewroken sal ick zijn, mogen wij dertigh jaer leven,
Siende de schoonheyt verwelcken die nu mijn ziel verfraeyt.
5 Sulcke minnaers, Lief, zijn heel dun gezaeyt,
Die sonder wederlieft oyt minnaers zijn gebleven,
En ten waer ick in onspoedt wel was bedreven,
Dit weygeren hadde my het leven langti ontdraeyt.
Dan als ick wel overlegh in mijn hert,
i o Dat ick d'eerste bedrogen door vrouwe niet en bin,
En dat kloecker dan ick verkreegen scha en smert.
Soo vergeef ick 't my selven in mijn eygen sin,
En u oock, die 't my doet, na uwer gewoonheyt,
Om dat ghy se alle te bovengaet in schoonheyt.
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 4 :

ver f raeyt : verheugt;

-

vs. 7 : onspoedt : tegenspoed; bedreven : zo verre gebracht; - vs. 8 : ontdraeyt : ontnomen; - vs. i i : kloecker : verstandigeren.
Vous ne le voulez pas ? & bien, i'en suis content,
Contre vostre rigueur Dieu me doint patience,
Deuant qu'il soit vingt ans i'en auray la vengeance,
Voyant terns vos yeux qui me trauaillent tart.
On ne ooit amoureux au monde si constant
Qui ne perdist le coeur, perdant sa recompense:
Quant à moy, si ne fust la longue experience,
Que i'ay de ma douleur, ie mourrois à 1'instant.
( 11 ) N . VAN DER LAAN : op. cit., deel II, blz. 13, 77.

— 177 -Toutesfois quand ie pense un peu en mon courage
i o Que ie ne suis tout seul des femmes abusé,
Et que de plus accorts en ont receu dommage;
Ie pardonne a moy-mesme, & m'ay pour excusé :
Puis vous qui me trompez, en estes coustumiere,
Et qui pis est sur toute en beauté la premiere.
: Vs. 2 : doint : geve; - vs.
3 : devant : vooraleer; - vs. 6 : coeur : moed; - vs. 9 :
courage : gemoed; - vs. i o : abusé : bedrogen; - vs. i i :
accort : behendigen; - vs. 13 : puis : (puisque), vermits.
WOORDVERKLARINGEN

Wij voelen ons immers hier genoodzaakt toe te geven dat Roemer
er niet in slaagde de rustige statigheid van zijn model opnieuw te
bereiken, al heeft hij zich waarschijnlijk dapper ingespannen misschien te sterk, zo hevig dat hij tegen het slot „niet meer kon"; want
dit slot bevredigt ons het minst van al, hoewel het erop bogen mag
trouw te zijn vertaald gelijk de voorafgaande verzen. Gaarne stellen
wij dan vast dat wij in deze proeve voor de eerste en ook voor de
laatste maal een volkomen klinkdicht mogen toejuichen voor zoverre het 't rijmschema betreft in de quadernano's; want het bewaart
onvervalst de ordening van de rijmen gelijk het in klassieke vorm
gegoten sonnet toentertijde ze had vastgelegd en het model ze te
zien geeft; Roemer hield zich daarin overigens ook trouw aan dezelfde
afwisseling wat de mannelijke en de vrouwelijke rijmen aangaat ( 4Z)•
Tuyter nr i6 nodigde Dr. N. van der Laan uit te vergelijken met
het sonnet van Petrarca „S'Amor non è, the dunque è quel ch'i
senso ? " (I, Ciii). Hij vermeldde tevens dat een andere vertaling daarvan bekend is in het Nederlands en wel in Het Bosken door Jan Van
der Noot; tenslotte nog dat men bij Ronsard de laatste verzen van
Roemer's gewrochtje ook weervindt. Tussen haakjes stelt hij verder
de vraag of misschien Van der Noot zich niet aan het werk zette met
voor zich het Franse sonnet door Jean-Antoine de Baïf, voorhanden
in diens ie Boek van de Amour de Francine ( 43 )• Hèt is zeker niet
verboden dezelfde vraag te stellen met betrekking tot de tuiter van
Roemer, die wel op de hoogte was van het werk van deze landgenoot
en vriend van Ronsard. Zijn beide eerste vierregelige strofen lijkt hij
wel bij de Baïf te zijn gaan afluisteren. Maar weder anders dan de
) Zie ook :
vorm".
(

f2

CHRISTINE D'HAEN

( 13 ) N. VAN DER LAAN :

: op. cit., blz. 99 vlg. : „Rijm, versmaat,

op. cit., deel II, blz. 79 vlg.
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Fransman speelt hij daarin met meer op elkaar volgende vragen en
het gelukt hem aldus een levendiger indruk van bange onrust te ver
te herinneren aan de bouw van het sonnet van-wekndirt
Petrarca.
Er blijven nu nog in de reeks Tuyters zes nummers over. Daarvan
zijn er niet minder dan vier uit het Frans overgezet, uit Ronsard;
namelijk het z 7e, het z 9e, het 20a en het 22
Tuyter nr 17 hebben wij al nader behandeld, erop wijzend dat
deze tuyter een vertaling biedt van het 63e sonnet uit de Premier livre
des amours van Ronsard, gepubliceerd in z 5 52 . Van dit Franse gedicht is bekend geraakt dat het voor onze Nederlandse zestiendeeuwers waarachtig een biezondere bekoorlijkheid moet hebben bezeten (") Immers een vertaling ervan komt ook voor in de bundel
Het Bosken van de Antwerpse poëet jonker Jan van der Noot en
een derde werd aangedurfd door Hendrick Laurensz. Spieghel, die ze
afstond eveneens in Roemer's Brabbelingh; maar Van der Noot regel
zich nog elders op de aanhef en de ommezwaai van het Franse-de
klinkdicht, nl. in
„Wil yemand sien een Schoonheyd groot, med' Ere,
8

.

Die corn' besien dees' schoon' Romeinsche vrouwe
Soo kunstighlijck van Hans wirix ghemaeckt...

...welke regels opklinken als bijschriftvers voor zijn epigramma
„op een Lucrece van Roomen", dat zijn bundel van 1581vooraf gaat (45); Roemer op zijn beurt laat het nog eens naklinken in de
eerste verzen van zijn Zoe „Quick" van het tweede Schock
„Hondertmael danck ick wel op eenen dagh,
Hoe dat schoonheyt, abelheyt ( 46 ) en jonge jeught
So perfeckt in een lichaem plaets hebben mach
En soo volmaeckt t'samen zijn geveught (47)•

(44) ROBERT FONCKE : Aan wie de kroon ? Een vergelijking van I]°- eeuwse
Vlaamse, Hollandse en Duitse vertalingen van Franse gedichten, in „Verslagen
Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde ", november- december 1956, blz. 8i6 vlgg.
(45),,I. Van der Noot, Patritius van Antwerpen, op een Lucrece van Roomen,
seer kunstighlijck in coper gesneden, met welke plate Abel Van der Hoeven,
Frans Sone, van Delft, den Poët vereerde den i8. dagh in Meerte, Anno 1580."
(46)= bevalligheid.
(47)
= gevoegd.

'79 —
7•
Nog een ogenblik geduld en wij zullen samenvattend en besluitend
onderstrepen hoe groot en doorslaande op Roemer Visscher's Juyters" de sonnetten van meester Pierre de Ronsard een invloed hebben
uitgeoefend. Eer wij daartoe overgaan late men ons toe — even uit
aan te stippen dat een paar ervan onze Nederlander zelfs-weidn
op een andere plaats van zijn werk tot navolging verleidden. Men
zie almaar de daarjuist geciteerde strofe; men zie ook zijn 22 nummer in het Vijfde Schock van de „Quicken" 4S) :
Soo daer een Dochter is in 't gansche landt,
Die geensins te houwen wil stellen haer sinnen,
Die sal my juyst beroeren mijn verstandt,
En 't ongeluck sal my haer doen beminnen:
5 Maer soo ick ergens een soetelijck Dier kan vinnen,
Die geern, als haer Moeder, sou doen het best,
D'een sot of d'ander sal voor my beginnen,
En verwerven accoort op sijn request :
Een ander krijght de Vogel, en ick het lege nest.
8

(

: Vs. 3 : beroeren: indruk maken op, prikkelen; - vs. 5 : soetelijck : lieflijk; Dier:
meisje; - vs. 8 : request : verzoek.

WOORDVERKLARINGEN

Zijn dat niet woordelijk weergegeven de acht eerste verzen van
Ronsard's XXXe sonnet voor Marie ?
S'il y a quelque fille en toute une contrée,
Qui soit inexorable, inhumaine & cruelle,
Tousiours elle est de moy pour Dame rencontrée,
Et tousiours le malheur me fait serviteur d'elle.
Mais Si quelcune est douce, honneste, aimable & belle,
5
La prinse en est pour moy tousiours desesperée :
I'ay beau estre courtois, ieune, accort & fidéle,
Elle sera tousiours d'un sot enamourée.
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 6 : prinse : ( prise), ver-

overing; - vs. 7 : accort : van aangenaam verstand.

Alleen de quadernano's van Ronsard heeft Visscher dit keer durven aanpakken; hij voegde er slechts één enkel vers nog bij, dat allesbehalve de statige pléiadistische toon ten gehore brengt, integendeel
( 48 ) N. VAN DER LAAN

: op. cit., Deel II, blz.

52, 145 vlg.

--
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helemaal „goedrond" luidt. Anders tot in de inlassing van een paar
opvallende termen deunt hij zijn model na : bij alle twee is sprake
van een „sot" en „accort" duikt weer op, alhoewel niet met behoud
van zijn betekenis in het Frans. Overigens wie nader let op de strofenvorm konstateert dat het klinkdicht van Ronsard een van de zeldzame
voorbeelden in zijn werk biedt van gekruiste rijmenschikking in de
quadernano's; welnu volgens het identische schema staan de eind
geschikt.
-klaneid„Quc"
nl. de 29e van het 2,e Schock 49
Nog een andere „Quick"
is,
wat de inhoud aanbelangt, getrouw overgezet een sonnet van Ronsard
en wel het 3e uit diens Second Livre des Amours, al heeft Roemer
bepaaldelijk de zegging van de tweede strofe vooral ingekort. Natuurlijk liet hij eveneens Ronsard's vokatief tot zijn dichterlijke strijdmakker Iodelle 50 ) wegvallen
Jodelle, 1'autre four 1'enf ant de Cytherée,
Au combat m'appela courbant son arc Turquois :
Et lors, comme hardi, ie vesti le harnois,
Pour auoir contre luy la chair plus asseurée.
5
Il me tira premier une fleche acerée,
Droit au coeur, puis une autre, & puis tout a la fois
I1 decocha sur moy les traits de son carquois,
Sans qu'il eust d'un seul coup ma poitrine enferrée.
Mais quand it vid son arc de fleches desarmé,
10 Tout despit s'est luy mesme en fleches transf ormé,
Puis en moy se rue d'une puissance extresme.
Quand ie me vy vaincu, ie me desarmay lors:
(

)

(

Car rien ne m'eust serui de m'armer par dehors,

Puis que mon ennemy estoit dedans moy mesme.
i : Cythérée : Cythera,
een eiland ten N.O. van Kreta, in de Oudheid gewijd
aan de godin Venus, die er een prachtige tempel bezat; in de dichtkunst het allegorische vaderland van
de minnenden; - vs. 3 : vesti : aanlegde; harnois:

WOORDVERKLARINGEN : Vs.

: op. cit., Deel I, blz. 22, 112 vlg.
(50)Etienne Jodelle (1532-1573) fungeerde aan het Franse hof als organisator
van feesten en spektakels; ook Cathérine de Médicis beschermde hem. Hij
dichtte in verzen het treurspel „Cléopatre", waarvan hij de stof ging putten bij
Plutarchus, en ook een toneelspel „Eugène", die beide in 1552 voor de eerste
maal v66r het voetlicht werden gebracht. „Cléopatre" werd gespeeld door de
auteur zelf, naast wie o. a. nog een lid van de Pléiadegroep akteerde, nl. Remy
Belleau. Men liet in die tijd niet onvermeld, dat Jodelle toen van de Koning
een som van Soo écus ten geschenke had ontvangen.
(49)
N. VAN DER LAAN

-- 18 I —•wapenrusting; - vs. 5 : acerée : verstaald, scherpsnijdend; - vs. 8 : enf erre'e : doorboord; - vs. io : despit :
(dépité) : vergramd, wrevelig; - vs. 12 : d esarma y : de
wapenrusting afleggen.
Om dat ick Kupido had genoemt een kindt,
Daeghde hy my uyt om tegen hem te vechten,
En toonde dat hy een man was, al is hy blindt.
Ick was geharnascht als de Landts-knechten,
5 Alsoo dat syn pijlen niet mochten hechten,
Al had hij der hondert op my getogen:
Maer als hy vernam dat hy niet uytrechten,
Dat sijn koocker was leegh, en dat hy was bedrogen,
Worde sells een pijl, en is in my gevlogen:
zo Doe gaf ick my verwonnen sonder eenigh gekijf:
Ick trock 't harnasch uyt : Want wat sou 't helpen mogen,
Als ick mijn vyandt had binnen in mijn lijf.
: Vs. 5 : hechten : blijven steken; - vs. 7 : uytrechten : uitrichtte, tot stand bracht;
- vs. 9 : worde : werd hij; - vs. io : gekijf : twist.

WOORDVERKLARINGEN

In dit gedichtje schoot blijkbaar het talent van Roemer te kort —
weinig vormkunstenaar gelijk hij feitelijk was om zich in het klinkdicht in te werken, ofschoon de herhaalde eindrijmklanken bij hem
waarschijnlijk zijn aanvankelijke goede wil belichten om zich aan de
vorm van zijn origineel te houden.
Volledigheidshalve zij hier van nieuws een beetje uitweidend —
ingelast dat Ronsard in het bedoelde sonnet zijn mededeling uitspon
volgens de Griekse dichter Anakreon en dat dezelfde stof kan worden
weergevonden in een vertaling, welke zijn medestander Remy Belleau
(52)•
In een liedboek uit
( 5 !) van de anakreontische oden heeft bezorgd
Roemers tijd, Den Bloem -Hof van de Nederlantsche I eught, verza-

(51) (1528, Nogent-le-Rotrou - 1577). Men beschouwt als zijn voornaamste
werk zijn „La Bergerie", een soort landelijke roman, waarin proza en gedichten
zijn gemengd. Ronsard achtte hem eens „un trop sec biberon pour un tourneur
d'Anacréon" en hergoot met groter meesterschap enkele van zijn vertalingen (cf.
RENE Douiic : Histoire de la littérature f rancaise, (Parijs, 1896, elfde uitgave,
blz. i i6).
( 51 ) Grieks lierdichter, geboren ± 53 0 vóór Christus, leefde te Samos, later
te Athene, gestorven omstreeks 495 vóór Chr. - Vgl. N. VAN DER LAAN : op.
cit., Deel I, blz. 112 vlg.

—
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meld in z 6o8 ("), komt een lied voor ("), getiteld „Cupidos cracht",
dat hetzelfde verhaalt; zo nog in een tweede liedboek, een beetje
jonger, want daterende van z 6 z 8, Apollo of Ghesangh der Musen ("), honderdzesendertig stukjes behelzend, soms ondertekend
door Carel van Mander en Samuel Coster, en samengebracht door
Brederoo, die naar men beweert er het openingsstuk voor afstond alsmede talrijke andere verzen nog, waaronder zijn hooggeroemde sonnetten „van de Schoonheyt"; in die bundel lezen wij ( 56 ) een
gedicht „Onlancx heb ick belacht ... ", dat verzen verluiden laat die
onmiddellijk regels uit het klinkdicht van Ronsard nagalmen.

8.
Zullen wij na dit alles het oordeel van A. T. A. Heyting, dat ook
Roemer's sonnetten veel te weinig geacht zijn ("), ook tot het onze
maken ? Slechts schoorvoetend zouden wij 't durven ! Immers, laat
zijn 22 Tuyters beslist niet oninteressant zijn uitgevallen, juweeltjes
van poëtische kunst zijn ze daarom nog niet. Er schuilt daaronder geen
enkel klinkdicht, zo talentvol gedreven of gegoten, dat Boileau, lange
tijd de onaangevochten woordvoerder op de Franse parnassus ("),
het hadde kunnen aanhalen tot staving van zijn opvatting dat „Un
sonnet sans défaut vaut seul un long poëme" ( 5 '). Geen enkel mag
bogen op een volkomen beheerste vorm of op een nooit gebroken
maat of op verrassend juiste beeldspraak of op sierlijke klankenweelde of op ongekreukt muziekale berijming. Het aantrekkelijkst doet
nog Roemer's taal aan daarin om haar veelmaals goedronde natuurlijkheid, waardoor voor hem en zijn land- en tijdgenoten in de hand
(53)Den Bloem-Hof Van de Nederlantsche Jeught, beplant met uijtgelesene
Elegien, Sonnetten, Epithalamien, ê gesangen etc. Poetisch ê Moreel. Noyt in den
druck gesien, t'Amstelredam. Bij Dirk Pieter B. - in de Witte Parsse in de
oude Brug-steech. z 6o8.
(54)Blz. 17.
(55)Apollo of Ghesangh der Musen / Wiens lieflijcke stemmen merendeels
in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. t'Amsterdam, by
Dirck Pietersz. Boeck-vercooper op 't Water, inde witte Pars. 1615.
(56)Blz. 38.
(57)A. T. A. HEYTING : op. cit., blz. 20.
(58)Nicolas Boileau-Despréaux, geb. te Parijs in 1636, overleden in 171 T
(59)
In zijn „Art poétique" van juli 1674, Chant II, vs. 94.
.
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werd gewerkt de toepassing van het voorschrift van de Ronsardistische kunstbroeders, luidende : „de modellen niet over te zetten, doch
ze geheel en gans te verteren en op te nemen in zijn bloed ".
Belangwekkend zijn de Tuyters desniettemin om meer dan één
reden. Ten eerste omdat ze de groei en de ontwikkeling belichten
van de poëtische sonnettenvorm nog in de eerste halve eeuw na zijn
opkomst binnen de Nederlanden. Ten tweede en in hoofdzake omdat
ze een schelste licht verbreiden op de diepwerkende invloed, alsdan
uitgeoefend door de Pléiadegroep en allereerst door hun voorman
Pierre de Ronsard op de „poetae minores" van bij ons. Dr. N. van der
Laan was er zeer verdienstelijk in geslaagd er zo maar van de 22
Roemerse klinkdichten 7 vast te hechten, voor hun genesis, aan
scheppingen van de Vendoomse poëet. Wij dan hebben gemeend nog
bij één of twee invloed van Des Portes te kunnen bewijzen en verder
er acht nog voor te stellen als verschuldigd aan originelen van
Ronsard. Wat laat uitmaken dat alles samen niet minder dan i 7
nummers van de 22 in de Brabbelingh zijn te herkennen als weergalmen van het Parijse geluid ! En wie weet brengt verdere navorsing
zulks nog niet voort aan het licht betreffende sommige van de overblijvende 5 Tuyters ?

Te bevroeden dat als dichter Roemer Visscher voor zo zwaar een
aandeel aan een andere schatplichtig dient te heten, zal er voor behoeden zich te wagen aan niet-verantwoorde gevolgtrekkingen omtrent hem ! Hiertoe liet zich J. Koopmans verleiden in zijn alleszins
lezenswaardig artikel „Roemer Visscher ", opgenomen in het taal- en
letterkundig tijdschrift in Noord-Nederland De nieuwe Taalgids (').
Immers waar hij o. m. daarin meedeelt dat onze dichter de liefde kenschetste als een droom, dan weten wij dat hij slechts herhaalde wat
hij had gelezen bij Ronsard !
Bijv. Roemer's nr 53 van de „Quicken" II (61)
Liefde is niet dan een brandende rasernye,
Die met roock vervult de fantasye,
Met een sus, met een cus, met een boert, met een swinc;
Want droomen en minnen dat is bycans een dinck.
WOORDVERKLARINGEN : Vs. 3 : Sus : stilte, rust;
swinc : vlugge blik der ogen, lonk.

) Jaargang IV, nr z .

( 00
(61)

N. VAN DER LAAN

: op. cit., Deel I, blz. 27, 118-
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is de tastbaar beïnvloede vernederlandsing van verzen in Ronsard's
Chant des Sirenes 62
L'amour n'est rien qu'ardante frenesie,
Qui de fumee emplist la fantaisie,
D'erreur, de vent & d'un songe importun;
'Car le songer & l'amour ce n'est qu'un.
(

) :

Men zal echter andermaal graag vaststellen dat Roemer de derde
geciteerde regel verving door een persoonlijke vinding, die zich flink
en aangenaam van gang voordoet.
Nog huldigender belang zal men eraan hechten dat Roemer hierbij
de slotverzen van de bedoelde Franse Chant des Sirenes heeft benuttigd. Dit pleit voor zijn bekendheid heel zeker met het dichtwerk
van Ronsard. Immers zijn het bij een minder diepgaande kennisneming met een auteur gewoonlijk er niet de aanhefverzen van gedichten, die bijblijven, dan wel losgeschakelde slotregels ?
Heeft de Amsterdammer werkelijk zo „tragies den strijd om 't bezit" gezien als Koopmans voorhield ? Eens te meer heeft hij om zulks
te bewijzen een beroep gedaan op wat een vertaling uit Visscher's
veder was ! Van nieuws gaat hij op die wijze te werk, wanneer hij
voorhoudt dat „De school der Liefde, die Roemer doorworsteld heeft,
vrijwel in z'n ganse loop is terug te vinden in z'n Sonnetten-krans... ",
wanneer hij beweert dat „het liefde... proces bij hem" ook is geweest
een voortdurende school van zelf-analyse, een vlijtige waarneming van
een geheel nieuw bestaan in een ongekende stemmingsfeer, een aanhoudend pogen om zich in woorden de faam zijner gesteldheid bewust
te worden." Hoe weinig echt oorspronkelijk, persoonlijk werk schuilt
immers onder de liefdegedichten, die op Roemer's naam staan ! Te
reppen van Roemer's „doodelike verliefdheid" op grond van zijn
„Tuyters" kan geen steek houden na wat Dr. N. van der Laan en
wij na hem in het bovenstaande onthulden omtrent de herkomst van
hun gedachten- en gevoelsinhoud; trouwens de „merkpalen" van die
Tuyters, door J. Koopmans overgedrukt, zijn weer nog eens, en alle,
vertalingen.
Met dit alles kome dan het einde van onze nadere literairhistorische
bespreking van de 22 sonnetten, die alleszins toch mede hebben geholpen Roemer Visscher's naam met verdiende waardering te ver
-breidn!
(

62 )

„

Second Livre des Amours", blz. z88.

HULDE TER NAGEDACHTENIS
VAN WIJLEN PROF. DR. FRANZ DE BACKER,
NAAR AANLEIDING VAN DE ONTHULLING VAN
ZIJN BRONZEN BORSTBEELD IN HET ACADEMIEGEBOUW
DOOR
Dr. V. F. VANACKER

Wie voor de eerste maal door de lange gang naar onze grote vergaderzaal komt, waagt het in zijn schroomvallige nieuwsgierigheid
slechts een steelse blik te werpen op de dubbele rij statige borstbeelden. Toch herkent hij gemakkelijk enkele leden van ons genootschap, omdat hij die vroeger heeft mogen ontmoeten. Andere zijn
hem bekend door foto's of tekeningen, maar bij sommige wordt hij
alleen geholpen door het eenvoudige plaatje met naam en data. Welke
gevoelens worden daarbij bij hem opgeroepen ! Bewondering en dankbaarheid voor de schoonheid die de letterkundigen ons geschonken
hebben, ontzag voor de eruditie en de harde werkkracht van de taalgeleerden. De lange traditie in ons genootschap en de nauwe band
tussen de afgestorven leden en ons worden door deze beelden duidelijk versterkt.
Namens het bestuur en al de leden van de Academie dank ik de
genodigden die hier aanwezig zijn, en vooral de heer administrateurgeneraal Langui, door wiens bemiddeling wij het borstbeeld hebben
mogen ontvangen, waarin beeldhouwer Vriens de trekken van wijlen
professor Franz De Backer in brons heeft vereeuwigd.
Voor alle leden van ons genootschap is professor De Backer een
bekende geweest. De ongelooflijk snel voortwentelende tijd heeft het
geschikt dat bij de hier aanwezigen sommigen student zijn geweest van
professor De Backer en dat enkelen hem als professor hebben opgevolgd. Dat ik, ook een oud -student van professor De Backer, bij deze
kleine plechtigheid een paar woorden van piëteitvol herdenken mag
uitspreken, maakt me gelukkig. Mijn speciale belangstelling is niet
gegaan in de richting van de kursussen die professor De Backer doceerde , maar ik meen hier toch de tolk te mogen zijn van allen die
diep dankbaar zijn voor het vele schone dat professor De Backer hun
geschonken heeft. Hij was niet de pedante professor die alles methodologisch kon of wou verantwoorden, maar in de eerste plaats de
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kunstkenner die met volle overgave zijn studenten binnenleidde in de
rijke gebieden van de Engelse literatuur met haar bonte verscheiden
haar grote figuren. Professor De Backer boeide zijn studen--heidn
ten, juist doordat hijzelf steeds intens de schoonheid bleef beleven
van de literatuur die hij besprak. Wie fijn kon luisteren, werd niet
alleen getroffen door de hoge waarde van het literaire kunstwerk zelf,
maar ook en misschien vooral door de sterke band van beleven die
hij voelde tussen het werk en de kunstenaar, die professor De Backer
in de eerste plaats was.
Als scheppend artiest heeft professor De Backer geen kwantitatief
ontzagwekkend oeuvre geproduceerd, maar zijn roman Longinus is
zeker een hoogtepunt in onze literatuur tussen de twee wereldoorlogen. In weinig romans werd op een zo hallucinante wijze het gruwen
voor oorlogsgeweld getekend als in de tragische Longinus-figuur.
Tragisch zijn ook de laatste levensjaren van professor De Backer
geweest. Met de verbeten taaie wilskracht van de oud-soldaat heeft
hij zich blijven kwijten van zijn plicht. Eén dag na zijn zeventigste
verjaardag is hij van ons heengegaan.
Wanneer we later voorbij het bronzen borstbeeld van wijlen professor De Backer gaan, zullen bij elk van ons herinneringen wakker
worden geroepen, variërend van persoon tot persoon. Ik ben ervan
overtuigd dat het bij allen zal gebeuren met een gevoelen van weemoedige dankbaarheid en sympathie.

ROUWHULDE TER NAGEDACHTENIS
VAN PROF. DR. P. DE KEYSER
LPIO]i1
E.H.J. AERTS,
bestuurder

Toen wij vorige maand, in plenaire vergadering samengekomen,
aan onze collega De Keyser, onze hartelijke wensen telegrafeerden,
hebben wij hem meteen, helaas, onze laatste groet toegezonden. Enkele dagen nadien, op 22 februari, is onze collega, die tijdens dit
academiejaar zijn taak als onder -bestuurder zou opnemen, ons ontvallen.

Zo kwam een einde aan een uitermate bedrijvig leven, in dienst
van onze taal en ons volk.
Reeds als student legde Paul De Keyser een grote bedrijvigheid
aan de dag in het culturele organisatieleven. Ook later zou rusteloze
activiteit in het verenigingsleven hem blijven kenmerken. Hij stichtte
tijdschriften, genootschappen en bonden; hij was levenslang werkzaam lid van verenigingen voor folklore, rethorica, toneel, stedenschoon, oudheidkunde, enz. Ontmoette men onze betreurde collega,
dan had hij steeds een reeks samenkomsten achter de rug en een
nieuwe reeks voor de boeg. Met recht heeft Dr. Robert Roemans,
aan het slot van een levensschets, over hem geschreven : „Van hem
mag in waarheid getuigd worden, dat zijn ideaal : sociaal nuttig zijn,
het toehalen van de solidariteitsbanden van mensen van goede wil en
het verheffen van het cultureel peil van zijn volk, in de werkelijkheid
van elke dag toegepast werd" 1 ).
Het gebied waarop hij het felst heeft gewerkt voor de culturele
verheffing van ons volk, was zeker het onderwijs. Nadat Paul De
Keyser in z 914 de doctorsgraad in de Germaanse Filologie en in z 923
de titel van licenciaat in de kunstgeschiedenis behaalde, was hij vanaf
1924 werkzaam als docent aan de Gentse universiteit. Hij doceerde
achtereenvolgens de esthetica en de kunstfilosofie, nadien ook de
(

1 ) Prof. Dr. PAUL DE KEYSER, Album Amicorum, 1951 (zonder uitgever),
blz. XVIII.
(

- 188 -folklore, en ietwat later de verklaring van middeleeuwse schrijvers
en de encyclopedie. De verscheidenheid van deze onderwijsbedrijvigheid is opvallend, zij moet bij Paul De Keyser hebben beantwoord
aan een zeer grote verscheidenheid in de culturele en wetenschappelijke belangstelling. Terecht noemde Prof. Van Elslander aan het slot
van een bijdrage aan het leven van onze betreurde collega gewijd, hem
een erfgenaam „van de universaliteit van onze humanisten uit de z 6e

eeuw" (2).
Doch hoe voortdurend actief Paul De Keyser ook was als cultuuroverdrager langs alle media die hem ter beschikking konden staan,
toch lag ongetwijfeld het centrum van zijn leven aan de studie- en
schrijftafel. De zeer uitgebreide bibliografie die hij ons heeft nagelaten ( 3 ) wijst op een rusteloze schrijversbedrijvigheid. Wat eens te meer
opvalt is de veelzijdigheid van zijn publicaties : studies over middeleeuwse, i 6 - en i 7e-eeuwse en hedendaagse letterkunde, tekstuitgaven,
folkloristische, kunsthistorische of pedagogische studies, bijdragen
over boekwezen en esthetica wisselen elkaar voortdurend af in deze
rijk-gevariëerde lijst. Welke diepere eenheid kan men zoeken in deze
„overweldigende, ogenschijnlijk door niets of niemand te stuiten productie", zoals onze collega Vanderheyden in z 962 juist karakteriseerde ( 4 ) ? Ik geloof dat men die eenheid kan vinden in De Keysers
liefde voor het nationale, volkse cultuurbezit, of zoals collega Vanderheyden het uitdrukt, zijn „cultus voor het oude volkse" ( 5 ). Ook
de simpelste vulgarisatie was deze dienaar van zijn volk niet te min.
Ons heeft een collega verlaten wiens bescheiden eerzucht het was zijn
volk door de pen voortdurend en ook door het geringste te dienen.
Toen Paul De Keyser in september 196 z aan de Gentse universiteit
tot het emeritaat werd bevorderd, heeft, te midden van de droefenis
om dit afscheid, zijn benoeming tot lid van onze Koninklijke Academie op 21 maart 1962 zijn levensavond voorzeker vreugde kunnen
schenken.
8

(

2)

Ibid., blz. XXXVII.

) Gepubliceerd voor de periode 19o8-i951 in het voormelde Album door
Dr. R. ROEMANS, voor de periode 1952-1961 in Spieghel Historiael, ts. van de
Bond der Gentse Germanisten, door Dr. R. HAESERIJN, voor de latere jaren in
het Jaarboek van onze Academie.
(4)Jaarboek 1963 van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
blz. 34 1 .
(5) Ibid., blz. 343
(1
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Ongeveer vier jaar heeft hij zich in ons academisch milieu bewogen.
En eens te meer schonk hij ons het beeld van een onstuitbare werklust. Voortdurend was hij commissaris bij de beoordeling van aangeboden bijdragen en uitgeschreven prijsvragen, voortdurend was hij
ook bereid tot het houden van lezingen. Hij las over Franz De Backer,
middeleeuwse teksten, rederijkersliteratuur, volksliedkunst uit de z 8e
eeuw, Leonard Willems, enz. Met bijzondere liefde denken wij terug
aan zijn bijdrage over de geschiedenis van ons huis : „Het Huys van
Oombergen, voormalig Damansteen, zetel van onze Academie ", verschenen in de jaargangen '64 en '65 van onze Verslagen en Mededelingen.
In ons milieu bewoog zich Paul De Keyser als de uitermate beleefde
mens, niet enkel beleefd krachtens een savoir -vivre maar tevens door
ware deugdzaamheid. Hij was een zacht en voorzichtig mens, steeds
beminnelijk in de omgang, zeer verdraagzaam en tevens bescheiden.
Wie heeft bovendien niet ondervonden dat zijn dienstvaardigheid onuitputtelijk was ? Zo scheidde van ons een waar humanist, niet enkel
verliefd op de letter van het humanisme, maar ook trouw aan zijn
pure geest.
Volgens de uitdrukkelijke wens van onze overleden collega, heeft
zijn uitvaart in familiale intimiteit plaatsgevonden. Het past deze
wens te eerbiedigen, het siert ons hem volledig te begrijpen, al heeft
hij onze Academie hierdoor ook verplicht hem van op ietwat verdere
afstand het laatste afscheid op aarde toe te spreken. Maar dat wij
hier, in ons eigen huis, dit afscheid met hartelijke eerbied zouden
uitspreken, is toch zeker een zijner wensen geweest, al zij het niet
de laatste. Wij vervullen hem uit ganser harte, met menselijk en
collegiaal eerbiedige piëteit.

ROUWHULDE TER NAGEDACHTENIS
VAN DE HEER MAURICE ROELANTS
DOOR
E.H.J. AERTS,
bestuurder

Op 25 april j .1. is onze collega Maurice Roelants na een slepende
ziekte overleden. Met hem verdwijnt een talentrijke figuur uit onze
letterkunde, een eminent lid van ons genootschap.
Aan de schrijver Roelants komt de historische verdienste toe dat
hij, samen met enkele leeftijdgenoten, het verhalend proza in Vlaanderen heeft helpen vernieuwen. In de richting waarin Elsschot en
enkele psycho- realisten van de Boomgaard- generatie waren voorgegaan, wilden enkele jongeren van de generatie waartoe Roelants behoorde nog scherper reageren tegen de overwoekering van de woordkunst, de overdreven aandacht voor het natuurbeschrijvend impressionisme of voor de folkloristische anekdotiek en alle belangstelling
gunnen aan de innerlijke problematiek van de mens : de raadsels van
zijn gemoedsleven en de spanningen in zijn geweten. Roelants is
daarbij zijn eigen weg gegaan.
Reeds in de eerste prozaverhalen waarmee hij zijn faam vestigde,
Komen en Gaan (1927) en De Jazzspeler (z 928), is duidelijk dat hij
zijn stof en personages in het gewone leven wil zoeken en zich ervoor
inspant om die alledaagse mensen in hun alledaags leven zielkundig
te doorgronden. Hij doet dat in sierlijk en limpied proza, met verfijnde en teven luciede sensibiliteit, met een intelligentie die warm
en tevens scherp is.
Omdat hij het innerlijk leven van zijn personages, zowel hun psychische als hun morele problemen, weet vorm te geven zonder individualistische of anekdotische verbijzondering, krijgen zijn figuren een
boventijdelijke allure die enigermate aan de klassiek herinnert.
Klassiek is in het werk van Roelants, op de eerste plaats, de
psychologische methode, die traditionalistisch is en nog geen rekening
houdt met de vele moderne richtingen in de psychologie, o. m. de
psychoanalyse. Zijn werkwijze leunt aan bij de traditie van de Franse
psychologische roman die haar vertrekpunt vindt in La Princesse de
Clèves en die intellectualistisch is. Heel de innerlijke ontwikkelings-
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gang van de figuren wordt in de romans van Roelants geleid naar de
wijsheid van de klare zelfkennis, die de mens er moet toe brengen
orde te scheppen in zijn gemoedsleven en de zuivering van zijn
geweten te voltrekken. De klassieke traditie volgend ziet Roelants de
zelfkennis dus niet enkel als een louter intellectueel maar ook als een
moreel proces. Hij is als psychologisch gericht auteur tevens een
moralist. De personages die hij schept, zoeken niet enkel een rustpunt
dat hun toelaat zichzelf te begrijpen maar tevens een rustpunt van
moreel evenwicht. Zij zoeken dat, voortdurend weg en weer getrokken
in de spanningen tussen felle levensdrift en onthechting, zelf begoocheling en zelfontmaskering, droom en werkelijkheidszin. De mens
is in het werk van Roelants de eeuwig opgejaagde door onrust en
droom, de ontembare hunkeraar naar genot en geluk, maar even diep
is zijn ingeboren behoefte aan ordelijk zelfbezit en morele zuivering.
Zo was onze collega niet enkel een zielkundig begaafde artiest die
hart en geweten ernstig wist te peilen, maar ook een hoogstaand
moralist die de geestelijke traditie, zowel het Europese humanisme
als het christendom, beschouwde als ordescheppende krachten die de
van natuur uit onevenwichtige, onzekere mensheid ertoe helpen zich
te richten naar maat en wijsheid.
Zo verliezen wij, Waarde Collega's, met Maurice Roelants niet
enkel een goed stilist die onze taal zuiver beheerste en ze tot vormschoonheid kon smeden, maar ook een treffende schrijverspersoonlijkheid met eigen geestelijke gestalte.
Al treuren wij op de eerste plaats om het verlies van een voornaam
schrijver, toch mogen wij niet vergeten dat Roelants daarnaast ook
als Vlaming heeft geijverd om het algemeen cultuurniveau van ons
volk te verheffen. Voelde hij zich als schrijver diep verbonden met
de mensheid en de menselijkheid, als Vlaming leefde en streed hij
mede met zijn volk. Maurice Roelants heeft er zich niet toe beperkt
zijn land te dienen aan de schrijftafel, hij diende het ook als organisator en orator op het forum. Hij heeft vooral gewerkt in twee
sectoren van het Vlaamse ontvoogdingsproces, die zeer belangrijk zijn
en waar de moeilijkheden het dichtst liggen gezaaid : onze culturele
aanwezigheid te Brussel en onze culturele relaties met Nederland.
Maurice Roelants heeft levenslang, met de energie, de organisatiekracht en het enthousiasme die hem kenmerkten, op de bres gestaan
om de presentie van de Vlaamse cultuur te Brussel op hoger niveau
te verwezenlijken en om een beter wederzijds begrip, ook een hechtere
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samenwerking van Zuid en Noord tot stand te brengen. Nu hij uit
onze horizon is verdwenen en alleen zijn werk en de sporen van zijn
actie blijven, past ons allen, die zijn collega's waren, een weemoedig
gevoel van waardering en erkentelijkheid.
Moge aan hem, die zijn ziekte heeft gedragen met de waardigheid
die zijn gehele leven kenmerkte en met zelfbeheersing de dood is
tegemoet getreden — „als vriend en als genade ", zoals hij schreef ( 1
tevens het geluk toegemeten zijn de goedheid van zijn God te
ontmoeten zoals hij in een van zijn laatste versregels hoopte : 't is
goed zich uit de goedheid van een God te wensen ().

)

(1)Vuur en Dauw, Brugge, 1965, blz. 65.
(2)Ibid., blz. 6r.

HET PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD
TWEEDE PERSOON, VOORAL IN DE 13e EEUW
door
M. GYSSELING

Lid van de Academie

De geschiedenis van het persoonlijk voornaamwoord Ze persoon
in het Nederlands, evenals in de andere Westeuropese talen,
vertoont twee aspecten : enerzijds de fonetische evolutie van de
vormen en hun dialectgeografische ordening; anderzijds de gebruikssfeer, die bepaald wordt door sociale en emotionele omstandigheden.
De huidige toestand is voor sommige gewesten goed of vrij
goed bekend. Voor Belgisch-Limburg bv. kan gewezen worden
op een diepgaande en zeer genuanceerde studie van A. Stevens (1).
Andere, in dit verband evenzeer belangrijke gewesten, bv. WestVlaanderen, wachten nog op een onderzoek.
Ook de historische studie van de aanspreekvormen vertoont
een zekere onevenwichtigheid. Geheel in de lijn van de vroegere
beoefening van de taalkunde, werd totnogtoe al te uitsluitend
aandacht geschonken aan alleen literaire teksten. J. A. vor der
Hake bv. heeft de gebruikssfeer, subsidiair ook de fonetische
vormen, van het persoonlijk voornaamwoord 2e persoon onderzocht in een aantal Middelnederlandse literaire teksten (niet eens
de oudste) (2) ; het Oorkondenboek van Holland en Zeeland door
L. Ph. C. van den Bergh werd daarbij geheel verwaarloosd; hoewel de Hollandse oorkonden in de volkstaal uit de z 3e eeuw in dit
oorkondenboek gebrekkig uitgegeven zijn, toch hadden ze hem
belangrijke gegevens kunnen verstrekken, die zijn chronologie
van de Hollandse vormen zouden gewijzigd hebben; eerst Blok
(1) A. STEVENS, Pronominale isomorfen in Belgisch-Limburg I (Taal en Tongval I, 1949, pp. 13 2-I 54). Zie bv. ook A. R. HOL, De noordgrens van het pronomen gij (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 5 5 , 1936,
pp. 225-240); G. VAN DEN BERGHE, Het subject pronomen van de 2e persoon
pluralis, enclise (Taal en Tongval 3, 195 I, pp. 109-I i6).
(2) JANAREND VOR DER HAKE, De aanspreekvormen in 't Nederlandsch I, De
Middeleeuwen, Utrecht I 9o8.
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heeft hierop onlangs gewezen (3). Verder werd veel materiaal
16e- en vooral i 7e - eeuwse literaire teksten, in hoofdzaak
Hollandse, verzameld en grondig bestudeerd vooral door Ver
(4). Daarbij is het gebleven. Het valt bv. op-deniusMlr
hoe de enkele ye's in een Aardenburgse rechtsbron uit de i4 eeuw,
de enige die totnogtoe uit het Middelnederlands bekend zijn,
en enkele je's in jongere Hollandse rechtsbronnen, in elke historische studie steeds weer ter sprake komen, hoewel dit uitsluitend het gevolg is van het feit dat precies deze bronnen uitgegeven
werden en alle onuitgegeven archiefmateriaal, waarvan mag
verwacht worden dat het overvloedige gegevens behelst, met
dit doel nog nooit onderzocht werd.
Onderhavige bijdrage is in hoofdzaak een verzameling van
materiaal uit de i 3e eeuw; op grond daarvan wordt gepoogd
inzicht te verwerven in de vormen en hun evolutie. Het materiaal
is geput uit het door mij voorbereide Corpus der Middelnederlandse teksten tot i 300. Op dit ogenblik is naar schatting een derde
van deze teksten overgetypt, zodat in de toekomst nog belang
gegevens, inz. uit Holland en uit de Vlaamse kuststreek,-rijke
kunnen te voorschijn komen.
Het materiaal wordt gerangschikt in twee groepen : i° ambtelijke en soortgelijke teksten, die doorgaans precies gelocaliseerd
en gedateerd en over het algemeen in origineel overgeleverd zijn,
doch uiteraard vrij weinig aanspreekvormen bevatten; 2e literaire
handschriften, die in de i 2e- 1 3e eeuw nog schaars en zeer fragmentarisch zijn, alleen langs inductieve weg ongeveer te localiseren en te dateren, en waarbij men zich steeds afvraagt in hoeverre
dit originele handschriften, afschriften of omwerkingen zijn; zij
bevatten echter, wat de aanspreekvormen betreft, een schat van
gegevens.
uit

(3) D. P. BLOK, Hollands
p. 224).

ju „aan jullie, aan U" (Taal en Tongval 4, 1961,

(4) A. A. VERDENIUS, De ontwikkelingsgang der Hollandse voornaamwoorden je
en jij (TNTL 43, 1924, pp. 81 -io4). J. W. MULLER, Bijdragen tot de geschiedenis
onzer Nieunrnederlandsche aanspreekvormen II gj/, jjj en u (De Nieuwe Taalgids 20,
1926, pp. I I 3-I 28 ). A. A. VERDENIUS, Over mogelike spelvormen onzer j-pronomina in Middelnederlandse en 17de-eeuwse taal (TNTL 49, 1930, pp. 97I2S)'
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I 0 AMBTELIJKE EN SOORTGELIJKE TEKSTEN

1271 mei, oorkonde van schepenen van. het Vrije (Rijksarchief
Brugge, blauw no 2687) : Tote allen den ghenen die dese leuren Bien
sullen ende horen ... wie doen v te we/ene. De taal van dit stuk wijst
naar de streek ten zuidoosten van Brugge.
(127 1 april 4 - 1272 april 22), getuigenverhoor naar aanleiding
van een betwisting tussen Wouter Berthout, heer van Mechelen,
en Wouter van Zottegem, nopens elkanders heerlijke rechten
te Duffel (Abdijarchief Tongerlo) : her W^outere, netut dat si v
biden, bets beter bescoren scaep lone gheuildt.
1274 februari 17, oorkonde van schepenen van Oudenburg
(Rijksarchief Brugge, blauw no 6748) : Alden Boenen die dese leuren
Zullen Zien ende horen lezen ... wie doen ju te we/ene.
3e kwart z 3e eeuw, verzoekschrift van de gemeente van het
Sint-Pietersdorp (Gent) tot de echtgenote van Mechiel van Lembeke (Rijksarchief Gent, Sint-Pietersabdij) : Tote ere goeder vrouwen
ende ere vroeder mire vrouwen ,i4/ns ser Mechiels wijf van Lembeke,
Wi de ghemente van Sente Pieters opbieden v saluut ende vrienscepe ende
wi doen v te we/ene dat wi een spetael hebben te Sente Pieters dat in onse
hande staet, welc spetael heruachtechede beiaghede onder v, loer ghi vwen
coep af hieuet ende al v recht ... al re biden wi/ken dat wi v bidden dat ghi
onsen spetale sine hervachtechede behout bedi ghi sit sculdech te doene ...
v scepenen ... bidden wi v ... god si met v.
(í28o sept. 28 - okt. S), klacht van het gemeen van Brugge tot
de graaf van Vlaanderen (Rijksarchief Gent, Saint-Genois 282)
here, die meertucht van Brugghe betoghen ou dat die scepenen & raet
maecten ene cure ... & die cure salmen ov wel toghen.
(1282, kort vóbr maart 17), voorstellen van de drapeniers van
Brugge tot burgemeesters en schepenen (Stadsarchief Brugge,
Ambachten 3 S S) : Ghi heren borechmeesters ende scepenen ... wie
bidden iu dat ghire reed vp hebbet.
1282 april Zz, verzoekschrift van graaf Florens V van Holland
tot de stad Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht 236) : Florens
graue van Hollant groet die scepen ende den raet van Dordrecht else sine
truwe Jude, wi bidden v dat ghi versekert ... so war v har Ghise ende
bar W^illaem vermanen.
1282 mei i, verzoekschrift van graaf Florens V van Holland
tot de stad Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht 237) ; Florens
graue van Hollant die groet sine lieue scepene ende die ghemeene port

198
van Dordrecht, wi bidden v dat ghi aeghelt desen brief die v onse bode
bringbet.
1 284 juni 2 4 , kwitantie geschreven door een stadsklerk van
Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht 2 2 0 2) : daer omme so biddic
iou, Willem vanden Steenhuse, die min ward sit te Dordrecht, dat ghi
den scepenen al daer bore letteren van dier sculd weder gheuet die onder
iou lecghen.
1284 sept. 8, bevel van graaf Florens V van Holland tot de
baljuw van Zuidholland (Gemeentearchief Dordrecht 3 S) : Florens
graue van Hollant sinen baliu vaat Suetho[ll]ant ... wi ghebieden ju
ende avillent voert7vart meer, dat ghi dat lapt [dat] leghet the Dordrecht
binnen der graft, doet hebben den .nepen.
I 28 januari 19, scheidsrechterlijke uitspraak van schepenen
van het Vrije ten gunste van de Sint-Pietersabdij te Gent (Rijksarchief Gent, Sint-Pietersabdij) : Tote alle den ghenen die dese lettren
Zullen dien ende horen le.cen ... wie doen v te wetene. Deze oorkonde
werd misschien geschreven door een monnik van de Sint-Pietersabdij.
I 287 jan. 9, verzoekschrift van Philip, heer van Maldegem,
tot de proost van Sint-Baafs te Gent (Rijksarchief Gent, SintBaafsabdij) : Thenen waerden man ende enen vroeden ende enen religiosen
den proest van Sente Baues van Ghent, jc Philip here van Maldenghem
saluut ende ghereet te doene dor hu wat dat jc doen mach, jc bidde hu vp
groet verdienen dat ghi leent Janne van der IFoestine tuinen crape soe
vele van huwen mannen dat hi eiken man wet mach doen als hiis beghert
ende jc doe hu te wetene dat jc hurve man wille houden scadeloes ieghen
den graue ende ieghen eiken man ende om dat jc hu wille dit houden vast
ende ghestade soe sendic hu mine letteren gheseghelt.
1288 juni 13, verkoopakte van landerijen aan de abdij van
Merkem (Rijksarchief Kortrijk, Merkem) : Tollen den Bonen die
dese lettren sullen horen & Zien ... wi doen v te wetena.
i289 april z8, bevel van graaf Florens V van Holland tot de
stad Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht 3 882) : Florens grave
van Hollant doet groeten sinen scoute ende sine scepene ende den raet van
ijire Porte van Dordrecht, wi ombieden v dat ghi Peter den Lombarde
van Leyden ofte sinen ghewaerden bode, die v brenghet desen brief, betaelt
die hondent pont die ghi sculdich ijit den here van W"a.rsenare.
I 29 april 25, Gents grafschrift (Gent, Sint-Baafsabdij) : v allen
die mi ane Bien ... dat dv best was ic en [d]at ic bem dat sal tv wer[d]en.
I Zoo juli 6, verzoekschrift van Florens V, graaf van Holland, tot
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de stad Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht 243) : Florens
grave van Hollant die groet die scepene ende die ghemeene port van Dordrecht ....ro bidden wi v op eweleke onse verdienen dat ghi dien brief als
van dien tome van Dordrecht ... be.reghelt, want dar of gheloven wi v
scadeloes te houdene.
I 291 maart z 7, verzoekschrift van graaf Florens V van Holland
tot de stad Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht 245) : Florens
grave van Hollant, van Selant ende here van Vrieslant doet groeten sine
portren ghemeenlike van Dordrecht, wi bidden v harde vriendelike, dat ghi
die lettre ... beseghelen willet met uwer port seghele ... wi gheloven v
doer af scadeloes te hovdene.
i292 maart z8, verkoopakte van goederen aan de abdij van
Sint-Clara bij Gent (Rijksarchief Gent, Rijke Klaren) : jc ... doe
v te wetene alle den ghenen. Hoogstwaarschijnlijk geschreven in deze
abdij.
1294 juni 7, vidimus gegeven door de gardiaan van de Minderbroeders te Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht z 61) : Allen
den ghenen die delen brief sullen Bien ende horen ... doen v te wetene.
Geschreven door dezelfde hand als het verzoekschrift van 4
(1294-97) hierna.
(1294), verzoekschrift van de stad Dordrecht tot graaf Florens V
van. Holland (Gemeentearchief Dordrecht 609) : Enen edelen here
ende enen moghenden, horen lieuen here, min her Florens, grace van
Hollant, Zelant ende here van Vrieslant, wij, scepenen, raetrmanne ende
die ghemene steede van Dordrecht opbieden v onsen dienst ... Lieue here,
Zvi bidden v ... dat ghi Willem Dukinghe onsen porter, die met v te doene
heeft, alsoe ghenadelike ende vriendelike van v laet gheraken ... des bidrie
wi v ghemeenlike ... ende laet v ghedenken ... here god die beware v ^yele
ende v laf al v lenen. Dit verzoekschrift lijkt, zonderling genoeg,
geschreven te zijn door een lid van de grafelijke kanselarij.
1297 okt. 26, akte van vercijnzing, door de abdis van Torn,
vóór mannen en schepenen van Breda (Rijksarchief Maastricht,
Torn) : alle den ghenen die dese lettren Boelen lien ... jc doe v dat tont.
Taal en spelling wijzen er op dat deze oorkonde geschreven werd
te Breda.
± (áz94-97), verzoekschrift van de stad Dordrecht tot ridder
Harebaern vander Droncghele (Gemeentearchief Dordrecht 6io)
Tote enen edelen man ende enen avisen, heren Harebaerne vander Droncghele, ridde[re], wij die ghemene port van Dordrecht ... wii bidden jv
vriendelike ... dat ghi hier toe also doet also wii jv betrouwen ende dat
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wijs ghervare worden, dat onse portren met onser bede an jv gheholpen .rii,
god si met jv. Geschreven door dezelfde hand als het vidimus
van 1294 juni 7 hierboven.
I 2 99 , vóór sept. 3, klacht van schepenen en gemeente van
Damme tot de graaf van Vlaanderen (Rijksarchief Gent, SaintGenois ios z) : Here, hier vp bidden wie v dat ghi merci ... ende vort
here gheuen wie v te kenne dat menigherande claghe van hem von v comer
.roede.
Wat de nog niet naar het origineel nageziene bescheiden betreft, zij vooral gewezen op een klacht van de gemeente van
Damme tot Robrecht van Béthune, iz8o okt. 1-5 te jureer here
... wie betoghen ju ... dat wieju bidden ... vort betoghen wieju ... vort
so betoghen wieju ... vort so betoghen wie hu ... juwe .rtrate ... so bidden
wie hu ... dat wieju bidden ... omdat ju wel kenlic es (5).
Men zie eveneens de reeds geciteerde bijdrage van D. P. Blok.
:

2 0 LITERAIRE HANDSCHRIFTEN

In het minneversje uit het eind van de i ie of het begin van de
12e eeuw, waarvan de taal op het Vlaams uit Noord-Frankrijk
of op westelijk West-Vlaanderen wijst, staat : bic enda thu.
Het oudste literaire handschrift in het Nederlands, waarvan
fragmenten tot ons gekomen zijn, is Sente Servas van Heinric
van Veldeke, eind i 2e eeuw. De auteur gebruikt de tweede persoon meervoud waar hij zich tot de lezers richt : nom. vers 627 ier,
enchtisch 93 5 solder, dat. acc. 1002 en S 770 ug. De dat. acc. van
du is dig : 6107 so beuelig dig susten. De taal van de Servas- fragmenten
is zuidhmburgs.
Het Trierse handschrift van Floyris ende Blantseflur behoort
tot het eerste derde van de i 3e eeuw; de taal wijst denkelijk naar
de streek van Munchen-Gladbach; de Middelduitse copiist heeft
evenwel hier en daar wat verhoogduitst, vooral consonanten.
Aan Nederlands gij beantwoordt proclitisch gin : verzen z 6, 2o,
85, 86, 104, 148, 207, 223.
(5)ANT. DE SMET, De klacht van de „Ghemeente" van Damme in i 280 (Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 9 , 19 o, pp. 1-15).
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Enclitisch na stemhebbende stamconsonant : 105 wildir, 209
so/dir ; na stemloze : 77 muter ; in deze drie gevallen zijn werkwoord en pronomen telkens aaneengeschreven. Gewoonlijk evenwel is het enclitische pronomen van het vorige woord grafisch
gescheiden; het werkwoord bewaart dan zijn normale, eigentijdse
persoonsuitgang : 71 wilt erne, 7 S sult er, 87 mi5tet er, i o6 mugit er,
13 8 hauet er, 82 also erne, 8 3 ende er.
De datief accusatief is normaal ug: 73, 78, 8 I, 8 8, 89, 13 6,
13 9, 141; in vers 8o wordt ug, in 25 2 ug gespeld. Tweemaal,
namelijk in verzen 145 en I S 2, heeft de copiist in de datief Hoogduits iv in de plaats geschoven.
Als bezittelijk voornaamwoord komt uwe naast iwe voor : 76
vwe amie, 95 tuit iwen or/of, 142 uwe ser, 144 iwe tat, 149 uwe bus.
Van dv (aldus verzen 292 en 3 94) is de dat. acc. dig: 290.
In het hoofse gesprek spreekt men elkander met gir aan : aldus
Daries tot Floyris, Floyris en de torenwachter tot elkander.
Geheel in tegenstelling hiermede spreekt de groep edellieden
de koning, en zo ook de groep boden hun koning Floyris, met
dv aan : is dit misschien nog een uiting van het groepsverband
tegenover het individu ? De dienares Cloris spreekt de koning
wel met gir aan.
Het handschrift van de Aiol, waarvan te Leiden en te Hasselt
fragmenten bewaard worden, dateert van J (1220-40). De taal
is noordlimburgs, meer bepaald uit de streek van Venlo.
Aan Nederlands gij beantwoordt proclitisch gi. Enclitisch,
wanneer de stam van het werkwoord eindigt op vocaal of stemhebbende consonant : i q suldi, z 3 6 sachdi („zeide"), I 67 muchdi,
263 dudi, 265 bekennedi, 278 minnedi, 279 mugedi, 293 suldi, 640
hebdi, 7os suledi. Bij stemloze stamconsonant : 641 laet di.
De vorm van de dat. acc. wordt meestal u, minder vaak u
gespeld.
Als bezittelijk voornaamwoord komt voor : maren. 81 u uader
doch 62 huwe geuader, vrouw. 171 vwe haue, 5 61 uwe scolt, doch
72 u grote stou[ternie], onz. S I u uleisch, 6o2 u lijf, meervoud 605
uwe sculde, verbogen S 3 bet uwen spotte, 83 uan uwer bant, I o s uan
uwen spore, 7 S 7 an uwen here.
Van du (444) is de dat. acc. di: 441, 442, 448, 641, 750.
De personages spreken elkaar normaal met gi aan. Aldus
spreekt bv. elk van de spottende mannen en vrouwen Aiol aan
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met gi. Zo ook spreken Aiol en de als monnik vermomde rover,
resp. Aiol en de koning, en eveneens de visser en zijn vrouw,
elkaar aan met gi. Zo nog Aiol tot zijn vrouw, de vrouwen tot
Mirabel. Doch op het slagveld schelden de strijders, die elkaar
individueel bekampen, elkaar uit met du.
De taal van de Limburgse gezondheidsregels van i 25 3 of kort
daarop, waarvan het originele handschrift te Oxford berust, is
eveneens noordlimburgs. Deze gezondheidsregels zijn geheel in
de aanspreekvorm gesteld. Alleen du komt voor (du salt, enz.),
hetgeen enclitisch na stemloze consonant normaal tu wordt:
darftu, beuestu, boldes tu, mugestu, nemes tu, saltu, salt tu, of tu,
zelden du blijft : etes du. De dat. acc. is normaal di, eenmaal die;
enclitisch na stemloze consonant : mit ti.
De vertaling van het Nibelungenlied, waarvan twee fragmenten
berusten te Londen, is Brabants; het schrift wijst op ± (i26o-8o).
Hierin spreken Guntheer en Crimelt, Geernoet en Crimelt elkaar
aan met ghi. In de enclise : [had]di. Dat. acc. v.
Van de dichtwerken van Martijn van Torout, monnik te Ename,
zijn een groot aantal fragmenten bewaard, die alle, behalve één
te Oxford, te Oudenaarde berusten. Dit alles is door één enkele
copiist ± 1290 overgeschreven. Taal, spelling en stijl zijn zo
uniform, dat het geheel ook aan één enkele auteur mag toegeschreven worden, die ± (1286-9o) werkzaam was. Een familie
van Torout was, blijkens een renterol van de abdij Beaulieu te
Petegem-bij-Oudenaarde uit het 4e kwart van de 13e eeuw, in
laatstgenoemde gemeente woonachtig (s). Daar ook de taal en
spelling van Martijn van Torout goed passen bij die van deze rol,
minder bij de gelijktijdige Oudenaardse stukken, mag men vermoeden dat hij van Petegem afkomstig was en wellicht in de
abdij Beaulieu had leren schrijven.
Nederlands gij verschijnt bij hem proclitisch als ghi. In de
enclise : i 0 als de stam eindigt op vocaal of stemhebbende consonant : praesens doedi (Lev. 0. H. 243, Eust. 299), hebdi (Aeghte
162, Marie Eg. 340), bebd di (Waern. i 7o), moegdi (Aeghte 302),
6)

(

Dit werd het eerst opgemerkt door M. Hoebeke.
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suldi (Aeghte 28 i, Marie Eg. 397), waendi (Cat. 5), wildi (Cat. 53,
Lev. 0. H. 349, 3 5 7. Waern. 54, Marie Eg. 17, 243), doch ghaet j
(Lev. O. H. 102); praeteritum begardi (Marie Eg. 305), daedijt
(Lev. O. H. 428), daetdi (ib. 5 69), daedi (ib. S 73), daeddi (Eust. 3 31),
haddi (Lev. O. H. S 70), quamedi (Marie Eg. 366), soudi (Aeghte
5 6o) ; 2 0 als de stam eindigt op stemloze consonant : praesens
eet ise (Marie Eg. S z i ), moeti (Eust. i 23, Aeghte 229, 634, Marie
Eg. 77, 243), moe/ti (Aeghte 681), witti (Waern. I19, Marie Eg.
54), vetti (Waern. 219) ; praeteritum spraecti (Waern. 223).
De datief accusatief is steeds v.
Het bezittelijk voornaamwoord is : mann. v biscop, v here, v raet,
v spot ; vrouw. vwe ghedochte, vwe bant, mve vrowe ; onz. v ghebod,
v ghelf, v hof t, v laf ; meervoud vwe a ff eghode, vwe borste, vwe ghebede ;
verbogen an vwen ghod, van vwen sere, vwen wille.
Bij Martijn van Torout is ghi steeds een hoofs enkelvoud. Waar
een meervoud bedoeld wordt, wordt liede toegevoegd : ghi liede
(Aeghte 491), den here Ianne die vwerliede abd es (Marie Eg.
39 8 ).
Du verschijnt normaal als du ; enclitisch na stemloze consonant
tu: bestu, hadstu, heef stu, hors/u, machtu, moestu, neemstu, seghestu,
staestu, wachtstu, waerstu, wartstu, wiltu, wrochstu, dat tu, of tu. De
dat. acc. is di ; enclitisch na stemloze consonant ti: antwordic ti, ic
bidsti, machti, wie sloch ti, dat ti, roetti, of ti.
De hoofse aanspreekvorm is ghi. De mens spreekt God aan
met ghi (aldus in Eustaes, Aeghte, Marie Egyptiake, Biechte).
De mens spreekt Maria aan met ghi (aldus Biechte en gebed tot
O. L. Vrouw). In Sente Caterine spreken de keizer en de keizerin
elkaar aan met ghi. Zo ook Eustaes en de keiler, Zosimus en
Marie Egyptiake.
Zeer genuanceerd worden standsverschillen en wisselende stemmingen weergegeven in Van den Levene Ons Heren. Hier zijn
grote delen van de episode betreffende de gevangenneming,
veroordeling en kruisdood van Christus bewaard. Petrus zegt
tot Jezus ghi ; Jezus tot Petrus du ; een meid tot de angstige
Petrus du ; een joodse dienaar tot Petrus du, waarop deze antwoordt
met ghi ; een hogepriester tot de gevangen Christus eerst uit de
hoogte du en vervolgens „vrindeleke", d.i. huichelend ghi. Elk
van de joden die Jezus slaan, spreekt hem aan met du. De joden
tot Pilatus ghi. De joden tot de wanhopige Judas du. Pilatus tot
de beklaagde Jezus du, waarop deze antwoordt met du. De goede
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moordenaar tot Jezus ghi, waarop deze antwoordt met du. Maria
tot haar gekruisigde zoon ghi.
In Sente Aeghte zeggen de soldaten tot Aeghte, als ze haar
gevangen genomen hebben, du. De keizer, die Aeghte door dwang
en gesmeek wil overhalen om zijn vrouw te worden, gebruikt
afwisselend du en ghi, welke woorden Aeghte in haar afwijzend
antwoord eveneens afwisselend aanwendt. De dienaressen spreken
de keizer aan met ghi.
In Sente Waerneer zegt de vader tot de moeder ghi, de knaap
Waerneer tot de pastoor ghi en deze laatste tot de knaap du.
Ysaacs vrouw noemt de knaap gbi ; Ysaacs vrouw en haar meid
spreken elkaar aan met ghi, ook waar de vrouw haar meid uitscheldt.
In het gesprek tussen ziel en lichaam spreken deze elkaar aan
met du. Catoen wendt in de levensregels, die hij aan zijn zoon
meegeeft, du aan.
Het handschrift van Percheval, waarvan te Luik fragmenten
berusten, dateert uit het vierde kwart van de 13e eeuw. De taal
wijst naar de grensstreek tussen Zuidholland, Zeeland en Noord
-brant.
Nederlands gij luidt er gi, ghi. In de enclise : io als de stam
eindigt op vocaal of stemhebbende consonant : 16 5 ghebiedi,
II I I 3 vrachdi, 13 7 comedi, 147, 23 2 dadi (praet.), 149 vraghedi,
I S 6 wildi, 16q. saldi, i 70 modi („moogt gij"), 3 3 6 moeghedi, 3 5 2 soeldi ,
2 0 als de stam eindigt op stemloze consonant : I I 91 moeti.
De dat. acc. is v.
Het bezittelijk voornaamwoord : mann. v broeder, v vrient;
vrouw. v macht, ve ghenade ; onz. v gheleide ; meervoud ve sonden ;
verbogen ven name, ves vader kipt ende ver moeder, tot ven broeder,
ves dankes.
Enclitisch du na stemloze consonant : heuestu. Acc. di.
In het hoofse gesprek spreken ridders en jonkvrouwen elkaar
aan met gi. Walewein zegt tot zijn schildknaap du. De heremiet
zegt tot de biechteling Percheval eerst ghi, als hij in hem zijn neef
herkent en hem om zijn gedrag berispt du, als hij hem vergiffenis
schenkt opnieuw ghi.

Andere literaire handschriften uit de 13e_ eeuw werden nog niet
naar het origineel nagezien. De toestand in jongere Middelneder-

205 —

landse handschriften beschreef J. A. vor der Hake. Over ju en
jou zie aldaar pp. 214-22I, alsmede Middelnederlandsch Woordenboek
III 1075-1076.

De belangrijkste bron voor de geschiedenis van het persoonlijk
voornaamwoord 2e persoon in de 14e eeuw, vooral in de kuststreek, is nog steeds het Aardenburgse Boek met de knoop
(bewaard in het gemeentearchief aldaar). Het handschrift van
deze handleiding bij de lokale rechtspraak dateert van ± 13 8o (7),
hoewel ook allerhande oudere teksten er in verwerkt zijn (S).
Daar een groot deel ervan, hoofdzakelijk in Tale ende Wedertale,
in gesprekvorm opgesteld is, en taal en spelling van het geheel
sterk dialectisch getint zijn, is het in taalkundig opzicht bijzonder
waardevol. De hieronder aangehaalde vormen zijn die uit het
handschrift zelf, hoewel gemakshalve verwezen wordt naar de
paragrafen in de uitgave van Vorsterman van Oyen (9) ; tenzij
waar met name Wettelijchede aangehaald wordt, wordt daarbij
steeds Tale ende Wedertale bedoeld.
Nederlands gij luidt proclitisch steeds ghi, uitgenomen 4 danne
gbie en S 2 dat ghe voort gaed. De werkwoordsvorm heeft steeds t:
5 ghi sit, i i ghi maent, i 2 ghi hebt, 18 ghi waert, S 3 ghi Zoud, Wett.
i i i ghi Zult, behalve eenmaal in S 2 datghi der jeghenZeit jof sprake.
Enclitisch : oude vormen : 2, 4, 11 hebdi ; 37 kendi ; 8, i 3, I5,
16 , 35, 5 5 vuildi ; 6 iiedi „zijt gij"; Wett. III, 112 nuldi. Jonge
vormen met herstelde persoonsuitgang en volle vorm van het
pronomen : 14 hebt ghi, 42 wilt ghi horen. Met gesyncopeerde persoonsuitgang : 18 sprake ghi daer Oghen yet. Met syncope van de
persoonsuitgang en palatalisatie van g : 28, 46, S 2 wilye horen;
47 onrecht hebje.
De datief-accusatief is : 4 v ; S , I I, 18, z8, 29, 3 7> 3 8 , 4 6 , 47,
5 2 > 5 3 en Wett. I I I hu ; S, i 7, 18 jou (beescbo jou), alsmede Wett.
(7)Hand A schreef IVetteljchede en laste op 45 vo een gedicht, op 3 o r°
een stuk van i 374 dec. 9 en op 69 r° een stuk van i 3 8 i juli 28 in. Hand B,
die Tale ende Wledertale van § i tot het begin van § i6 schreef, is denkelijk
dezelfde als die op 69 vo een notitie van i 3 8o dec. inlaste. Hand C schreef
Tale ende Wedertale van § i6 (zonder het begin) tot het einde en laste ook op
f0 z9 een tekst van 1381 januari i o in.
(8)In Tale erfde Wedertale zijn dit teksten uit het 2e en het 3e kwart van de
i 4e eeuw.
(9) G. A. VORSTERMAN VAN OPEN, Rechtsbronnen der stad Aardenburg,
's-Gravenhage i 892.
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also moete jou God helpen ; z6, 2 ju (z6 eesche ju, 2 9 ic maenne
heerera ju scepenen).
Het bezittelijk voornaamwoord : manra. 2 van uwen maech, z6
hate huwen monde ; vrouw. z i in uwer taelen, 5 3 neer huwer moghenthede,
Welt i i i na bane macht, Wett i i z en z z 2 bi jouaver (10) man warede ;
onz. 8 te huwen hoofde, z i met hu onrechte, Zo te huwen oofde ; meere.
zo om uwe oden, 29 ende huwen ghesrellen, 37 ende hu ghesellen.
Al deze vormen worden zonder onderscheid voor het enkelvoud
en het meervoud gebruikt. Eenmaal staat in het meervoud § i6
heesche hu lieden. Het voornaamwoord du lijkt ± i38o in de omgangstaal te Aardenburg reeds geheel verdwenen té zijn.
Eenmaal, in § 26 (= p. 247, Iaatste regel), staat ghi voor hi,
derde persoon.
Iz2

ju

Een andere in dit verband interessante bron is een te Leningrad
berustend handschrift van ± i 360, waarvan de taal naar FransVlaanderen of westelijk West-Vlaanderen wijst. Uittreksels hieruit, alsmede een foto, werden gepubliceerd door R. Lievens (11).
Er zijn taalverschillen tussen tekst A en tekst D.
Tekst A : regel 4 uwe camere 27 als ghi bidden wilt sone suldi
niet vele spreken, iu vader weet wat iu bedaref eer dat ghi hem bit 140 al
deice dinghen sullen iou toe werden.
Hoewel tekst D hier en daar corrupt is, is hij bijzonder belang
aanmerking komende vormen werden hier, voor-weknd;i
regels 3 6- 5 7, gecontroleerd naar en weergegeven zoals op de
foto.
Proclitisch staat overal ghi: regels i 2, 14, z 6, 17, 29, 3 2 > 33,
3 5 , 43 . De enclise vertoont uiteenlopende vormen. Oude vormen:
1, 28, 46 vuildi, 3 moegedi, 36 hebdi, 3 7 verdi, 41 suldijt. Jonge vormen
met herstelde persoonsuitgang en volle vorm van het pronomen :
2, 46 so moet ghi, 41 dit moget ghi. Een vorm waarin de persoonsuitgang gesyncopeerd is, met palatalisatie van de g: 44 aldoende
;

;

CO) Er staat jouw met afkortingsteken voor er ; Vorsterman van Oyen
drukt ten onrechte jouw af.
(11) ROBRECHT LIEvENs, Bespiegelend proza uit handschrift Leningrad, Akademie
van Wetenschappen XX I LXIII (Handelingen Kon. Zuidnederlandse Maat
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 14, 196o, pp. 207-233).-schapij
Foto van f0 274 v° = D regels 36-57 R. LIEVrvs, Middelnederlandse Handschriften in Oost-Europa, Gent 1963, afb. 12.
:
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uljt leren doen. Zeker corrupt is : 5 3 hier an mogeet wiet (met
verbeterd uit v) weten ; eerste en tweede persoon meervoud zijn
hier door elkaar gelopen; te emenderen in : mogen wiet. In 23
o ne moghet niet vinden lijkt het voornaamwoord te ontbreken.
De datief-accusatief is v : 2, I2, 23, 29, 31, 36, 43, 44, 47. Het
bezittelijk voornaamwoord : 2, 14, i 5, 42 van uwen innersten mensce ;
5 vwe salicheit ; 3 7 in allen ven (hs.: v. en) verken ; 22 v elues ziele.
Opvallend is in tekst D nog dat driemaal ghi staat voor hi,
derde persoon : 3 S waer omme dat ghi ghemint wilt Zin van v ; 49 die
lesse van hem nemen die ghi (hierin is g blijkbaar geexpungeerd)
gelert he'ft allen minners, dat es dat ghi seit. Daarnaast komt voor de
derde persoon ook hi voor.
CONCLUSIES

Hoewel nog maar een gering gedeelte van het i 3e-eeuwse materiaal verzameld is, en voor de 14e eeuw slechts op een paar handschriften nader ingegaan werd, toch is het mogelijk de ontwikkelingsgang reeds enigszins te vermoeden.
Gij luidt in bijna het gehele Middelnederlandse taalgebied,
een deel van Limburg inbegrepen, ghi, gi ; een ander deel van
Limburg (Veldeke) heeft, aansluitend bij het Hoogduits, ier;
weer een ander deel van Limburg gir.
In het Gotisch was dit pronomen jus. Volgens de meest aanvaardbare theorie (12) werd Germ. *ju? in het West- en Noord
naar het voorbeeld van de eerste persoon *^vi.Z, omge--germans,
vormd tot *ji: ; hieruit ontstond enerzijds, met apocope van
nom. i:, Ond. Onl. gi, Oe. ge ; anderzijds, door gelijkmaking
met de anlaut van de overige naamvallen, Ohd. ir, On. er.
Algemeen wordt aanvaard dat Limburgs gir een compromisvorm is, ontstaan op de naad tussen gi en ir. Dat ger, cher reeds
voorkomt in de zgn. Pariser Gespráche, waarvan het handschrift
uit de be eeuw dateert en de taal daarenboven Middelfrankisch
is, dus uit een verder zuidwaarts gelegen gebied (f 3), pleit er
(12) HANs KRAHE, Germanische Sprachwissenschaft, II Formenlehre, Berlin
1961, § 33•

(13)Uitgave : ELIAS STEINMEYER and EDUARD SIEVERS, Die althochdeut rchen
Glossen, V, Berlin i 922, pp. S i 7-520. Dit zijn flarden ruwe volkstaal in gesprekvorm, door een Romaan (uit de streek van Parijs ?) op het gehoor af
opgetekend en ten naaste bij met Romaanse spelling weergegeven.
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veeleer voor dat gir een relictvorm is, die nog het dichtst bij de
Westgermaanse vorm staat.
Over de klankwaarde van Mnl. ghi lopen de meningen uiteen.
Algemeen wordt aangenomen dat Germ.j Ni. g geworden is vóór
beklemtoonde palatale vocaal (14), doch dat in het kustmiddelnederlands het hier behandelde pronomen zijn uitspraak met j
steeds zou bewaard hebben, zodat Hollands jij, je rechtstreeks
zou aansluiten bij Westgerm. *ji ; m.a.w. in het kustmnl. zou
achter de spelling ghi een uitspraak ji schuilgaan. Tegen deze opvatting verzette zich scherp Verdenius (15), die betoogde dat gi
ook de kustmnl. uitspraak was en dat je, jij eerst achteraf in de
enclise geboren werd.
Dat gi ook de kustmal. uitspraak was, wordt bewezen door het
feit dat deze in het kustwestvlaams, waar de palatale vorm toch
het vroegst kan aangewezen worden, nog altijd leeft, en wel :
1 0 in de emfase : e je gi da gedaan „heb jij dat gedaan ", 2 0 in de
meervoudsaanduiding nom. giller (uit gi lieder, tegenover acc.
julder uit ju lieder), 3° in uitdrukkingen als : gi leeleken ezel C6).
In de enclise kunnen in het gehele Middelnederlandse taalgebied twee typen onderscheiden worden.
Het oudste type, hier primaire enclise genoemd, treedt duidelijk
naar voren in de vroegste teksten. In Oudnederlandse tijd moet
de tweede persoon meervoud geëindigd hebben op d ; hieraan
werd het pronomen gi, gir, ir toegevoegd; daarbij werd dg geassimileerd tot d ; bv. * sculud(g)i (r), *dod(g)i (r), *mótud(g)i (r) . Deze
intervocalische d is later normaal d geworden. Na syncope van de
vocaal in de persoonsuitgang bleef d stemhebbend als de stam
eindigde op vocaal of stemhebbende consonant, doch werd stemloos als de stam eindigde op stemloze consonant. Vandaar .nuldi
resp. soldir, doedi, doch moeti resp. muter.
In een latere tijd werd, met het toen voorhanden taalmateriaal,
een nieuw enclitisch type gevormd, hier secundaire enclise genoemd. Aan de volle persoonsvorm van het werkwoord, die toen
(14)Over dit klankverschijnsel inz. C. B. VAN HAERINGEN, Mnl. ghiemant
(TNTL S 7, 1938, pp. 203-209).
(15) A. A. VERDENIUS,. De ontwikkelingsgang der Hollandse voornaamwoorden
je en jij (TNTL 43, 1924, pp. 81 -104).
(16) Vgl. J. L. PAUWELS, Het element se(n) in doe sen ezel (J. L. PAUWELS,
Verzamelde opstellen, Assen 1965, pp. 200-207).
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eindigde op t, werd opnieuw het pronomen in zijn volle vorm
toegevoegd. Bv. Leningrads handschrift moet ghi, moget gbi;
Aardenburgs handschrift hebt ghi, wilt ghi. Doch ook deze secundaire enclise, die telkens weer langs analytische weg opnieuw
kon ontstaan, vertoonde een sterke neiging tot assimilatie. Ofwel
viel na t de g weg : aldus Floyris sult er, enz. ; Martijn van Torout
ghaet j. Ofwel viel vóór g de t weg : Aardenburg sprake gbi. In de
kuststreek werd, zoals blijkt uit het Leningradse en het Aarden
handschrift, na consonant tg in zijn geheel geassimileerd:-burgse
Len. ulj/t, Aard. wive, Nebje. Wat als palatalisering opgevat wordt,
is dus in feite een assimilatie.
De twee handschriften, waar deze zogenaamde palatalisatie totnogtoe het vroegst aangetroffen wordt, vertonen tevens de omgekeerde spelling gbi voor hi, 3e pers. masc. Weliswaar kan in het
Aardenburgse handschrift het enige voorbeeld ook aan onoplettendheid toegeschreven worden, doch een dergelijke interpretatie gaat moeilijker op voor het Leningradse handschrift, waar
drie voorbeelden kort op elkaar volgen. Deze grafische verwarring herinnert aan het feit, dat in huidig Westvlaams beide pronomina samengevallen zijn, namelijk tot je (daarnaast komt, ten
minste te Oudenburg, in de 3e persoon enclitisch ook -n voor,
hetgeen wel een oude accusatiefvorm zal zijn die nominatieffunctie gekregen heeft, wellicht omdat de oude nominatiefvorm,
door het samenvallen van tweede en derde persoon, dubbelzinnig
geworden was). Dit herinnert op zijn beurt aan het feit dat te
Brugge, ten minste in de z 3e eeuw, het persoonlijk voornaamwoord 3e pers. mann. meestal bie geschreven wordt, hoewel ook
hi voorkomt; in het binnenland daarentegen is spelling hi regel.
Het ligt voor de hand om, in verband met de huidige Westvlaamse
uitspraak je, in hie diftongische uitspraak te vermoeden : ia. Ook
voor de eerste persoon meervoud is te Brugge, Damme, Oudenburg enz. spelling wie regel, tegenover binnenlands wi. Het
Aardenburgse handschrift van ± i 3 8o levert ook eenmaal de
spelling ghie - op. Indien men al deze gegevens mag combineren,
dan leidt dit tot de conclusie dat in de Westvlaamse kuststreek,
wellicht onder invloed van de diftongische uitspraak in wie, hie,
althans enclitisch naast gi een uitspraak gie ontstond. In de enclise
werd wilt gie, hebt gie geassimileerd tot wilie, hebie, d. i. wilia, hebia.
Daardoor vielen in deze positie 2e en 3e persoon samen tot ia.
Flieruit - kon dan enerzijds een monoftong i, anderzijds een stij -
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gende diftong je ontstaan. Blijkens de omgekeerde spelling ghi
voor hi, moet de nieuwe uitspraakje voor de 2e persoon vervolgens ook tot de proclise uitgebreid zijn, alsmede, blijkens het
huidige Westvlaams, eveneens tot de positie na vocaal.
De huidige tegenstelling emfatisch gi, niet emfatisch je klimt
dus in het Westvlaams op tot de 14e eeuw. Vermoedelijk zal het
Hollands dezelfde tegenstelling gekend hebben, en is het emfatische jij daar een compromisvorm, ontstaan uit gij onder invloed
van fie.
Verdenius had dus ongetwijfeld gelijk toen hij betoogde : „de
voornaamwoorden je en j j zijn in enklise geboren, uit de enklise
losgemaakt en tot zelfstandige voornaamwoorden geworden ".
Alleen is dit de secundaire enclise, niet de primaire, zoals hij
meende.
Verondersteld mag worden dat in de i4 eeuw in het grootste
deel van het Nederlandse taalgebied primaire en secundaire enclise
naast elkaar voorkwamen. Hieruit moet later opnieuw een systeem gegroeid zijn. De schrijftaal opteerde voor de secundaire
enclise in haar analytische vorm, d.i. zonder assimilatie : wilt gij,
moet gij. Dit analytisch streven, wars van alle assimilaties, is
trouwens kenmerkend geworden voor de Nederlandse schrijftaal;
het wordt bv. reeds verwoord in de proloog tot de werken van
Ruusbroec (1 ?). De dialecten daarentegen zetten de assimileringstendens van het Oudnederlands en Vroegmiddelnederlands verder.
In Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Noordbrabant en de
Betuwe zegevierde de primaire enclise : wilde, moete. In WestVlaanderen, Zeeland, Holland, Utrecht en de noordoostelijke
provincies de secundaire enclise met assimilatie, geïnterpreteerd
als palatalisatie : wi je, moetje. In Limburg komen zowel primaire
als secundaire enclise voor.
Dat de kustdialecten voor je opteerden, is waarschijnlijk te
verklaren door de ruggesteun die deze vorm ontving van de
accusatiefvorm van hetzelfde pronomen, die immers precies daar
met j aanving : ju, jou, in tegenstelling met binnenlands u, ou.
Daarenboven kende het Westvlaams ook reeds, als prefix van het
verleden deelwoord, in het Westen je-, in het Noorden i-, tegenover binnenlands ge- (jedaen, idaen, ghedaen) .
(17 ) A. VAN LoEY, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de
XIIIe en XIve eeuw, Brussel 1937, p. Y.
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De datief-accusatiefvorm is in het kustmnl. ju, jou ; hierbij aansluitend in het binnenland u, ou ; vervolgens in Limburg ug. Uit de
dat. acc. Westgerm. *iwi j (18) ontstond, met ontwikkeling van een
overgangsklank u vóór w (19), Onl. *iuw. In de kustdialecten leidde
dit, waarschijnlijk wegens de anlautpositie en denkelijk in verband
met de Friese (in het Fries evenwel algemene) tendens tot stijgende
diftong, tot ju [JuJ. In het binnenland daarentegen werd de i
geabsorbeerd, zodat u [u:] ontstond. In het possessivum, waar
de w intervocalisch bleef, kon hetzij i geabsorbeerd worden,
hetgeen de algemene vorm geworden is : uwe, hetzij u geabsorbeerd worden, hetgeen leidde tot iwe dat in Floyris naast uwe
optreedt (cf. de dubbele evolutie *niuwi> *thvi naast *nuaji in het
Nederlands) (20). In weer latere tijd is kustmnl. ju, binnenmnl. u
in twee richtingen geëvolueerd : enerzijds, met palatalisatie van
t? >y (hoogstwaarschijnlijk i 2e eeuw (21)), tot [jy:], [y:], hetgeen
in het Mnl. ju, u gespeld wordt; anderzijds, met in het Nederlands
(denkelijk in de i 2e eeuw) auslautend en vóór w vaak optredende
evolutie u > ou, tot jou, ou ; cf. Ni. nu nou, duwen douwen, bruwen
brouwen, huwelijk houwelic, enz. De vorm ou treffen wij voor het
eerst aan te Brugge in 12 80, jou te Dordrecht in 12 84.
Het Limburgs daarentegen heeft deelgenomen aan een Oud
dele ook Oudengelse) innovatie, waarbij aan de-hogduitse(n
accusatiefvorm het suffix van de eerste persoon enkelvoud (*mic)
toegevoegd werd; door de volgende i trad later umlaut op:
*iuw-ih werd ug. Denkelijk onder invloed van de rest van het
Nederlandse taalgebied, dat voor datief en accusatief slechts één
vorm kende, zijn in het Limburgs, ten laatste in de Ile eeuw
(blijkens Veldeke), dat. en acc. samengevallen, en wel in die zin
dat de oorspronkelijke datiefvorm verdween en de accusatiefvorm
tevens datieffunctie kreeg.
In een later stadium is in het kustnederlands jou de emfatische
vorm geworden (Hollands jou, Westvlaams joen waarvan de n,
zoals in het persoonlijk voornaamwoord acc. min, uit het bezitKRAHE, Op. Cit., 33.
M. GYSSELING, Proeve van een Oudnederlandse grammatica II (Studia
Germanica Gandensia 6, i 9 6 4, pp. 9-43), p. 4 1 .
(20)lb., p. 42.
(21) M. GYSSELING, Proeve van een Oudnederlandse grammatica I (Studia Ger
-manicGdes
3, 1961, pp. 9-52), p. S i.
(18)

(19 )
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telijk voornaamwoord komt), terwijl ju met verdoffing je zal
geworden zijn, welk je dus formeel geheel samenviel met in de
nominatief enclitisch uit gi ontstaan je. Oorspronkelijk lijkt,
blijkens de aangehaalde Westvlaamse en Hollandse teksten uit
de z 3e eeuw, ju enjou tot een smallere zoom dan later beperkt te
zijn geweest; de Hollandse grafelijke kanselarij lijkt ju zelfs te
mijden. De latere geografische uitbreiding van ju en jou is waarschijnlijk het gevolg geweest van de in een breder zoom optredende palatalisatie van gi in enclitische positie.
Een laatste conclusie betreft de gebruikssfeer. De toestand, zoals
J. A. vor der Hake hem schetst aan de hand van literaire handschriften van na de 13e eeuw, geldt reeds volop voor deze eeuw.
Het hoofse taalgebruik vordertgi, terwijl du een gemoedsstemming
(vertrouwelijkheid, misprijzen) weergeeft en ook meestal, hoewel
niet uitsluitend, gebruikt wordt door meerderen tegenover minderen. Aan een oudere toestand, toen du alleen enkelvouds- en
gi alleen meervoudsfunctie had, herinnert in Floyris dat de groep
edellieden de koning met du aanspreken. In tegenstelling echter
met vooral jongere handschriften, waar onder Latijns -Bijbelse
invloed God met du aangesproken wordt, verschijnt hiervoor
bij Martijn van Torout steeds ghi.

FAMILIARISMEN
MET ANORGANISCHE KONSONANT
(TYPES JAKKE, WITTE, PELLE ENZ.)
door
KAREL ROELANDTS

Populaire voornamen als Louis en Jan hebben door ruime ver
veelvuldig gebruik allerlei hypokoristische varianten-spreidng
gekregen, in diminutieve en augmentatieve afleidingen waarvan
sommige zeer bekend zijn, andere beperkt blijven tot de enge
kring van dorp en familie, of tot de fantasie en gevoelstaal van
enkelingen. Uit het standpunt van de individuele en familiare
taal is overproduktie van expressieve vormen een normaal ver
bij namen, woorden en uitdrukkingen die in het alle--schijnel
daagse leven in gezin, beroep en ontspanning voortdurend
over de lippen komen.
0.1 De Witte en de Jakke zijn in Brabant uit formeel standpunt
eigenlijk augmentatieven van „Louis" en „Jan", blijkens de
afleiding op -e. Ook het lidwoord wijst in die richting, als kon
individualiserende versterking. Het kan zelfs in-kretisndof
de vokatief voorkomen (1), in een begroeting als ah de Jakke,
maar meestal is dat toch niet het geval (ah Jakke, dag Jakke, tot
Ziens Jakke). Dat geldt trouwens voor elke mannelijke naam,
bv. in Booms dag Jan, ah (de) Jan ; ook met familienamen dag
Peeters, ah (de) Peeters. Een kleine jongen, met name Jan, zei eens
(1) Iets geijkaardigs heeft BACH opgemerkt in de Zuidduitse school- en
soldatentaal (Dt. Namenk. I, § 54J). waarbij echter „Vermischung von
Aufruf and Anrede" in het spel schijnt te zijn. Overigens worden in ver
talen determinatieve morfemen gebruikt bij substantieven of ad--schilend
j ektieven in vokatief-verbindingen : b.v. fra. hé, le gros ! zwe. áh, farsan ! of
• lickan min en kare van ! dt. ihr, lieben Leute ! enz. Het feit dat ze verschillend
te beoordelen zijn, sluit niet uit dat een grondige studie van zulke uiteraard
redundante of „overtollige" vokatiefdeterminanten onrechtstreeks ook een
dieper inzicht kan geven in het ontstaan en de systematisaties van de n-stammen
in de idg. en ogm. talen. Zie o.m. J. VENDRYES, Le langage (Paris 19 3 9),
1 5 5-I 56 ; J. SVENNUNG, Anredeformen, Vergleichende Forschungen zur indirekten Anrede in der dritten Person and zum Nominatie` fur den Vokativ
(Uppsala-Wiesbaden 195 8).
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toen hij trek had in kip : „ikke de Jan een kieken". Het is slechts
een toevallig curiosum uit de kindertaal, maar toch wordt het
lidwoord daar ook, in appositie bij de eerste persoon, als augmentatief aangevoeld. Die konstruktie zal ten andere wel geïnspireerd zijn door de mening dat hij de Jan heette, omdat hij vaak
zo genoemd of aangesproken werd.
0.2 Ik wou echter eer de aandacht vestigen op de formaties
Witte en Jakke. Het betreffende augmentatiefsuffIx luidt immers
in 't Brabants gewoonweg -a, zonder voorgevoegde konsonant.
Hoe zijn dan de t van ritte en de k van Jakke te verklaren?
Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst nagaan of er
nog meer afwijkingen van die soort te vinden zijn. Met Jakke
zijn vooreerst een paar zeldzame augmentatieven van „Frans"
te vergelijken : (de) Frakke (Boortmeerbeek, Aarschot), de Foekke
(Boom), de Fakkes (ook in de Rupelstreek). Telkens gaat het daar
echter, bij mijn weten, om een individuele (toe)naam, door differentiatie voortgekomen uit een ongewone variant van de eigen
voornaam of de voornaam van de vader. Het laatste geldt voor
de Fkoeke, eigenlijk SS de Foekke, benaming van een zekere
Frans(ooi) wiens vader eveneens Frans heette (2). Een Brabantse
„Jos" kan vertrouwelijk (de) Zjoppe of (de) Zjokke (3) heten.
( 2 ) Andere Frans-en worden te Boom onderscheiden met toenamen als
de Fd, de Faggel, de Fakeel, de Fèl, de Fèt, de Fèts, de Vet. Deze hoeven niet
alle noodzakelijk op de voornaam zelf terug te gaan, maar moeten principieel
evenmin volkomen daarvan gescheiden worden. Zoals verder uit deze studie
moge blijken, kunnen het inderdaad „speelvormen" zijn : speelse varianten
op de kleuternaam (Fd, Fansj/Fènsj) die samen hiermee tot differentiërende
bijnamen konden uitgroeien, speciaal nadat Frans door zijn hoge frekwentie
een groot deel van zijn individualiseringsfunktie had verloren en te zeer
belast was geworden om nog in voldoende mate als echte eigen-naam te
kunnen dienen. Het e-vokalisme is te wijten aan de mouillering, die daar
doorgaans beperkt blijft tot de kindertaal en naderhand meestal door het
plaatselijke systeem wordt uitgestoten : de gemouilleerde konsonant wordt
vervangen, maar de e kan blijven. We vinden die trouwens ook in de Frèmmer
(tweemaal te Boom), de Flèm (ibid.) en de Frenne (Blaasveld), telkens weer
voor een „Frans". Volkomen duidelijk zijn daarentegen Sis en Sismans,
uit „Franciscus", Si en Sóman uit ouder „Fransoy(s)", Swd uit jonger
„Francois". Dat materiaal betreffende „Frans" werd grotendeels ontleend
aan de licentieverhandeling over Boomse toenamen, door F. BELIËN (Leuven
1 954).

(e) Zjokke heb ik te Herent ook horen toepassen op „Roger". Dat is een
geval van kontaminatie, of wel van anticipatie : indien Zjokke < Jos geen

- 215 -

Over de p-vorm werd al uitvoerig geschreven (4) ; de k-variant
vertoont een treffende gelijkenis met Jakke en Frakke. Op gelijkaardige wijze ontstond uit Jons" ook de Fokke (Antwerpen,
Aarschot), uit „Gust" Gukke (Winksele, Aarschot), uit Jernand" (de) Pekke (Antwerpen). Bovendien zijn Fokke en Zjokke
te Heist-op-den-Berg nog bekend naast Bekke Albert, Nekke René
en Mank Armand ( 5). Voor de familienaam Lambert gebruikt
men soms in de Rupelstreek den Bikke en met andere augmentatiefsufxen verschijnt onverwacht nog zo'n k in de Fokus = Alfons
(Boom), Makes = Herman ( 6) of Germanus ( 7), de Lowikker =
Lowie < Louis (Boom). Van het type met dentaal, zoals de
Vitte, ken ik o.m. nog Rifle uit „Henri" (Aarschot, Leuven).
Een paar andere gevallen komen achteraf ter sprake.
0.3 Welk is nu de normale toestand van het konsonantisme
in de Brabantse afleidingen op -a ? Vooral de naamvormen op
liquida en nasaal zijn daarin goed vertegenwoordigd. Hier volgen
een aantal voorbeelden, met weglating van het lidwoord dat
trouwens niet overal even gebruikelijk is (8).

invloed heeft gehad, is de anlaut rechtstreeks te verklaren uit de geanticipeerde middenkonsonant. Zo kreeg ook de Engelse tegenhanger Roger,
met partiële anticipatie van inlautend dd, een variant Dodge. Behalve Jos en
Roger, worden Georges (Zichem) en Jaak (Boom) eveneens Zjokke genoemd.
(4) In Ver i. en Med. Kon. Via. Acad. i 962, 8 7-1 zo (Van frikatief naar
okklusief : Seppe en konsoorten).
(5) Zij worden, zonder nadere precisering van stijlwaarde of genus, samen
in één reeks genoemd door J. WEYNS, Wet. tijd. XXIV (1964 16 5). 208.
(s) Te Zichem, volgens R . VANATTENHOVEN, Klank- en vormleer van het
Zichems dialekt (Lic. verh. Leuven I 95 5).
(7) Vriendelijke mededeling van Ernest CLAES.
(8) Behoudens andere opgaaf, komt het materiaal uit Boom (Lic. verh.
F. BELIËN, Leuven 1954, en eigen optekeningen), Herent (Lic. verh.
E. DEKEYSER, Leuven 1954, ook eigen optekeningen) en Aarschot (J. L.
PAUWELS, Het dialect van Aarschot I. Tongeren 1958). Volledigheid werd niet
nagestreefd en is trouwens niet te bereiken, omdat het afleidingstype
nog steeds produktief is. Om typovooral bij de schoolgaande jeugd
grafische redenen gebruiken we een genormaliseerde spelling; de dialektisch
variërende uitspraak is hier trouwens van secundair belang. Alleen wordt
onderscheid gemaakt tussen open è en gesloten e, tussen korte en lange vokaal
(aangeduid door erop volgende dubbele, resp. enkele konsonant) ; sj =
:1= ^ ; met n' en k' worden gemouilleerde o en k bedoeld, steeds na korte
vokaal.
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Bère uit fra. Albert / Robert / Hubert, Dère Médard, Dore of
Dorre Isidore / Théodore, Fèrre Fernand, Garre Edgard, Gèrre
Geert, Karre Oscar / Karel, Koerre Karel, Lère Willermus (9),
Lorre Laurent / fn. Laureyssens, Nare Bernard / Leonard, Pirre
Peer, Sèrre Serafien, Sjarre Richard (Tienen), Tèrre Walterus,
Torre Victor of Tore Victoor, Ture Arthur, Ware / Warre Edouard.
Vgl. den Boerre, bijnaam van een boer, en als gewone appellatieven : more moor (10), lerre lor (11), broere broer, waarbij aansluiten
Pere uit fra. père en eetere uit peter; alle natuurlijk masculina.
Fele Felix, Fille Theofiel, Giele Guillaume, Kale Karel (12),
Mille Emiel / Kamiel, Nele Corneel, Nolle Arnold, Polle Leopold /
Paul, Selle / Sele Marcel, Sjelle Michel / Guillelmus, Sjille Achille,
Talie Vital, Wille Willem / Wilfried. Vgl. Bale / Boelle uit fn. Van
Bael (13). Daarbij komen vrouwelijke voornamen : Delle Delfine,
Fille Philomène, Melle Melanie, Sille Juliana, Tille Mathilde,
Zjolle Julie; als appellatieven boelle boel „schatje", polle pol
,,hand(je)", masc.
Bonne Bonifacius (Wilrijk), Fan'e Frans, Fène Rufin, Fonne Alfons, Frenne Frans (14), Jonne Le(j)on, Mane Emmanuel Germanus,
Monne Raymond / Edmond, Raine Serein, Range Florent, Stanne
Constant, Stène Augustin, Stonne Gaston, Tène Martin / Augustin,
Tjènne Etienne, Tone Antoon, Zjène Eugène / Julien Vgl . de
vrouwennamen Fiene / Finne Josephine, Jènne Julienne, Linne
Celine, Piene Philippine, Rinne Victorine, Tinne Leontine / Christine, Ziene Regine; de appellatieven done zoon, mènne man (15),
.

(9) Volgens J LINDEMANS, Taal en Tongval XI (^ 9 S 9) , 205.
( Voor „zwarte kat, hond enz.", zie Med. Ver. naamk. XXXVI ( 1960),
100 n. 23; Hand. Com. Top. Dial. XXXVII (1963). 309, nr. S 8.
(11)Taaie of vette lap vlees (ook plur. vette lodders, afval) ; vgl. Taal en
Tongval XIII (1961), 17.
(12)„Kalen, dial. Kou/en, Koalen, Sjalen is in Brabant mondgemeen", ouder
Caerlen: J LINDEMANS, Bijdr. gesch. en bet. Vlaamsche persoonsnamen
(Turnhout 1 944). S S •
(13)Al besproken in Taal en Tongval XIII (1961), z i S . Daarentegen is de
Veule (fn. Veulemans) door gewone verkorting in deze reeks terechtgekomen.
Hetzelfde geldt voor verschillende voorbeelden die volgen, inz. de vrouwennamen, maar deze behouden het feminiene genus.
(14)Een merkwaardige voorloper is a0 i 3 2 S Franco d. Freonen, te Brussel
aangetroffen door A. vAN LoEY, Hand. Com. Top. Dial. XI (1937). 310.
(15) Soms zelfs affektief toegepast op een (klein) meisje : vgl. Med. Ver.
naarak. XXXVI (196o), i oo, met voetn. 23. Het ibid I o I genoemde tan'e
.

.
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mon'e mond, stron'e stront, on'e hond, en hanne ofjakke (beide uit
Johannes) voor de gaai of de ekster.
Zoals Damme voor Damiaan, geldt Domme voor Dominicus,
Jomme voor Guillaume; deze kon, volgens LINDEMANS (16), ook
Lommen, Lammen, of Lemmen genoemd worden, maar mnl.
Lammin > Lemmen is afgeleid van Lambrecht (ibid. 121-122). Als
soortnaam is ne lèmme een groot lam, een schaap.
De vormen met okklusief zijn naar verhouding niet zo talrijk.
Bij namen op labiaal worden Huibe Huibrecht, Kobe Jacobus en
Kobbe Robert (Tienen) aangetroffen. Te Boom geeft Jilip" normaal Flippe, te Aarschot met ronding Luppe, te Herent zelfs
Sippe en Tipper (17). Tot deze reeks behoren nog de schertsende
varianten keubbe / kobe voor „kop" en het ruimer bekende tèppe
als afleiding van „tap" ; voorts geïsoleerd van hun grondwoord:
(ne grote) leubbe „lobbes", bèbbe „babbel(mond)" (f8), f(I)èbbe
„labbekak, gunsteling ".
Met dentale okklusief vond ik vooreerst Giede / Gidde Egide,
Ede Edward, Ferde Ferdinand, Lodde Lodewijk / Louis. De laatste
drie zijn echter te Boom zonder twijfel gewone verkortingen,
resp. van Edewaar, Ferdenand en Loddevik / Loddewijk. Op dezelfde
manier werd in de jongere generatie „Lodewijk" verkort tot
Lode, .Ludovic" tot Ludo. Ook Mètte komt rechtstreeks uit
Merten / Maarten. Echte a-afleidingen zijn daarentegen Nante
Ferdinand, Neste Ernest, Daste(n) Vedast (19), Frètte Alfred,
Kette fn. Franquet (20). Daarmee werden nog gelijkgeschakeld de
feminina Nette Jeannette / Antoinette, Jette Henriette, en de ap-

„tante" (te Breendonk tènne) is wegens het behoud van het vrouwelijke genus
niet helemaal in die serie geïntegreerd, maar staat wel met de genoemde
vrouwennamen aan de periferie van het augmentatief.
(16)Bijdr. gesch. Vlaamsche persn., i 70.
(17)De anlaut van Sippe ontsond vermoedelijk door anticipatie van de
auslaut in„F(i)lips, Philippus” ; invloed van Seppe is te Herent weinig waar
Tipper zal wel een speelse rijmvariant zitten, maar dialektisch-schijnlk.I
bestaat tipper of tippe ook als gewoon troetelwoord.
(18 ) Vgl. J. L. PAUWELS, Dial. Aarschot I, 8, 44 en 305 ; te Boom bèbber
of bèbbel, synoniem tètter en te Aarschot ook snèbber, alle masc. Over tèppe <
Jozef, zie Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1962, 110 n. 112.
(19) J. LINDEMANS, Taal en Tongval XI (i5), 205.
(20) Vgl. Taal en Tongval XIII (i 961), I I 5 .
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pellatieven rètte rat ? (21), mètte (22), niette (23), kodde (24), plodde
„dronkaard, luiaard" ( 25), p(r)adde ( 26), die steeds mannelij k genus
hebben maar niet alle rechtstreeks als augmentatieven gevormd
zijn.
Uit namen met k ontstonden Lèkke Alex (Tienen), Fik'e Victor
(Herent), Rikke Hendrik (Heist-op-den-Berg), Dikke Benedikt
(Antes. Kempen), Lu/the Luc (Boom), Zjokke Jaak (Boom) en,
volgens LINDEMANS (27), Doke(n) Judocus.
Formaties met frikatief zijn eerder zeldzaam : Sisse / Susse Franciscus (ook troetelwoord), Misse Guillelmus, Kloe je fn. Claes (28),
fem. Wisse Louise. Door verkorting bovendien Die(ree) Désiré,
KaZ^e(mier) Casimir, Ie(door) Isidoor, fem. Vil, je(nie) Virginie,
appellatief koe kozijn (ook bijnaam). Op dezelfde manier komt
Savve rechtstreeks uit Savv jee Xavier (Herentals, Leuven) en
Steven door reduktie uit Stephanus. Maar Zeven) Josephus (29)
is een autentieke afleiding, thans verdrongen door Zjèppe of
Sèppe.
Van een naamvorm op vokaal zijn in Brabant geen afleidingen
met het a-suffix te verwachten. Zover ik weet althans, hebben
Fee Felix, Dree André, Free Frederik, S8 of Swa Francois, Theo,
Hugo enz. daar niet zulke augmentatieve variant. Lowie en Henri
hebben er wel een, maar dan precies met ingelaste t: Vitte en
Ritte.
0.4 Een eerste mogelijkheid, die teoretisch in aanmerking
komt om de verlengde vormen -te (type Vitte) en -ke (type Jakke)
( 21) Alleen als zeldzame vleinaam (PAUWELS, Dial. Aarschot I, 8 en 305),
tegenover dimin. ratteke (ibid. 301). Wellicht is augm. rètte, met umlaut,
ontstaan uit een ouder dimin. rètteke ; dat is denkbaar, naast kètteke „katje"
en de trèppekes „de trappekens" (ibid. 9) die als versteende vormen, resp.
in kinderspel en huisnaam, wel bekend zijn gebleven.
(22) Verkort uit mètteko „domoor (aap, ezel) ", te Boom ook ,,rug";
vgl. Med. Ver. naamk. XXXIV (19581, 87.
23)
( Boomse ontronding van meutte „mutten (WNT), jong kalf".
(24) Vgl. Taal en Tongval XIII (196 I ), i 14 n. i o.
(25)Ook in WNT s.v. plod.
(26)Een stoeltje zonder rug of leuning, melkstoeltje enz. Vgl. Med. Ver.
naamk. XXXVI (196o), i o i .
(27)Taal en Tongval XI (i99), zo .
(28)Te Boom : Taal en Tongval XIII (1961), I I S n. x 5 .
(29) J LINDEMANS, Bijdr. gesch. Vlaamsche persn. 2I en Taal en Tongval
XI (19 5 9), zo .
.
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te verklaren, is de metanalytische uitbreiding of de grensverschuiving : een zeer courant verschijnsel in de geschiedenis van de
afleiding, waardoor een suffix, op grond van de analogie, nieuwe
varianten kan krijgen ten gevolge van een verkeerde afscheiding.
Het klassieke voorbeeld is Pere-laar, met een secundaire vorm -laar
ontstaan uit oorspronkelijk -aar onder invloed van de appel-aar.
Op dezelfde manier zouden wi-ta en ja-ka kunnen gevormd zijn
naar het model van andere augmentatieven, waarin de t en de k
tot de naam zelf behoren : vgl. nest-a (Ernest) en tok-9 (Jaak).
Zulke augmentatieven zijn echter vrij zeldzaam. Uit het bovenstaande overzicht blijkt daarentegen, dat formaties met nasaal
heel wat meer voorkomen. Wie logisch doorredeneert, moet dan
uit „Jan" fataal Janne krijgen, parallel met Stan Stanne, Mon
Monne enz. Sporadisch is die vorm intussen opgekomen, vooral
in de huidige jongenstaal. Ik ken echter in de oudere generatie
geen enkele Janne (30), alleen maar Jakke-s. Om zeker te zijn,
zouden we nochtans een volledige inventaris moeten hebben van
al de thans voorkomende augmentatieven en van het betreffende
historisch materiaal. Geen van beide zal ooit te bereiken zijn,
wegens de aanhoudende produktiviteit, de vaak efemere toepassing en de uiteraard beperkte gebruikssfeer.
In de Westvlaamse augmentatieven lijkt de metanalyse wel
duidelijker een rol te spelen. Daar komen -t-afleidingen althans
in groter getal voor, zowel primair (Bert-en, Gust-en, Nat-en
Renaat) als secundair (Jef-ten, Lowie-ten, Dree-ten André). Dat
belet echter nog niet, dat andere invloeden ook kunnen meegewerkt hebben (31). En onafhankelijk van de herkomst van die t,
blijft bovendien de vraag open waarom deze secundaire formatie
in het betreffende gebied meer sukses heeft gehad dan elders.
CO) Wel zijn parallelvormen te vinden in vroegere tijden, in secundaire
toepassing en in andere talen : vgl. resp. het zeldzame mvla. tannin (J. LINDEMANS, Med. Ver. naamk. XXXII (19 5 6), I I o), de dial. variant hanne als scheldwoord en vogelnaam, afrik. Jana naast Bimin. Jannie (W. KEMPEN, Woord
Kaapstad z. i-) 3 i 5) en ook zwe.-vormingefukswlArian.
Janne gemoedelijk voor „Jan".
el) Van de kant der diminutieven b.v., waarin eveneens een t zit (jeftsje,
Dreetsje) ; zie Med. Ver. naamk. XXXVI (i 96o), 97. Voor Kortrijk vergelijkt
F. DEBRABANDERE, in De Leiegouw III (1961) 47, dimin. radio-tsje met plur.
radio-is en genit. André-is, julia-ts enz. Zie ook J. SOETE en F. DEBRABANDERE,
ibid. IV (1 962), 259-260.
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Nader onderzoek kan misschien uitwijzen of, met de steun van
het type Bert-en en van de t-diminutieven, vooral strukturele
oorzaken daarbij de doorslag hebben gegeven. In het ruimer
verband van de Brabantse apokope kon het behoud van een
morfeem -e(n) volstaan om expressieve varianten te vormen en
onmiddellijk als zodanig te herkennen. Zo ontstond een verschuiving van de oppositie mnl. -e / augm. -in tot brab. Zero /-e:
tegenover de grote klasse van nomina met overwegend konsonantische auslaut staat een kleine groep van augmentatieven met
afleiding op -e. Waar echter vele nomina zelf al op -e eindigen,
in dialekten die de apokope niet (zo sterk) hebben meegemaakt,
zou een morfeem -en van enkele sporadische augmentatieven te
zwak zijn om naar behoren te funktioneren. Daar kreeg dan de
analogisch versterkte allomorf -ten de bovenhand, zodat de oppositie mnl. -e / augur. -in resulteerde in wvla. -e l -ten. Dat is
niet meer dan een suggestie.
o.s Bij de bespreking der Aarschotse augmentatieven heeft
PnuwELS al gewezen op de sporadisch voorkomende vormen
met -te en -ke: „De consonant van het verlengde suffix (t, k) is
niet gepalataliseerd en de verlengingen zien er dus modern uit.
Toch is het merkwaardig dat we juist -to en -ka, als bij diminutiefformaties, aantreffen" (La-P- 306). We menen ook dat de verklaring inderdaad in die richting te zoeken is. Om dat duidelijk te
maken dient men al de interpretatiemogelijkheden eerst afzonderlijk onder ogen te nemen, vervolgens met elkaar te verbinden
en tegen elkaar af te wegen. Vergelijking met similaire vormen
uit vroegere tijden en uit andere taalgebieden zal moeten uitwijzen in welke mate hier van een „panchxonic and pantopic
feature" zou kunnen gewaagd worden. Achtereenvolgens behandelen we dan familiarismen met anorganische k, t (d), 1 en een paar
formaties met andere konsonanten.
I. VORMEN MET VELARE OKKLUSIEF

In deze groep is Jakke ongetwijfeld het best bekend. Hij
kan door zijn populariteit mee tot voorbeeld gediend hebben
voor de overige formaties (Frakke, Foekke, Zjokke, Fokke, Gukke,
Pekke), die lang niet zo courant zijn en vermoedelijk ook later
in gebruik zijn gekomen. Maar Gukke heb ik meermaals te Boom
I.i
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als diminutief voor „Gust" horen uitspreken, dus met neutraal
genus. In dit geval zou men kunnen denken aan hypokoristische
assimilatie van „Guske", zoals in Gutteke < „Gusteke". Dat
is echter niet nodig, want in de stamelperiode wordt „Gust"
vanzelf verkort tot GI, zoals „Frans" tot FF, en daaruit krijgt
men dan rechtstreeks diminutieven van het type Gukke en Fakke.
Zij horen uiteraard thuis in de kinder- of gevoelstaal en vormen
daar oppositie met de traditionele diminutieven Gus je en Franske.
Terwijl deze door kontinuiteit en traditie veel van hun expressieve
waarde hebben ingeboet, geven de stamelvarianten in elk jong
gezin telkens weer de indruk van originaliteit, van iets nieuws
dat alleen bij hun kinderen voorkomt en door zijn frisheid bijgevolg een sterke affektieve kleur kan krijgen. De kleine Gust
heet naar gewoonte Gus je, hypokoristisch Gutteke of Gukke.
Naarmate hij opgroeit en zijn verkeerskring ruimer wordt, verdwijnt ook het kinderlijke uit de naamgeving en verschuift de
oppositie Gus je /tukke tot een nieuwe tegenstelling : habitueel
Gust, expressief Gus je. Het voorbijgestreefde Gukke kan echter
in familie, buurt of school sporadisch toepasselijk blijven, maar
dan wordt het met betrekking tot de grotere jongen niet meer
aangevoeld als een diminutief — want daarvoor zegt men nu
Gus je — wel als een augmentatief, dat normaal het mannelijke
genus krijgt en aansluit bij de lange reeks van augmentatieven
op -e.
Het is een bekend verschijnsel dat diminutieven mettertijd een

augmentatieve gebruikswaarde kunnen krijgen, omdat beide betekenissen in de gevoelstaal vaak omwisselbare varianten vormen.
Zo moet het mannelijk augmentatieve -e(n) ontstaan zijn uit
onzijdig diminutief -in, toen dit laatste verdrongen werd door de
uitbreiding op -kin (32). En nu is dat onz. dimin. -kin > -ke(n)
op zijn beurt geëvolueerd tot een mannel. augment. -ke in enkele
zeldzame gevallen waar het, door gebrekkige of affektieve toepassing in de kindertaal, onherkenbaar is geworden en volkomen
afwijkt van de gangbare diminutiefformatie. Gukke ontstond in
de prille jeugd als variant van Gus je, werd achteraf hierdoor
C2)Meer daarover vindt men in mijn bijdrage : Augmentativ, Diminutiv
and Zugehörigkeit im Lichte der Namengebung. Festschr. A. Bach II
Rheinische Vierte jahrsbl tier XXI ( i 9 S 6), I I o -i 24. Bovendien bij 0. LEYS,
De eigennaam als linguistisch teken. Med. Ver. naamk. XLI ( 1 9 6 5).„ 1-81.
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verdrongen en is als geïsoleerd relikt, wellicht met de steun van
Jakke, weer opgedoken met gedifferentieerde stijlwaarde, nl. als
augmentatief. Ook Frakke, Fokke, Zjokke en Pekke doen kinderlijk aan. Zij zullen eveneens ontstaan zijn als onbeholpen vervormingen of drastische verkortingen van Franske, Fonske, Joske en
Fernake (33). In de eerste levensjaren gebruikt als sterkere affektieve
varianten, met neutraal genus zoals de normale diminutieven,
zijn zij achteraf hiervan gedistantieerd en terechtgekomen bij de
augmentatieven met mannelijk genus.
1.2 Voor Jakke is precies dezelfde redenering aan te nemen;
alleen blijkt de verschuiving daar in vroegere tijd gebeurd te
zijn. Het is althans de enige vorm in deze reeks, waarvoor historische bewijsplaatsen ter beschikking staan.
LINDEMANS heeft er al enkele samengebracht uit het toponymisch woordenboek van DE FLOU, met betrekking tot Fransen West-Vlaanderen ( 4 ). Zo schreef men op de grafsteen van de
heer van Noircarmes die in 1 4 1 5 overleed : Cy gist Jehan de
Ste. Audegonde, seigneur de Nortkelmes. Tijdens zijn leven
noemde men hem : Sire Jake z 3 80, Mer Jan z 3 83 en z 3 8 S, Jehan
1388, Jacques i 39 en 1393, Jacqueme i39S, Jehan i39S, Jacques
1 40 o en 1 405 , Jaque i4o6.Onder andere voorbeelden, uit dezelfde
bron, citeren we nog : Jehan de Parenti 1 4 10 = Jaque de P. 1 419 ;
Jake de Beifslare (sic) z 3 z o= Jehan de Beisselare z 3 25 = Jan
van Beslare 1 3 26 .
Uit Kortrijkse archieven noteerde F. DEBRABANDERE in zijn
onuitgegeven dissertatie (Leuven 19 65) : 1391 Jehan de Thoroud
dit Jacke = 1394 j eghen Janne van Toroud die men zeicht Jacke.
Het diminutief Janekin / Jaenkin schijnt er alleen op vrouw. Jane
„Johanna" te wijzen; daartegenover staan mane. afleidingen als
jan y*k en Han(n)in, terwijl Hennequin voor beide genera zou gelden.
Onder de gebruikelijke vormen voor „Jacob" staat daar in dezelfde periode (ze helft toe eeuw) Jaque opgetekend, maar in
1391 verschijnt er met ck-spelling een Coppin Quaetjacke, for(33)Hoewel woordspel mee in aanmerking kan komen, is p voor f in Pekke
eerder direkt te verklaren als een geval van incidentele okklusie, zoals fri.
Panne < Frans, spa. Paco < Francisco enz. Zie Versl. en Med. Kon. Vla.
Acad. 1962, 105 e.v.
(34) J. LINDEMANS, Haket en andere oude diminutiefvormen van Johannes.
Med. Ver. naarak. XXXII (1956), 105-112.
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mantisch te vergelijken met 1423 Hannin Quacthannins en 1429
Jan Quactjans.
In Engeland kent men Jake zelfs sinds de z Ze eeuw (Andreas
filius Jake z z ); vgl. bovendien z Zoz jakin, I 2I 9 Jakelinus,
2327 William jacok, z3í7 Jacken. De gelijkstelling met „Jan"
blijkt het eerst in i 27 : John = jacke le Ratner; voorts 1279
John = jakke de Bondec; 1292 Jake = John de Couentre. Een
zekere jacolin hugelin (1292) heet tevens James en Jack (35).
Omstreeks dezelfde tijd vindt men daar ook : i 26 janekjn
(REANEY z s z), ca. z 275 janekin (36), z is 8 Tonkin en z 327 Jenkin
(REANEY 181.
Beide vormen, Jakke en jankin, worden zonder uitdrukkelijk
onderling verband maar toch als synoniemen in enigszins verruimde appellatieve toepassing — zoals het reeds genoemde
janekin van ca. 1275 — gebruikt door CxAUCER, in zijn Canterbury Tales : „Go fro the window, Jakke fool", she sayde (A 3708,
The Milleres Tale); Our hoste answerde, „O jankin, be ye there ?"
(B I172, The Shipmannes Prolog); whether that sir Robert or
sir Huwe, or Jakke, or Rauf, or who-so that it were (D z 3 S 6-57,
The Freres Tale). Het Reinaert-verhaal van de Nonne Preest,
over de haan Chauntecleer en de hen Pertelote, bevat in de verzen
B 4S 84 87 een merkwaardige allusie op de boerenopstand van
1381 (37), waarbij o.m. de Condense kolonie van Vlamingen voor
een groot deel werd uitgemoord:
-

Certes, he Jakke Straw, and his meynee,
Ne made never shoutes half so shrille,
Whan that they wolden any Fleming kille,
As thilke day was maad upon the fox.
(35) P. H. REANEY, A Dictionary of British Surnames (London I 961 2 ), i 79 -I 8o,
S. vv. Jack, Jacklin, Jakins, Jeacock. De spelling Jacken (i 3 27) volgens
W.W. SKEAT, An Etymological Dictionary of the English Language (Oxford

I946), 311.
(36)Uit een ,Lutel Sermon" : ,,Theos prude yungemen that luvieth, Malekin, and theos prude maidens that luvieth Janekin". Blijkbaar zijn Janekin
en Ma/thin (Mary) hier, in de I 3 e eeuw, de voorlopers van Jenkin en Gillian
( Juliana), thans Jack and Jill, in appellatieve toepassing op „lad and lass" enz.
Zie E. WEEKLEY, Words and Names (London 193 3 2), 8z ; J. FRANKLYN, A
Dictionary of Rhyming Slang (London 1961 2), 8I.
(-31 ) Die inlichting dank ik aan kollega J. VANDERHEYDEN. Zie in verband
met de genoemde passage : D. BREWER, Chaucer in his time (London 1 9642),
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Vergelijk daarmee een vers uit de elegie „Vox Clamantis",
waarin John GoWER, een tijdgenoot van CHAUCER, dezelfde gebeurtenis in het Latijn beschrijft :
Jakke domosque viros vellit et ense necat.
Maar hier staat de naam Jakke niet alleen. Hij wordt er genoemd
in gezelschap van Watte (Walter), Thomme (Thomas), Symme
(Simon), Bette (Bertram ?), Gibbe (Gilbert), Hykke (Ricard), Colle
(Nicholas), Geffe (Geoffrey), Dille (William), Grigge (Gregory),
Dame (David), Hobbe (Robert), Lorkyn (Laurence), Hudde (Hugh /
Richard ?), Judde (Jordan), Tebbe (Theobald) : een heel stel van
vormen, die alle dezelfde stijlwaarde bezitten en in de 14e eeuw
representatief moeten geweest zijn voor dat sociale milieu 38).
Vooral Jakke heeft nadien veel sekses gehad, zodanig zelfs dat
het in de vorm Jack algemeen gebruikelijk is geworden als variant
van „John" en buiten de naamgeving tot een verbluffende proliferatie heeft geleid, door tientallen personificerende toepassingen
in de appellatieve woordenschat. „To enumerate all the transferred and colloquial senses of Jack would require a fair-sized
book", schreef WEEKLEY 39 ,
Die eeuwenlange populariteit en produktiviteit hebben in
Engeland al herhaaldelijk en van verschillende zijden de aandacht
getrokken. De eerste „taalkundige verklaring" van de vorm
jacke werd bij mijn weten reeds in het begin van de r 5e eeuw
(

(

)

(New York 1961 4 ), 3 60-3 68 ; enz. Moge
Jakke Straw als een historische en niet als een litteraire benaming op-lijks
te vatten. De grote boerenopstand die omstreeks dezelfde tijd (i 3 5 8) in
Noord-Frankrijk plaats had, staat bekend als de jacquerie. Hierin ziet men
doorgaans een afleiding van Jacques „Jacob", dat een typische boerennaam
zou geweest zijn of door uitbreiding als soortnaam voor een boer zou gediend
hebben. Met LnNDEMANS kan men zich echter afvragen of dat geen „jakkes"
geweest zijn. Wie de zaak nader wil bestuderen, moet bij de inzameling
van het namenmateriaal op beide mogelijkheden bedacht zijn.
(38)De betreffende verzen worden voluit geciteerd door M. REDIN, Studies
on Uncompounded Personal Names in Old English (Diss. Uppsala 19 z 9),
blz. 18 9 ; ook door E. G. WITHYCOMBE, The Oxford Dictionary of English
Christian Names (Oxford 1948 3), blz. xxvii. De volle namen tussen haakjes
heb ik erbij gevoegd. Met de eerste, nl. Watte, zal wel de leider van de opstand,
Wat Tyler, bedoeld zijn.
(39) E. WEEKLEY, Words and Names, 87.
49-56; E. RICKERT, Chaucer's world
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neergeschreven. In de „Historia monastern S. Augustine Cantuariensis", ca. 1414 door de monnik Thomas van Elmham
opgesteld, lezen we inderdaad : „Mos enim est barbaricae locutionis et maxima Saxonum, verba et nomina, etsi non transponere,
transformare tamen apocopando, et saepius syncopando : ut pro
Thoma, Tomme sive Tomlin ; pro Johann, Jankin sive Jacke ; et in
omnibus talibus apocopae et syncopae quasi apponuntur epenthesis et paragoge" (40). Daar wordt Jacke dus onmiddellijk ver
Jankin en als zodanig afgeleid van Johannes, door-bondemt
syncope en paragoge. Die tekst is zeker lang in handschrift ver
gebleven en het lag dan voor de hand dat later, toen het-borgen
diminutieve of hypokoristische Jankin buiten gebruik was geraakt,
de vorm Jack in de eerste plaats zou verklaard worden uit fra.
Jacques, hoewel de naam alleen als variant van John kon dienst
doen. Misschien zag men daarin geen bezwaar, omdat in de familie van „Jacob" toch een heel andere variant, met name James,
het gehaald had, zodat verwarring voortaan uitgesloten was.
De tweede, die Jack rechtstreeks in verband bracht met Jankin,
was E. W. B. NICHOLSON, de auteur van een boekje over „The
Pedigree of Jack and of various allied Names", verschenen in i 892.
Hij verwerpt resoluut enige invloed van fra. Jacques en leidt Jack
direkt af van Jackin, dat zelf voortkomt uit Jankin met verlies
van de n tengevolge van de Franse nasalering. Ik heb die studie
niet zelf kunnen inzien en steun voor de inhoudsopgaaf op het
bovengenoemde werk van WITHYCOMBE, waar het probleem aldus als opgelost wordt beschouwd en ter bevestiging een overeen
evolutie wordt aanvaard voor de Schotse variant Jock-komstige
< [Jonkin <] Jon, terug te vinden in jockey.
Anderen zijn daarin niet zo volgzaam. Zij erkennen wel een
grond van waarheid in de argumentatie van NTCHOLSON, maar
blijken toch niet helemaal erdoor overtuigd te zijn. In 1936 nog
wordt Jack in een herdruk van W. W. S KEAT's Concise Etymological Dictionary verklaard als „a pet substitute for John ...
perhaps due tot the dimin. form Jankin... Apparently confused
with F. Jacques". Tien jaar later echter verscheen een nieuwe
(40) Geciteerd volgens Th. FORSSNER, Continental-Germanic Personal
Names in England in Old and Middle English Times (Diss. Uppsala I9I6),
blz. 267. Zie ook het reeds genoemde namenboekje van WITHYCOMBE,
blz. 75.

—
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oplage van zijn groot Etymological Dictionary en daarin luidt
de formulering meer positief : verband met Jacques „is hard to
believe ... Indeed, a strong case has been made out by Mr. E. B.
Nicholson... for regarding it as short for Jacken (found in z 3 27)
which is a variant of Jankin". Een kategorische uitspraak is dat
nochtans niet; het blijft weifelachtig 41).
Ernest WEEKLEY, die zich speciaal toelegde op het onderzoek
van de Engelse hypokoristika, is in deze zaak evenmin tot een
klare uitleg gekomen. Ondanks NlcxoLsoN, bleef het aanvankelijk voor hem een moeilijke kwestie „as to whether Jack represents Fr. Jacques, or whether it comes from Jankin, Jenkin, dim.
of John" 42). In zijn later werk wijdde hij een afzonderlijk hoofd
aan „Jack and Jill", met de volgende bevinding : „One-stuk
of the puzzles of name-lore is the process by which the French
name Jacques ... was early confused with Jankin or Jenkin, and
thus came to be regarded as a pet-form of John" 43). Als vorm
zou Jack dus toch teruggaan op Jacques, maar als naam zou hij
dan door kontaminatie toegepast zijn op „John". De reden
waarom deze interpretatie de voorkeur zou verdienen, wordt
verder niet aangegeven.
Een heel andere opvatting wordt verdedigd door LINDEMANS,
in zijn bovengenoemd opstel over Haket 34). Daarin wou hij
aantonen dat zelfs Jacques, evenals Jacke, vóór ca. 140o haast
altijd „Jan" bedoelde en pas sedert de 2e helft van de 14e eeuw
meer en meer in gebruik kwam voor ,,Jacobus", zodat het helemaal de toen heersende Romaanse variant Jakeme verdrong. Dat
Jacques of Jacke sluit dan aan bij Ha/the / Hake en zijn vele afleidingen, waarin LINDEMANS, met GORISSEN, „een (in het Picardisch
normaal) gedenasaliseerde vorm ... van Hanke, diminutief van
(

(

(

(

(41)Nagenoeg dezelfde formulering in OED, s.v. Jack (vgl. Dick/Dickers).
(New York i 96 i), I S 7 noemt bij de voorbeelden
van pet-names „ Jack for John", zonder nadere uitleg. Maar A. BACH identificeert eng. Jack nog ten onrechte met „Jakob" (Dt. Namenk. I, § 270).
Vgl. onder de recente woordenboeken E. KLEIN, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language I (Amsterdam 1 966), 823 Jack...
familiar form of John, but derived fr. OF. Jaques"; C. T. OMoNs, The Oxford
Dict. of English Etymology (Oxford 1966), 490: ,perh. through dim. Jankin;
the resemblance to F. Jacques... is a difficulty".
(42)E. WEEKLEY, The Romance of Names (London 19223), 46.
(43) E. WEEKLEY, Words and Names (London I 9 3 32), 82.
L. BLOOMFIELD, Language

: ,,
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Han, Jehan" ziet (ib. 107). Eng. Jack moet in dat geval dus geïm-

porteerd zijn en wel ten tijde van de Normandische verovering;
het kan niet afgeleid zijn van John of Jankin, want „de elisie van
n voor k is niet gebruikelijk in het Engels" (ib. III).
Zowel als bij NicxoLSON, wordt hier in feite weer de n-loze
variant verklaard via het Romaans. Nochtans vindt J. HERBILLON
die denasalering niet zo normaal (a). Wat alleszins vaststaat is
het feit dat, met of zonder nasalering en denasalering, Jakke
wel degelijk kan afgeleid worden uit een -k-diminutief van Jan,
als men maar rekening wil houden met de kinder- en gevoelstaal.
In deze sfeer kan zowel de Romaanse als de Germaanse verkorting
van „Johannes" vóór dekvan het hypokoristisch suffix de
nasalering of de nasaal verliezen. Evenals thans Zjokke voor
Jos(ke), Gukke voor Gust(eke), Frakke voor Frans(ke), Fokke
voor Fons(ke) kan gezegd worden, kon vroeger Jak(k)e uit
Janico / Janke 45), of uit Jankin / Janekin ontstaan; Hakke uit
Hanke, Hankin of Hannekin ; enz. Zulke verschijnselen uit de
affektieve spraak zijn immers niet gebonden aan tijd of plaats,
omdat de kinderlijke of „kinderachtige" taal overal en altijd
nagenoeg dezelfde grondkenmerken vertoont en aldus voor een
deel aan pankronische wetten onderworpen is. De strakke fonetiek van de kultuurtaal volstaat lang niet om alle evolutievormen
te verklaren. Men mag zich daarop niet blind staren, maar steeds
zal men met open ogen uitzien naar de vele grillige en speelse
(

uitingsmogelijkheden van het gevoelsleven. Die stemmingsvari-

anten zijn te allen tijde en te allen kante een onuitputtelijke
bron geweest voor de vorming en de opfrissing van de algemene
omgangstaal.
(44) J. HERBILLON, Hand. Com. Top. Dial. XXXI
(1957)., 223-224; ook in
La Vie wallonne XXXII (1958). 197-I 99 en Les Dialectes belgo-romans VIII
( 1 95 1 197 -200. Vgl. E. LEGROS, Hand. Com. Top. Dial. XXXII (1958),
277-279.
(45)Ianico en Janke staan als Mnd. resp. Friese vormen opgetekend in
Danmarks gamle Personnavne, door G. KNUDSEN, M. KRISTENSEN en R.
Eventueel kon de reduktie tot
HoRNBY (Kobenhavn 1936 e.v.), I, 6o i .
Jacke destijds nog steun vinden bij de k-hypokoristika van een courant type
als Zicke = Zivaert, of Sifridus cognomento Sicco (J. VAN DER SCHAAR, Uit
de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. Diss. Assen
195 3, 103), met expressieve geminatie van ouder Sieg-; of van een even courant
assimilatietype als Focke < Folk-.
)3
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De „elisie" van n vóór k is in het Nederlands al evenmin gebruikelijk als in het Engels, ten minste indien we alleen het akademische of het geschreven taalgebruik observeren. Maar in de
hypokoristische of familiare spreekgewoonten zijn nog heel wat
drastischer verkortingen en vervormingen gangbaar. Ik noem
alleen maar Hanepoi, Hanedoi en Hanetoi (alle uit Hanecoi), omdat
LINDEMANS daarin wél en terecht ! invloed van de stameltaal erkent (t.a.p. ion). Nochtans doet substitutie van k door p, d,
of t op het eerste gezicht toch vreemder aan dan een verkorting
van Janke tot Ja/te. In het Fries verdwijnt ns of is normaal ook
niet vóór k, maar in hypokoristika als Oeke < Oenskje en Dikke
< Jitske (46) is het toch gebeurd. Het zijn weerom formaties van
hetzelfde type : vooral Oeke < Oenskje lijkt treffend op FrakMe
< Franske en Fokke < Fonske. Daar is telkens ns uitgevallen
vóór k. Elders betreft het alleen s (Ziokke < Joske), of n (Jakke <
jankin). Andere konsonanten kunnen echter in dergelijke ver
evengoed uitvallen 47), want allerlei kontrakties en-bindge
verkortingen zijn mogelijk als men het kind of het gevoel laat
meespreken. En dat is uit geen enkel taalpatrimonium weg te
cijferen : „man in his simplest form, uncorrupted by education,
tends to create his vocabulary in the same way as the infant",
beweert WEEKLEY 48), hoewel in een enigszins ander verband.
SIPMA noemt de betreffende reduktie, in zijn pas geciteerde
Nammekunde (46), „forienfáldiging fan it middenkonsonantisme".
Daarbij aansluitend geeft hij bovendien voorbeelden van hypokoristika, waarin men vermoedelijk een parallellisme mag zien
met de boven bedoelde overgang van diminutief naar augmentatief : type Swobke > Swob/Swobk. Zonder de term „augmentatief" te
gebruiken, wijst hij in dezen wel uitdrukkelijk op een verschil
(

(

(46) P. SIPMA, Fryske
1952), I25.

nammekunde I. Foar- en skaeinammen (Drachten

(47)Zoals b.v. m in de Boomse bijnamen de Kèp en 't Kèpske (met Ruckbildung de Kèps), beide voor fn. Van Camp. Maar „de benen van de kèps"
(var. kets !) geldt daar ook als humoristische uitdrukking voor nr. i i in het
lottospel. — De term assimilatie past minder goed bij dergelijke vormverschijnselen.
(48) E. WEEKLEY, Words and Names, 8 5 .
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in gevoelswaarde, dat ditmaal ontstaan is door gehele of gedeeltelijke weglating van het diminutiefsuffix (49).
Er blijft nog één bezwaar over, nl. met betrekking tot de kronologie. In zijn voortreffelijk woordenboek is REANEY (^) wel enigszins geneigd, de afleiding van eng. Jack uit een -k-diminutief van
„Jan" te aanvaarden, maar in de oudste Jake's, die van de z Ze
en zie eeuw, ziet hij toch liever een Jacobus" dan een J ankin .
Dit laatste immers hoort volgens hem thuis in de i4e eeuw en
men moet inderdaad toegeven dat een ize-eeuws Jake onmogelijk
uit een i4e-eeuws Jankin kan ontsproten zijn.
Nochtans is REarrEY in dat opzicht niet helemaal konsekwent.
Wel verklaart hij, in dezelfde gedachtengang, Jakin van z zot
(s.v. Jalons) als een diminutief van jak =James, maar I219
jakelinhs noemt hij (s.v.Jacklin) „a double diminutive of Jack"
en 1292 Jacolin „is also called both James and jack (129i)". Doelt
„Jack" daar telkens op Jak = James en niet op „Jan", omdat
beide toch onder het ene trefwoord Jack behandeld worden?
Hoe dit ook zij, het -kin-diminutief van „Jan" was e r zeker al
vóór de 14e eeuw in gebruik. Dat blijkt uit de excerpten die
REANEY zelf geeft s.v. Jenkin (í26o janekjn, 1288 Jonkin). Vóór
en na hem werd trouwens reeds door anderen insgelijks naar de
I 3e eeuw verwezen (50). Koziol besloot daaruit, dat mnl. -kin
in de z 3e eeuw naar Engeland werd overgebracht (51). Maar zelfs
die datering moet nog vervroegd worden. Thans weten we
immers dat namen op -kin daar tenminste al in de z ze eeuw werden
opgetekend en dat zij er inderdaad in enkele gevallen zeker door
(49) Precies hetzelfde moet gebeurd zijn in Mank < Manke < Armand-ke,
te Heist-op-den-Berg (zie voetn. 5), terwijl Fok voor „Fons" (Antw. Kempen)
door similaire Ruckbildung uit het augmentatief (Fokke) zal gevormd zijn.
Meer over dergelijke „Regressieve en secundaire woordvorming" in Med.
Ver. naamk. XXXVI (í96o), 89-124.
CO) E. RoTZOLL, Die Deminutivbildungen im Neuenglischen unter besonderer Beri cksichtigung der Dialekte (Anglistische Forschungen, H. 3 i.
Heidelberg 1910), blz. 28 o : Janekin... found as early as 1250", volgens
MURRAY, NED. Zie thans OED s .v. -kin ; voorts WITHYCOMBE, Op. Cit.,
blz. xxvi en H . MARCHAND, The categories and types of present-day English
word-formation (Wiesbaden i 96o), blz. 25 9 : Willekin, Janekin enz. „occur
as early as the z 3 th c. in English".
(51) H. KozIOL, Handbuch der englischen Wortbildungslehre (Germ.
Bitil. Heidelberg 19 3 7), blz. 146.

230 geïmmigreerde Vlamingen werden gedragen : i i 5 8 Derechin (Vla ming), I I 66 W"ilechin en Potechin, I i 7 S Hardekin, i i 78 Lambekyn
Flandrensis, i i 8o Wilekin, I 191 Adekin enz. (REANEY, p. xxxv en
1 93).
Dat hoeft ons niet te verwonderen, want reeds in de i 1e eeuw
zijn samen met de Normandiërs vooral talrijke Vlamingen naar
Engeland getrokken, wat mede verklaard wordt door het huwelijkk van Willem de Veroveraar met Mathilda, de oudste dochter
van graaf Boudewijn V van Vlaanderen (52). Die Vlaamse soldaten, handelaars en kolonisten zullen van meet af in hun gezinnen
o.m. vleinamen op -kin gebruikt hebben. FORSSNER beweert daarom boudweg (t.a.p. IX), dat -kin „was introduced into England
in Old English times" en REDIN (53) volgt hem daarin. Spijtig
genoeg geeft geen van beiden daarvan enig positief bewijs. De
eerstgenoemde voert als reden aan, dat hij het betreffende materiaal moest terzijde leggen, omdat het omvangrijker was dan hij
had verwacht. Maar dat zal wel voortvloeien uit het feit dat hij
ook de Middelengelse antroponymie heeft geëxcerpeerd. Voor
het Oudengels geldt dat zeker niet als ekskuus. Zelf heb ik dan
toch, zonder al te veel te zoeken, een paar voorbeelden gevonden
die blijkbaar tot de Normandische tijd terugreiken. Uit het bekende Domesday Book citeert VON FEILITZEN namelijk een
Erlechin, driemaal Hardekin liber homo en driemaal Tepekin /
Depekin liber homo, alle „probably of OLG origin" (54). Men zal
dus de bewering, dat geen spoor van -kin wordt aangetroffen
in het Oudengels (OED, s.v. -kin), niet in al te strikte zin mogen
opvatten. In de i Ie eeuw was het er zeker al bekend, zij het dan
vermoedelijk slechts in namen van immigranten.
Uit het standpunt van de kronologie kan een Janekin dus toch
in de I2e eeuw meegespeeld hebben bij de opkomst van Jake.

(52)Th. FORSSNER, op. cit. [voetn. 40], blz. XXXVIII-XLII en LXII-LXIII.
Door Th. FRINGS-G. LERCHNER, Niederlándisch and Niederdeutsch (Berlin
1 966), 8 5 wordt voor de immigratie van Vlamingen in Engeland verwezen
naar het beter bekende werk van J. F. BENSE, Anglo-Dutch Relations...
09z5). 22 : „There were more than fifty small Flemish settlements in Great
Britain and Ireland in the I2th century".
(53) M. REDIN, Op. Cit. [voetti. 3 8], blz. I 6z.
54) 0. VON FEILITZEN, The Pre-Conquest Personal Names of Domesday
Book (Nomina Germanica 3. Uppsala 1937), blz. 2 8 en s. vv.
(
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Maar dan zou men ook moeten aannemen dat er in formeel opzicht
meteen een verschuiving of substitutie van suffixen heeft plaats
gehad. Want het autochtone -in > -en was toen nog niet tot -e
geëvolueerd. Dat gebeurde pas in het laat Middelengels, blijkens
de ontwikkeling oe. m(g)den > me. mayde > neng. maid ; oe.
cicen > me. chike > neng. chick 55). En op het vreemde -kin,
met bewaarde i, blijkt die evolutie zelfs helemaal niet ingewerkt
te hebben (56). Blijft dan de mogelijkheid, dat -kin vervangen werd
door -ke, onder invloed van eventuele varianten -in / -e bij inheemse oe. vleinamen; of wel werd het geadapteerd tot -ke
omdat de eigen hypokoristika sinds het Oudengels bij voorkeur
op -e uitgingen (57). Op deze manier kan men desnoods de stelling
van NicxoLSOrr verdedigen, in aansluiting bij de z Se-eeuwse
gelijkstelling Jankin .rive Jacke door Thomas van Elmham en
tegelijk rekening houdend met het oudere materiaal dat door
REnNEY werd samengebracht.
Nochtans is er een andere verklaring te vinden, waaraan men
tot dusver bij mijn weten nog niet heeft gedacht. Het volstaat
eenvoudig uit te gaan van het primaire -k-suffix, dat vóór de
verbinding met -in zowat overal in het oudere Germaans produktief is geweest voor de vorming van diminutieven en andere
hypokoristika. In de Oudengelse antroponymie verschijnt het,
met wisselend vokalisme, als -ic / -uc / -oc of wel in de vormen
-ica / -uca / -eca J -ca ( 58). Een afleiding als *Jan(i)ca kon door de
(

bovengenoemde hypokoristische samentrekking of reduktie, in-

zonderheid in de kindertaal, ca. i 20 een variant Jake krijgen,
die normaal doorliep in meng. Jacke tot neng. Jack ; vgl. oe.
lawerce > me. larke > ne. lark (RoTZOLL 5). De voornaam Johannes was toen zeker bekend (59); het suffix eveneens. Er is dus
geen enkel bezwaar tegen de voorgestelde rekonstruktie. We

(55)

W.W. SKEAT, Etym. Dict., s. vv. ; E. ROTZOLL, Op. Cit., z; J. BOSWORTH-

T. N. TOLLER, An Anglo-Saxon Dictionary (London 1898), s. vv.
(b 6 ) Vgl. thans nog eng. bumpkin, catkin, jerkin, kilderkin, mutchkin,

firkin
enz., doorgaans opgevat als (jongere ?) mnl. leenwoorden.
(57) Ouder -a (mann. n- stammen), of -i (oorspr. ja-stam ?) : zie o.m. vele
voorbeelden bij M. REDIN, op. cit., 43 -1 37.
(58) Dus resp. volgens de zgn. sterke en zwakke verbuiging. Materiaal
b.v. bij M. REDIN, t.a.p., 149-I 58.
(59) De oudste door REANEY genoemde bewijsplaats dateert van ca. 1140.
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vinden ze elders terug, in mnd. Ianico en Ianike, waaruit Janikus
a° i 3 94 in Denemarken (60). Deze gelden echter alleen ter vergelijking, zonder enige kracht van bewijs, want zij zijn blijkbaar
jonger en als zodanig karakteristiek voor het Nederduits, waar
het primaire -ko / -ke meer en langer produktief moet geweest zijn.
Eng. Jack, vleivorm van „John", is dus wel rechtstreeks uit
een -k-diminutief van „Johannes" te verklaren : vóór i 200 wellicht uit een autochtone afleiding op -(i)ka, spoedig echter in aanzienlijke mate gesteund door het populaire mnl. -kin, dat niet
alleen in Engeland maar ook in het Romaans sukses heeft gehad.
Het verdwijnen der n heeft niets te maken met de Franse nasalering en evenmin hoeven we voor de opkomst der k de hulp
in te roepen van fra. Jacques. Onze Jakke is daar om te bewijzen
dat ,,Jan" een -k-variant kan krijgen zonder enige invloed van
Jacques. In het Brabants immers is de anlaut, anders dan in het
Engels (of het Romaans), duidelijk onderscheiden door de tegen
tussen jaka en dk. Hier is verwarring slechts teoretisch-steling
mogelijk, als we teruggaan tot de ware (ndl.) Jakob el).
Dat alles betekent nog niet, dat Jakob / Jacques volledig moet
aan kant gezet worden, zoals LINDEMAMS wou doen. Waar middeleeuws Jake niet uitdrukkelijk voor Jan" staat, dient men toch
ook met ,,Jacques" rekening te houden. Daarvan getuigen, in
Engeland , Jacobus = Jakes Amadur i 275, Jakes = James Flinthard 1292 (REANEY, s.v. Jack). Misschien zat in het Middelengels
wel een oppositie in de auslaut, tussen Jake < „Jan" en Jakes <
„Jacques" ? Verwarring heeft zich in elk geval voorgedaan, maar
dan alleen als gevolg en niet als oorzaak van de genoemde ontwikkeling. Pas nadat Jake uit ,,Jan" was ontstaan, kon het verward worden met fra. Jacques. En dat is gebeurd in de boven aangehaalde voorbeelden uit Frans-Vlaanderen en Engeland, waar
Jake zowel met ,,Jan", als met ,,Jakob" wordt gelijkgesteld.
De verwarring werd nog bevorderd door verdere afleidingen
Jakin, jakelin, Jacok, die tegelijk konden gelden voor Jake = Jan
en Jake(s) = Jakob.
CO) G. KNUDSEN - M. KRisTENSEN - R. HORNBY, Danmarks gamle Personnavne I (Kobenhavn i 93 6 e.v.), 6o i.
(61) De uitspraak jak (uit Jakob) is, evenals jos, in Brabant ongebruikelijk;
beide naamvormen zijn daar langs het Frans of het verfranste Latijn binnengekomen, met anlautende .
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1.3 Samen met Jakke (en eng. Jack), Frakke, Zjokke, Fokke enz.
noemden we nog een paar andere -k-formaties : Fakkes, Fokus,
Makes, Bikke, Lowikker. Deze zijn echter niet alle op dezelfde
manier te beoordelen.
Lowikker gaat uit van „Cowie" (fra. Louis), bij deze gelegenheid wellicht verlengd met de auslaut van „Ludovic". Het augmentatiefsuffix -er kan zomin als -e bij een naam op vokaal
gevoegd worden; daarom zijn hier de twee vormen Lowie en
Ludovic, die soms als varianten onderling kunnen afwisselen,
spelenderwijs samengesmolten. Wederzijdse beïnvloeding blijkt
alleszins uit de W^ikser, toenaam van een andere Louis te Boom
k en s komen wel van Ludovicus, de anlautende verbinding wi
kan echter alleen uit Lowie ontstaan zijn.
Toch blijft er meer kans open, om de k van Lowikker zonder
inwerking van Ludovic(us) te verklaren, maar dan moeten we weer
teruggrijpen naar het diminutief. Wie gewoonlijk Lowieke heet,
kan in bepaalde omstandigheden ook Lowikker genoemd worden.
Dan is Lowikker een augmentatieve variant ( 62) van de naam
„Lowieke", zoals normaal Lowieke een diminutieve variant is van
de naam „Cowie". Zo wordt het een geval van oppositieverschuiving : uit de tegenstelling Lowie / hypokor. Lowieke ontstaat een nieuwe oppositie Lowieke / hypokor. Lowikker. Wat
aanvankelijk een expressieve variant was (Lowieke), heeft door
veralgemeend gebruik de primaire vorm (Lowie) als vaste naam
:

verdrongen en kreeg dan op zijn beurt een nieuwe expressieve
variant (Lowikker), die in dat bepaalde geval weer uitgroeide

tot een vaste toenaam. Zulke verschuivingen van opposities
tussen habitueel-neutraal en okkasioneel-expressief gebruik, door
lexemisering van de expressieve variant, vindt men bij de vleet
in de ontwikkeling van de namen- en woordenschat in om 't even
welke taal. Het is dus ook hier mogelijk geweest. Voor de Wlikser
lijkt me dat echter onmogelijk. Een evolutie van Lowie / var.
Lowieke naar Lowieke / var. W^ikser zou immers een gekombineerd suffix -ser veronderstellen, waarvoor duidelijke bewijsvormen tot dusver ontbreken. Afzonderlijk komen afleidingen
op -s (inz. uit lat. -us), of op -er (uit de nomina agentis), nochtans
genoeg voor.
(62) Met suffix -er en vokaalverkorting, waarover Taal en Tongval XIII
(1961), 115.

--
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In den Bikke, voor fn. Lambert, kan de k bezwaarlijk langs het
diminutief verklaard worden. Vermoedelijk schuilt hier humoristisch woordspel : van Lambert tot Lambik, de populaire figuur
uit een reeks tekenverhalen en tevoren ook al de naam van een
gegeerde biersoort, de geuzelambiek. Bovendien is het werkw.
bikken, met znw. bik (m.), zeer gebruikelijk voor ,,eten".
Te Herent wordt een hond Bobbie soms kortweg Bie genoemd,
in het spel echter ook als „zwarten Bikker" aangesproken (s3).
Dit is wel rechtstreeks te vergelijken met Lowie / Lowikker, zodat
het tussenstadium weer een diminutief zal geweest zijn. De gradatie luidt dan : (Bob)bie -> dim. Bieke -} augm. Bikker, evenals
Lowie -} dim. Lowieke -} augm. Lowikker.
Fokus „Alfons" en Makes „Herman / Germanus" kunnen op
gelijkaardige wijze ontstaan zijn uit een dimin. *Foke en *Make (u),
met toevoeging van augm. -us, dat ontleend werd aan de Latijnse
uitgang van mansnamen. Men vergelijke daarvoor de Fakkes,
evenals Fakke een augmentatief van ,,Frans". In de kindertaal
heet „Frans" o.m. Fa (65), dim. Fakke ; dat kon na lexikalisatie
of door toenemend gebruik, met verdere afleiding op -s tot
augm. Fakkes leiden. Fokus, Makes en Fakkes lopen dan volledig
parallel met Bikker en Lowikker: zij werden alle gevormd uit
een diminutief, resp. met augm. -us / - es en augm. -er. Een tweede
mogelijkheid is daarbij, dat die formaties op -kus / -kes te verklaren zijn door metanalyse. Onder de Latijnse naamvormen, die
in de vorige generaties populair waren en hier aldus tot voorbeeld

kunnen gediend hebben, waren er immers verschillende met een
k voor de uitgang -us: (Ju)docus, (Hen)ricus, Franciscus, Ludovicus,
Marcus. Dat kon aanleiding geven tot ontlening van een verlengd
suffix -kus, in plaats van normaal -us. Een samentrekking van
Franciscus zou zelfs direkt tot Fakkes geleid hebben.
Zo'n afleiding op -kus is wel te vinden in (Booms) morkus =
dood : „hij is morkus". Uitgangspunt was vermoedelijk het beter
(63)

Insgelijks al meegedeeld in de hierboven (voetn. 6i) genoemde bij

i 20.
-drage,opblz.
Zelf niet gehoord in die toepassing; wel vindt men met betrekking tot
„Frans" : dimin. Foke > de Fo (uit Fransooi ?).
(65 ) Met korte a, die rechtstreeks uit Frans of uit de slotklank van Franswd
komt. Ook een grotere „Frans" werd te Boom de ene keer Swd en de andere
keer nog Fd genoemd.
(s4)
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bekende morsdood ; misschien is daarbij formele invloed aan te
nemen van mordikus, dat rechtstreeks (of via het Frans ?) ontleend
werd aan lat. adv. mordicus. In het Duits is -ikus langs de studententaal sterker doorgedrongen, getuige b.v. Pftf^ikus. Door uitbreiding op -hum ontstond (brab.) kwenekum „oude-wijvenpraat", te
vergelijken met meerv. kollektief kletsika „kletspraat". In brab.
stek'as „onnozelaar" ontstond de gemouilleerde k' echter uit t',
waarschijnlijk teruggaand op lat. stultus (ss). Daarentegen is de
-kus van hokus-pokus wellicht in rijmspel ontstaan door omzetting
van „hoc est corpus" (s').
1.4 Met anorganische k verschijnt nog in 't Engels een vleinaam Sukey, variant van Susie en Sue, uit „Susan" ( 68). Daar is
-key wel degelijk een uitbreiding van het bekende suffix -(e)y, zoals
in dial. chinkie < chin, dovekey < dove enz., die ROTZOLL (t.a.p.
210 -21 I ) verklaart uit een stapelsuffix -k + -ie. Men zou Jockey
op dezelfde manier kunnen afleiden van „John", maar in werkelij kheid zal het eerder uit Jock gevormd zijn met het gewone
suffix -(e)y, zoals Jacky uit Jack.
1.5 De vrouwelijke voornaam „Softe" leidde in een paar gevallen te Boom tot een bijnaam f tkd. De normale evolutie geeft
met verkorting Fie, Bimin. Fieke. Wie Fieka direkt naast Sofia
plaatst, zou kunnen denken aan een vertrouwelijke afleiding
met ingevoegde k. In het levende milieu echter moeten we uitgaan
van Fieke, want dat is de eerste werkelijk gebruikte naam. „Softe"
of „Sofia" dient aanvankelijk slechts voor inschrijving in de
registers. Pas achteraf wordt Fieke inderdaad een Fie of Sofie.
Zo groeide uit Lowieke ook een Lowie en uit Rieke een .Kie. Maar
soms werd Lowieke mettertijd de Lowikker en Rieke ook de Bikker.
(66)PAUWELS, Dial. Aarschot I, 4.
(67) Zie referenties in Med. Ver. naamk. XXXV (1959). i z6. Volgens
anderen zou de oorsprong liggen in de pseudo -lat. toverformule „hax pax

max Deus adimax" : F . KLUGE - W. MITZKA, Etym. Wórterbuch der dt.
Sprache (18. Aufl. Berlin i 96o), 3 13 ; Duden 7. Etymologie, bearb. von
P. GREBE (Mannheim 1963), 270; FRANCK - VAN WIJK, Etym. woordenboek
der Ndl. taal ('s-Gravenhage 1929 2), z 54, met Supplement door VAN HAERINGEN
(Ibid. 936), 7 ; J. DE VRIES, Ndl. etym. woordenboek (Leiden 1963 e.v.),
SKEAT (Etym. Dict., s.v.) noemt alle pogingen tot verklaring
z62 .
,,ridiculous".
68 ) WEEKLEY, Words and Names, S 8 ; WITHYCOMBE, Dict. Christian Names,
12 Y en i 3 5 ; ROTZOLL, Deminutivbildungen, 261.
(
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Misschien is Rikker de gangmaker geweest voor Lowikker, omdat
hij mede kon steunen op de k van Henricus / Rik. Het parallellisme
in de afleidingen van „Louis" en „Henri" komt seffens nog
nader ter sprake. Intussen zagen we echter dat de vergroting ook
op z'n Latijns kan uitgedrukt worden, voor de mansnamen aansluitend bij de destijds populaire vormen op -us. Het eerst wordt
Rieke aldus, met hulp van „Henricus", vergroot tot Riekus, maar
dan volgt ook de opgang van Rie-tje tot Ritjes, van T/ie- je tot
Witjes, van *Make tot Makes, van Fakke tot Fakkes enz. In het
vrouwelijke geval geeft -a de toon aan en zo wordt Fieke als een
Fieka opgenomen in het gezelschap van Siska (Francisca), Lira,
Stiena. Daarbij zal Siska voor de introduktie gezorgd hebben,
samen met Hendrika ; deze beiden heten te Boom ook kortweg
Ka. Maar Rika is jonger en kon daarvoor niet in aanmerking
komen. Ik weet niet of Ludovica in het betreffende milieu thuishoorde. Anders lijdt het geen twijfel dat zij in de eerste plaats,
door regelrechte verkorting Fieka (69), verantwoordelijk is geweest
voor verwarring met Fieke = Sofie, waardoor ook deze voor
Fieka kon doorgaan.
Het gebeurt nog meer dat vleinamen onverwacht eindigen op
een lange vokaal. Doorgaans is dat een -ó, bv. in kató, ,Catharina",
beló „Isabelle", samó ,,Jeanne" (?0) ; te Boom toló „Juliaan" en
appellatief do of róndó „ronde, cirkel". Bij sommige is invloed
van fra. -eau / -ot mogelijk, maar alle zijn zij in elk geval verklaarbaar uit een langgerekte roepvotm (71). Het is niet uitgesloten dat
ook dat heeft meegeholpen om van Fieke een Fieka te maken.
Soms gebruikt men in onze dialekten een suffix -ka, vooral ter
vorming of versterking van pejoratieven voor vrouwelijke personen : een Zéneka of sutteka is een onnozel, onbenullig vrouw
synoniem van Zenebees, suttebees, sut, trut, suttentrut enz.-mens,
Dat suffix is gehaald uit namen als Fieka, Siska, Monika. Hetzelfde
(69)Over Fieka voor „Ludovica" : Taal en Tongval XI (19 5 9), 20 S en 231.
In het Zweeds geldt Fiken eerst voor „Fredrika" maar dan ook secundair
voor ,,(So)fia" : R. OTTERBJÓRK, Svenska förnamn (Stockholm 1 964), 158.
(70) DAUWELS, Dial. Aarschot I, 307.
(71) Vgl. Med. Ver. naamk. XXXIV (i 9 S 8), 87 n. 2. In Nederland werden
eveneens, op verschillende plaatsen, roepvormen opgemerkt bij „eigennamen
en erop gelijkende soortnamen", maar daar eindigen zij op gerektjoo of joo :
A.WEIJNEN, Ndl. Dialectkunde (Assen 19 5 8), 242, met verwijzing naar
AUSEMS.
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effekt zit immers in formaties met volkomen doorzichtige vrouw.
naamvormen, van het type Zemeltrees, hemelmie, hemeltrien, Zemelmarjn (72) ; ook in woorden op -kous, bv. babbelkous (dial. -kds).
Elders dient -ka zelfs nog tot intensivering van een gezegde :
't is versleteka „dat is helemaal versleten" (73). Deze soort van
verlenging of Streckform, met ietwat humoristische bijbedoeling,
zal wel geïnspireerd zijn door de vrouwelijke pejoratieven als
éneka of sutteka. De evolutie loopt dan van een eindsyllabe in
gemeenzame vrouw. voornamen tot een algemeen versterkend
suffix, dat in de gewone woordenschat eerst nog wordt toegepast
op fem.. deterioratieven en vandaar verder wordt overgedragen
op een depreciërende uitdrukking in 't algemeen, dus ook voor
zaken. In veel grotere omvang is iets gelijkaardigs gebeurd,
echter zonder dwingend pejoratief karakter, met typische uitgangs
mansvoornamen, bv. -rik (Hendrik -^ stommerik -}-elmntva
dieperik), -aard (Bernaard -^ luiaard -* klinkaard) enz. Bovendien
is versleteka rechtstreeks te vergelijken met het bovengenoemde
morkus: 't is versleteka / hij is morkus. Beide predikaten zijn
geïntensiveerd door personificerende suxoiden,
ffi
-ka en -kus, ontstaan uit populaire voornamen als Fieka en Dokus. Het gaat zelfs
zover dat soms een naam in zijn geheel bij het predikaat gevoegd
wordt, of in de plaats daarvan komt : 't is weeral late kobe „'t is
alweer laat (geworden)" ; hij is Z jaak „hij is verloren" (74) ; da's
nogal jarel zenne „dat is niets waard, deugt niet" (?5). Daarom
meen ik dat versleteka eer naar sutteka en Fieka werd gevormd,
dan naar (ntr. pl.) kletsika dat trouwens in een andere sfeer,
die van de meer geschoolden en ontwikkelden, thuishoort. Hier
ontstond ook jateka, door direkte ontlening aan mlat. sciatica,
uit lat. gri. ischias. Maar nu heeft de vorm jateka, in oppositie
tot de fra. leenvariant jiatiek, ongeveer dezelfde stijlwaarde gekregen als versleteka en sutteka ; het is wegens de gelijkluidende
uitgang in deze groep van expressieve -ka- afleidingen terecht
-gekomn.
(72) Meer voorbeelden daarvan bij PAUWELS, Dial. Aarschot I, 427.
(73) O.m. te Gent : L . LIEVEVRouw-CooPMAv, Gents woordenboek (Gent
1950-195 i ), blz. i 576. Ook meer dan eens te Boom gehoord.
(74) Aanvankelijk uitdrukking uit een kaart- of ander gezelschapsspel ?

(? 5) Meer dergelijke voorbeelden in Med. Ver. naamk. XXXIV (i 95 8),
9o; Taal en Tongval XIII ( 19 6 ), i i 5 n. i 3.
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i.6 Een merkwaardig geval uit de appellatieve woordenschat
is nog het substantief veeka (m.), te Aarschot augmentatief van
vos „kikvors", dimin. vestra. PAUWELS (Dial Aarschot I, 305)
vergelijkt het, qua formatie, met Fokke < Fons en Gukke <
Gust. Volgens onze redenering moet veukke dan oorspronkelijk
een diminutief geweest zijn, in de kindertaal gebruikt voor veuske
en mettertijd daarvan gedifferentieerd tot augmentatief, omdat het
door zijn ongewone en in casu speciaal kinderlijke klankkombinatie een sterkere gevoelswaarde had. Meer bepaald kan veukke
sukses gehad hebben in het spel van de jongens die zich amuseerden met de jacht op kikvorsen. In zulke situatie, bij spel of sport
wellen expressiva vanzelf op : eerst diminutieven, dan augmentatieven en andere krachtwoorden. Zo werd e veuske (ntr.) al
spoedig ne veukke (m.), door kinderachtige vervorming die de
pret beter vertolkte en nog vergrootte. Op dezelfde manier
hebben affektieve gevoelens ook van Joske" (ntr.) een Zjokke
(m.) en van Jonske" (ntr.) een Fokke (m.) gemaakt.
Uit Boom ken ik geen overeenkomstig augmentatief voor
„kikvors" ; wel heet hij daar, met ontronding van de gepalataliseerde vokaal, ne vek, dimin. e vekske, maar in samenstelling
vessebillekes ,,kikkerbilletjes". We zouden daarvoor een filiatie
vors(ch)ke > veurske > veske > vekske > vek kunnen opstellen; ofwel
moeten we uitgaan van de bovengenoemde vervorming veukke,
het kinderlijke diminutief voor „vorske", waaruit dan door Ruckbildung ne vek is voortgekomen, met nadien een nieuw dimin.
vekske. In beide gevallen echter is de k uit het diminutief af te
leiden. Evenmin als PAUWELs meen ik dat hier een -s-loze vorm,
zoals in eng. frog met dial. frock < me. froke 76), aan de oorsprong
zou liggen. En zelfs dan komt men met de klankwetten ook niet
terecht, want zo'n *frok geeft normaal geen *veurk en nog minder
ne vek. Anderzijds is de interpretatie van vek door regressie uit
het diminutief eveneens toepasselijk op fik, dat volgens KOENEN
in de volkstaal inz. met verkl. fikkie voor „vuurtje"-ENDPOLS
geldt. Men zal daar wel van vier-kin in expressief gebruik over
fikkie tot fik gekomen zijn. In dat geval is het werkes. fikken /
tukken (AUNT, V KN DALE) natuurlijk als een denominatief op te
vatten.
(

(

76) KLUGE-MITI

Etym. Dict.,

227.

KA, Etym. Wórterbuch, 221 (westf. ook Forschk) ; S KEAT ,
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1.7 De interjektie (a)jakkes moet, evenals (a)jasses, ontstaan
zijn uit „Ah Jezus !". Limburgers zeggen daarvoor ju.Z.Zes en
jukkes. De vormen met s of Z behoeven geen nadere verklaring.
Die met k zijn weerom inkortingen van het diminutief, want
„Jezuke(s)" komt eveneens voor in uitroepen of bastaardvloeken :
ah jezukes (toch) ! jezu(ke)s van marante ! enz. ( 77) parallel
met „och gottekes toch !" De samenballing van jequkes tot juktres
zet meer kracht bij en verbloemt tegelijkertijd de ware naam.
In het hierboven behandelde materiaal leidde hetzelfde procédé
ook tot intensiefvarianten, maar dan tot augmentatieven zonder
meer. Daar kwam taboe of noa helemaal niet in aanmerking; bij
vloeken is dat uiteraard wel mogelijk. Het verschil verdwijnt
echter naarmate het gebruik ervan toeneemt, want dan zal
(a)jakkes, precies zoals Jakke, verbleken tot een gewoon familiarisme.
z.8 Het resultaat dat we tot dusver hebben bereikt, kan thans
in het kort samengevat worden. De anorganische k van de onderzochte familiarismen blijkt in haast alle gevallen afkomstig te
zijn van het k-diminutief. Naar de vorm zijn hierin twee groepen
te onderscheiden : of wel wordt het traditionele diminutief ver
wel wordt het verlengd. We staan hier dus voor twee-kort,f
procédés die formeel een uiteraard diametrale tegenstelling vertonen, maar funktioneel, door hun direkte oppositie tot het diminutief, toch hetzelfde effekt opleveren. Zulke formele bipolariteit
is zeer gewoon in de taal; men zou haast kunnen zeggen dat geen
enkel verschijnsel voorkomt, of het tegengestelde de tegenpool is ook aanwezig.
De verkorting zelf gebeurt in de verkleinwoorden op twee
manieren, de ene keer in de inlaut, de andere keer in de auslaut.
De inlautsverkorting elimineert de middelste syllabe of konsonanten en resulteert aldus in een drastische samentrekking. Deze
kontraktie of reduktie vindt haar oorsprong in de kindertaal,
waar zij tijdens de eerste onbeholpen levensjaren absoluut domi( 77) De variant je^u(ke)s van maranteka doet denken aan een intensiefverlenging, zoals in het bovengenoemde versleteka. Over vervormingen van
de naam Jezus (en Maria) schreven o.m. C. DE BASRE, Krachtpatsers in de
Nederlandsche volkstaal (Antwerpen 1940), 99-103 ; J. GRAULS, in De Standaard
van 20-22 jan. 196o (rubriek Uit de taaltuin). Zij vermelden een aantal k vormen , echter zonder poging tot interpretatie.
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neert en alle woordsoorten treft. Dat levert daar weinig bezwaar
op, want men weet van tevoren dat de kleuter niet anders kan
en men staat automatisch op zijn golflengte afgestemd; bovendien
is de gesprekskring er zo eng besloten, het tema zo beperkt, de
situatie zo frekwent en doorzichtig, dat redundante elementen
ruimschoots overbodig zijn en zelfs funktionele elementen ten
dele kunnen gemist worden. In die sfeer ontstonden, in verschil
redukties van het type Jakke-lend
g
p eriodes van de geschiedenis,
Jikke, met treffende parallel
Jack,
fri.
en
eng.
Oeke
en Fokke,
in het appellatief veukke. De interj ektie jakkes ljukkes is daarmee
identiek naar de vorm, maar tegelijk gekonditioneerd door taboe
en eerder opzettelijk samengebald, dus secundair ten opzichte
van de andere.
De oppositie tot het diminutief en het grondwoord wordt ook
verkregen door reduktie van het suffix, wat dan meestal neerkomt
op een partiële Ruckbildung. Door totale Ruckbildung, of weg
zijn geheel, vervalt immers de-latingvhedmufsixn
oppositie tot het grondwoord, tenzij in de speciale gevallen,
waarin het diminutief ook buiten de afleidingssyllabe verschilt
van het grondwoord en de Ruckbildung niet met korrektie van
die afwijking gepaard gaat. De besproken vormen op -k zijn
uiteraard slechts partiële regressies, uitgaande van dimin. -ke.
Als type geldt Mank, fri. Swobk. De variant Fok sluit daarbij aan,
maar dan onrechtstreeks, via het kontraktietype (Fokke). Hetzelfde
geldt bij de appellatieven voor fik (uit fikkie) en misschien ook
voor vek, indien veukke ten opzichte daarvan primair is ; nochtans
komt dimin. vekske, met anticipatie van k uit dimin. -ske, daarvoor
evengoed in aanmerking en dan is vek een geval van totale Ri ckbildung met behoud van de uitzonderlijk opgekomen secundaire k.
De tweede groep wordt gevormd door verlenging van verkleinwoorden. Uit diakronisch oogpunt zijn dat stapelvormen met
twee suffixen, synkronisch echter zijn het afleidingen van diminutieven die door veralgemeend gebruik in de kleutertijd primeren
boven het grondwoord en dus evenals een echt grondwoord tot
uitgangspunt kunnen dienen voor nieuwe afleidingen. Deze vertonen in het onderhavige geval een suffix -er, of een suffix -(u) s
(fem. -a ?). Het -er suffix stamt uit de klasse der nomina
agentis en personificeert of vermannelijkt dus eigenlijk het diminutief (Lowikker, de hond Bikker); soms is het niet zeker of
het achter, of wel in de plaats van het diminutief komt (Kikker).
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Het -(u)s suffix is ontleend aan de „volwassen" lat. naamvormen
en werkt ten opzichte van het diminutief dus eveneens vermannelijkend; het kan gevoegd worden bij een gewoon of een (kinderlijk) ingekort diminutief (Makes, resp. Fokus en Fakkes). In
Fakkes zou, zuiver teoretisch althans, nog een direkte kontraktie
van „Franciscus" mee in aanmerking te nemen zijn. Dat, parallel
met dimin. + -(u)s, ook dimin. + -a zou voorkomen, ditmaal
geïnspireerd door de lat. feminina, blijft zeer twijfelachtig : Fieka
„Softe" zal eerder niet uit Fieke, dan wel uit Fie of door verwarring met Fieha „Ludovica" ontstaan zijn.
Komt het uit Fie, dan is -ka uit diakronisch standpunt een geval
van grensverschuiving. En dat brengt ons tot de volgende reeks,
de familiarismen met metanalytische k. Uit Siska enz. ontstond
door zgn. verkeerde scheiding een suffix -ka, o.m. in vrouw.
appellatieven als sutteka en verder in een predikatief versleteka.
Parallel daarmee werd uit Henricus enz. een suffix -kus afgescheiden,
tot vorming mede van Fokus en verder van predikatief workus.
In 't Engels kreeg dimin. -ey door uitbreiding (of stapelvorm ?)
een variant -key, zoals bv. Sukey, dovekey.
Ten slotte kan woordspel ook aanleiding geven tot de opkomst
van een familiarisme met anorganische k. De vorm Bikke, voor
fn. Lambert, is op die manier te verklaren.
Uit teoretisch standpunt zijn diminutief, metanalyse en woordspel niet noodzakelijk als alternatieven op te vatten. De mogelijkheid blijft open, dat die drie procédés komplementair verenigd

zijn, dus geheel of ten dele samenwerken. Samenwerking van
twee, het diminutief en de metanalyse, werd inderdaad al gekonstateerd, bv. in het type Fokus.
1.9 Nu het formeel aspekt in zijn evolutie onderzocht is,
kunnen we even samenvattend nagaan hoe het expressief karakter
hier in de respektieve vormen tot uiting komt en verder evolueert.
Expressiviteit (78), als kommunikatie gekleurd met stemmingen
of gevoelens, is uiteraard een incidenteel verschijnsel en bestaat
111 ) Over verschillende aspekten en linguïstische interpretaties van de
expressiviteit schreef onlangs E. BuYssEVs, Linguistique historique (BruxellesParis 1965), 105-I I I . Interessant zijn ook de vroegere bij dragen van, H. WERNER,
R. JAKOBSON, H. SPERBER e.a., die naar aanleiding van de interdisciplinaire
,,Clark University Conference on Expressive Language Behavior" door
eerstgenoemde werden uitgegeven, onder de titel : On Expressive Language
(Woreester, Mass. 19 S 5) •
(
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dus uit linguïstisch standpunt alleen in oppositievarianten, die
op een of andere wijze afwijken van de louter zakelijke of neutrale kommunikatie waarin uitsluitend de gelijktijdig geldende
traditie of norm wordt toegepast. In onderhavig geval berust de
afwijking, taalsociologisch, op een verandering van milieu of
leeftijdsgroep ; in zuiver linguïstisch opzicht, op een verandering
van valentie. Een vorm als Fokke wordt aanvankelijk alleen
gebruikt in het milieu van het kleine kind, met dezelfde valentie
(én betekenis) als Fonske. Onder volwassenen geldt op dat
ogenblik wel Fonske, maar niet Fokke ; dit bestaat bij hen niet
en heeft daar als zodanig dus eigenlijk een zero-valentie. Die
stamelnaam Fok, e is spoedig, na een jaar of twee, voorbijgestreefd
en verouderd; de knaap is eruit gegroeid en heet nu normaal
Fonske. Als sommige gezinsleden hem intussen toch nog Fokke
noemen, gebruiken zij een verouderde benaming en valoriseren
zij in hun taal een vorm die in een ander milieu of op een ander
niveau thuishoort. Met die verandering van milieu of niveau
verschuift de zero-valentie in positieve richting, naar de kategorie
der persoonsnamen. Fokke treedt aldus incidenteel in oppositie
tot habitueel Fonske / Fons en komt zo aan zijn expressief karakter, dat trouwens de enige motivering is van zijn opkomst. De
eerste gebruiker introduceert het als expressieve variant, de toehoorder ervaart het ook als zodanig. De nieuwe variant onder
zich door een affektieve kleur die naargelang van de-scheidt
situatie verschillende schakeringen kan aannemen. De graad van
expressiviteit zal voortaan afhankelijk zijn van de frekwentie
waarmee de variant in de plaats treedt van zijn synonieme opponenten. De verhouding is wel zo dat de expressiviteit omgekeerd
evenredig is met de relatieve of oppositionele gebruiksfrekwentie.
Naarmate Fokke steeds vaker de plaats inneemt van Fonske / Fons,
verbleekt zijn affektief-augmentatieve kleur tot een louter familiare stemmingsvariant. Als de evolutie nog verder doorgaat,
dan is Fokke op de duur geen variant meer, dus niet langer expressief, maar een vaste naam met eigen betekenis en differentiërende funktie. Het zou interessant zijn na te gaan in welke mate
zo'n eindstadium van een evolutiecyclus precies bewerkt wordt
door de neiging en de noodzaak tot differentiëring. Eenmaal zo
ver, kan Fokke op zijn beurt varianten krijgen en daarvoor
staat dan het onlangs voorbijgestreefde Fonske / Fons al onmiddellij k ter beschikking.

243 De andere types van familiarismen vertonen, met het oog op
de expressiviteit, een similaire ontwikkeling. Verandering van
milieu of niveau deed zich voor bij de veralgemening van het
diminutief (Manke / Make, Lowieke), die normaal alleen in de
kinderkamer als vaste regel geldt. Wijziging van morfologische
valentie konstateert men in het volgende stadium waar, in tegenstelling tot het enigszins geneutraliseerde diminutief en de vol
neutraliserende dediminuering die resulteert in (Ar)mand /-ledig
(Her)man, Lowie een affektief-augmentatieve variant verkregen
wordt door een van de twee mogelijkheden die daarvoor rechtstreeks openstaan, nl. door partiële Ruckbildung of wel door
Weiterbildung : Manke > Mank, resp. Make > Makes en Lowieke
> Lowikker. Op die manier komt men immers tot de opposities
(Ar)mand / Mank, (Her)man / Makes, Lowie / Lowikker, waarin de
afleiding uit synkronisch standpunt telkens een ongewoon formans vertoont, met name -k, -kes en -ker. Deze elementen zijn
doorgaans onverbindbaar met namen, of met appellatieven, en
hebben dus in de regel een zero-valentie. Het feit dat ze hier toch
als suffixen gevaloriseerd worden, zonder iets aan de eigenlijke
betekenis ten opzichte van het grondwoord te veranderen, ver
hun in de betreffende gevallen een sterkere expressieve-lent
waarde dan het gewone diminutiefmorfeem (in casu -ke). Die
waarde blijft konstant, zolang de frekwentie een incidenteel karakter vertoont. Naarmate het gebruik toeneemt, vervaagt de
expressiviteit, om dan eventueel weer verder uit te lopen in een
differentiëring waardoor aanvankelijk gelijknamige individu's van
elkaar onderscheiden worden.
1.10 Ten slotte nog een woord over de onderlinge verhouding
van proprium, appellativum en verbum, beschouwd uit de hoek
van de expressieve vormveranderingen. Het is bekend dat de
meest produktieve suffixen in de kinder- en gevoelstaal, te onzent
nl. het diminutiefmorfeem, niet alleen met eigennamen en appel
maar incidenteel ook met bijwoorden, interjekties, adj ek--latievn
tief-predkat en en zelfs met nominale werkwoordsvormen kunnen
verbonden worden. Zij vormen in al die kategorieën vertrouwelijke stemmingsvarianten en als zodanig expressieven, die naar
frekwentie grillig verschillen van individu tot individu. Ook in
vroeger tijd zal de familiare taal een gelijkaardig parallellisme
tussen nomen en verbum gekend hebben, zodat emfatische werkwoorden, intensieven en frekwentatieven, konden gevormd wor-
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den naar het voorbeeld van toenmalige farniliarismen bij eigennamen en soortnamen, met dezelfde expressieve vormprocédés in
die verschillende woordsoorten.
De augmentatieven zijn lang niet zo courant als de diminutieven, maar liggen evengoed in de sfeer van de expressiviteit.
Dus kunnen zij wel secundair van de persoonsnamen uit op andere
kategorieën gaan inwerken, maar wegens hun geringere frekwentie zal hun uitstraling ook meer beperkt blijven. Dat hebben
wij in ons materiaal al vastgesteld. Het augmentatiefmorfeem is
hier inderdaad in verschillende gedaanten tot de appellatieven
doorgedrongen, maar steeds bij wijze van uitzondering; toch
is het met één exponent (-ka) nog verder geraakt om, ditmaal
in slechts één enkel geval, een predikatief participium te bereiken
(versleteka). Zelfs al zou dat een unicum blijven, dan heeft het
toch zijn waarde om ons te laten zien dat zo'n krasse verschuiving
of uitstraling niet helemaal onmogelijk is.
Dat in het Deens ook zo iets zou gebeurd zijn met de infinitief
gakke, een schertsende variant van normaal ga „gaan", is alleen
maar oogverblinding. Daar zit een antroponymisch k-formans
voor niets tussen; die schertsvorm is immers secundair ontstaan
uit de archaïsche imperatief gak (79). Bij de appellatieven zijn
(limb.) fikken en wvla. fakken in dit verband al evenmin te vergelijken. Ook zij staan formantisch volkomen los van de hierboven onderzochte k-familiarismen, hoewel zij in oorsprong eveneens expressieve varianten zijn. Beide gelden als pluralisvormen
resp. voor „vingeren" en „handvollen" ; doorgaans verraadt de
kontekst nog een vrij gespannen situatie (80). In beide gevallen
(79)Eigenlijk behoort de. gak bij het (oorspr. getematiseerde ?) werkwoord
Bange. Vgl. V. KRISTIANSEN, Ordbog over gadesproget og saakaldt daglig
tale (Kobenhavn I 9o8 2 15 9 ; Ordbog over det danske sprog VI, 478 met
sprekend citaat van 1922 : Gak til min Pige" ... Og Abraham gakkede til
Pigen. Hetzelfde procédé gaf in een Antwerpse gesprekssituatie op de
persoonsvormen doecht en kwam de speelse infinitieven doechten en kwammen;
zie Med. Ver. naamk. XXXVI (196o), i 2o.
(80)Over fikken : Taal en Tongval XI (19 S 9), 23 i n. 4; J. JANSSEN, Idioticon
van het dialect van Meeswijk (Lic. Leuven 1 964), s.v. ; VAN DALE „blijf
af met je fikken". Over fakken : S. Top, Onderzoek naar de sagenmotieven
in 't Vrijbos (Lic. Leuven i 964) II, 130 „'t zitten der met hele fakken", gezegd
van een luizenplaag waaraan een heks zelf te gronde gaat. Met meer betekenissen citeert DE Bo (Wvla. Idiot.) fak(ke) „klomp, zode enz." en werkw.
),
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komt f uit v en k uit ng, want fakken zal wel op het meervoud
van vang teruggaan. Zowel de verscherping van v tot f, als de
okklusie van velare nasaal (ng) tot k, is in onderhavige varianten
als een expressief verschijnsel te beoordelen. De k zou ook door
verscherping te interpreteren zijn, als we wisten dat bedoelde
varianten al gebruikt werden in de tijd toen ng nog een okklusieve
g bevatte. Maar zelfs dan zou zij alleen in een vorm yank als
gewoon fonetisch verschijnsel te verantwoorden zijn. Hoe men
het ook moge opvatten, de geschiedenis van fikken en fakken
heeft uit formeel oogpunt niets te maken met de evolutie van
Fikke (Victor) en Jakke (Jan).
Voor de k van ndl. niks < niets zou men echter weer een beroep
kunnen doen op het diminutief, in de filiatie : niets -± (dimin.)
nietske -^ (anticip.) nikske -* (regressief) niks. Nochtans blijven
andere mogelijkheden open. In hoever men dt. nix mag vergelijken is erg twijfelachtig; bovendien is dat wel van nichts uitgegaan.
Het onderzoek van expressieve verschijnselen buiten de persoonsnamen zal altijd met grote omzichtigheid moeten uitgevoerd worden.
Het zou ons thans te ver leiden, als we hierbij nog de verschillende gevallen van k-formaties in de germ. werkwoorden
gingen katalogiseren. Het betreft daar trouwens niet langer een
anorganische of incidentele k in de hier bedoelde zin, maar wel
een element dat sinds zijn veel vroegere opkomst al tot een vast
afleidingsprocédé of gewoon suffix was uitgegroeid. Toch wijzen
we even op één type daarvan, om de zo pas bedoelde formantische
relatie van verbum en nomen voor nader onderzoek onder de
aandacht te brengen. Bij de werkwoorden afgeleid van „ja" en
„neen" horen zwe. aka „beamen" en netra „ontkennen", formantisch te vergelijken met zwe. tveka „aarzelen". Aan het eerste
beantwoordt ohd. gija en „bej aken", met een ander suffix dat
wel gelijkt op de nog bekende afleiding duffen maar hiermee niet
noodzakelijk te identificeren is. Nu moge het louter toeval zijn,
dat een ozwe. k-suffix en een ohd. Z-suffix ook in hypokotistika
worden aangetroffen. Het volstaat immers dat er oudere verba
met k- resp. - afleiding in gebruik waren, om de genoemde
fakken „pakken, grijpen". Mocht het werkwoord primair zijn, dan kan het

door dezelfde expressieve klankveranderingen rechtstreeks met vangen verbonden worden.
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voorbeelden in aansluiting daarbij te verklaren. Maar als de vorming van die oudere verba dan ook weer op haar beurt treffende
overeenkomsten vertoont met de gelijktijdige hypokoristika, dan
zal een vergelijkende studie van die verbale en nominale afleidingstypes in hun respektieve kronologie en expansie ongetwijfeld
interessante gezichtspunten kunnen openen op de dynamiek van
de taal.
2. VORMEN MET DENTALE OKKLUSIEF
2. z Bij de Witte denkt men in 't algemeen eerst aan de kleur van
het haar, dus „ne wittekop". Als bijnaam en familienaam is dat
inderdaad zeer gewoon, ook in andere talen (dt. Weiss, eng. White,
fra. Leblanc enz.). Maar in 't Brabants kan het bovendien een voornaam zijn, een familiare variant van „Louis". Dit is o.m. het geval
met „De Witte" van Ernest CLAES en met Aarschots Witte, door
PAUWELS (t.a.p.) als augmentatief van „Louis" opgetekend. Gelijkaardige formaties komen voor te Boom : Wiet, Wietis, Whit jes
naast JVieman, WVikser, Lowikker enz. Te Herent bovendien I"ieter
en I'ietèk' (81). Zij worden alle, meestal met het lidwoord, gebruikt voor een of andere Louis / Ludovic, soms voor meer
dan één. Aanvankelijk speelse varianten van een en dezelfde naam,
zijn ze thans in de wijk- of dorpsgemeenschap vaak gelexemiseerd
tot vaste (bij)namen waardoor eventueel de verschillende Lowie's
van elkaar kunnen onderscheiden worden. Uit het standpunt van
de algemene taalkunde is dat eens te meer een mooi voorbeeld,
om aan te tonen hoe de woordenschat wordt uitgebreid door
differentiatie en lexemisering van vormen die tevoren alleen maar
in het zeer beperkte milieu van familie of straat als expressieve
varianten onderling konden afwisselen. Dat is een van de middelen om een hinderlijke gebruiksbelasting op te heffen.
(81 )

Te Zele is de Witter, dim. Wit/erken een variant van „Willy" (volgens
over vormvarianten in Ndl. dialectwoorden. Lic. Leuven
1961, 5 i). Misschien heeft bijgedachte aan wit daar de doorslag gegeven?
Hetzelfde zou kunnen gelden voor oudere t-vormen van „Willem" (vgl. Med.
Ver. naarak. XXXVI (196o), 97 n. 14), waardoor men eventueel ook Witteminne en, met een ander tweede lid, Wlitteboud (vgl. ibid. XXXIX (1963)., 30)
zou kunnen verklaren. Iets heel anders is dial. witter = witbikker „mangeur
de blanc, souteneur enz.", waarover W. PEE heeft geschreven in Taal en
Tongval XVII (1965), 103-104.
M.
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In een vorige bijdrage 82) werden die -t-afleidingen al verklaard
als augmentatieven gevormd uit diminutieven, als de taalkundige
weergave dus van het biologische proces : het kindje wordt
groter, uit het diminutief ontstaat een augmentatief. Nu weet
iedereen dat de gevoelstaal zich niet laat dwingen tot één enkel
type van diminutief of augmentatief. Naargelang van de stemming
zullen, behalve de ter plaatse geijkte formaties, voortdurend
andere en nieuwe expressieven opwellen. Het traditionele Lowieke
groeide op tot de Lowikker ; uit een gemouilleerde variant (Lowiek'e) Lowiet'e / Lowi(e) je ontstonden Lewit, de Viet, de Witte,
de gieter, de W'ietis, de JVit jes. Deze evoluties van Lowie-tje,
aangevoeld als Ti(e)t je, kwamen tot stand doordat men respektievelijk dimin. je of wel wegliet, of wel verving door augm. -e,
-er of -us, of wel uitbreidde met augm. -us. Gewone dediminuering
maakte evenzo van Mie-tje, via Mit je, een Mit ; van (Fran) swa- je,
via Swat je, een Swat. Beide hoofdtypen, Lowietje en Lowieke,
kunnen ook tegelijk optreden, bv. in een intensiverende stapelvorm (Lo)wieteke. Hieruit is wellicht de Herentse Wietèk' gegroeid (83) : dim. onzijdig -ek'e werd dan vergroot tot mannelijk
-ek', in de aard van de ontwikkeling die hierboven (09) werd
heeft
vastgesteld bij het type Manke > Mank en die SIPMA
opgemerkt in Friese namen als Bauke > Bauk, Swobke > Swobk,
Jouke > Jouk enz.
2.2 De familie van „Henri" heeft nagenoeg dezelfde uitlopers
als die van „Louis". Dat was te verwachten, omdat beide namen
in hun Frans kleedje op -ie eindigen en zeer courant zijn. Te Boom
staan aldus naast elkaar :
(

(")

Lowie
Lowieke
Lowikker
Wikser
Wieman
Witsjes
Wietis

(An)rie
(An)rieke
Rikker

Riks
Rieman

Ritsjes
Riekis

(

84).

(82)Med. Ver. naamk. XXXVI (i 960), 96-97; vgl. ook Taal en Tongval
XIII (1961), 115(83) Met mogelijke associatie aan de vogelnaam wietek, wietak, die echter
in laatste instantie op een afleiding van „Wouter" zou kunnen teruggaan en
bij mijn weten geen gemouilleerde k vertoont.
84) Ook te Herent kent men Riek'es en bovendien, met het eerste lid van
fra. Henri, een dimin. Ank'e ; die k, resp. nk, wordt er gemouilleerd uitgespro(
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In Aarschot gaat Witte samen met Kitte. Beter nog dan Lowikker /
IVikser kunnen Rikker / Riks en Riekis teruggaan op de Latijnse
naamvorm. Want Ludovicus leidt zonder hulp van Lowie bezwaarlijk tot Lowikker of Fikser, steeds met w. Daarentegen kan
Hen(d)ricus vanzelf Riekis, Riks en Rikker geven. Riks zou dan
een verkorting zijn van -ricus (Riekis), te vergelijken met Wiks er,
of liever met Herents Diks < Benedictus. Een andere Boomse
(Hen)dricus heet zelfs den Dris 85); voor eventuele verwarring
met „Andries" zijn in de genealogische gegevens geen bewijzen
te vinden. Gaan we uit van ndl. Hendrik, dan komen we wel
rechtstreeks met augm. afleiding op -er tot Rikker, maar ,,Hendrik" is in de plaatselijke naamgeving der laatste generaties jonger
dan ,,Henri". Het verst komen we nogmaals met het diminutief,
omdat alleen daar varianten met k en t kunnen afwisselen en
het kind uiteraard eerst met een gediminueerde naam het leven
ingaat. Het traditionele Rieke groeide op tot de Riekis of de Rikker,
met augm. -us of -er. Het okkasionele Ri(e)- je, beschouwd als
Ritje, werd vergroot tot de Ritjes of de Kitte, met toevoeging
van augm. -(u)s, of vervanging van dim. je door augm. -e. Uit
een derde vorm, Ri'kske, ontstonden de Riks en eventueel de
Kikker ; respektievelijk werd -the hier vergroot door weglating
van het specifiek dimin. -ke en door substitutie van augm. -er.
Ten slotte is misschien wel den Dris ontstaan uit een klein Driske,
met hypokoristische of kinderlijke reduktie van de middensyllabe
uit „Dricus-ke" ?
Om zeker te zijn zouden we eigenlijk moeten weten hoe ieder
van hen precies genoemd werd in zijn prille en rijpere jeugd.
Maar dat is doorgaans niet meer te achterhalen. We hoeven ook
niet uit te maken, welke van de voorgestelde interpretaties nu
de enig juiste zou zijn. De waarheid ligt meestal in het midden.
Ook hier zullen verschillende faktoren samengewerkt hebben
om uit de wisselende varianten, hetzij één enkele, hetzij een
kontaminatievorm door speelse onderlinge versmelting, over te
houden. Als we de mogelijkheden toch tegen elkaar afwegen,
(

ken, evenals in Rik' en Rik'ske. Als voorbeeld van wisselende varianten met
diminutief en augmentatief in appellatieven vergelij ke men broekje /broekske,
broek(e)maii, broeker voor een klein kind dat zijn eerste broek draagt.
(85 ) Vgl. Taal en Tongval XIII (1961), I I 2.
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dan komen bij de verklaring van dergelijke evoluties alleszins
de diminutieven eerst in aanmerking.
2.3 Het diminutief geeft ons nog een kans om de anorganische
t in de eerder genoemde (2) bijnamen voor „Frans" te verklaren.
Bedoeld worden de Fèts en de Fèt. Van de kinderachtige verkleinvormen Fènsj ke of Fè-tje heeft men wellicht in dezelfde sfeer
ook „Fètske", of „Fètteke", gemaakt en hiervan door vergroting
Fèts en Fèt. Meer dan één Bomenaar heet de Fètte, maar hun
officiële namen zijn mij niet bekend. Naar het schijnt is er nochtans alvast één „Alfred" bij (86).
Te Herent is de Witte van de Fèt echter een „Louis" zoon van
„Felix" en een andere Felix staat er eveneens als de Fèt bekend.
Het diminutief Fèk'e hoeft niet noodzakelijk in augmentatief Fèt
te resulteren, want er is geen distributioneel bezwaar tegen gemouilleerde k in de auslaut. De eind-t, zonder mouillering, berust
dan op een kinderlijke weergave van k' of op een mogelijke
diminutief-variant „Fètsje", eerder dan op de bekende fonetische
verwarring van k' en t' als zodanig.
2.4 De beruchte bende van Baekelandt telde onder haar leden
een zekere Tjotten Meyer, volgens de burgerlijke stand Petrus
josephus De Meyere (87 ). Tjotten zal wel Josephus" bedoeld
hebben, met augm. -ten dat in West-Vlaanderen courant is en
zijn t door metanalyse heeft gekregen of uit het diminutief heeft
overgenomen (88) .
2.5 Het diminutief heeft echter geen rol gespeeld in de opkomst van Sjoedder = Charles, of van de Klètter = fn. Declercq,
beide te Herent. Toch zien zij er ook uit als relikten van de
kindertaal, maar dan op een andere manier : door gebruik van
een dentaal in plaats van de liquida of de velaar. Herhaaldelijk
werd immers vastgesteld dat kinderen bij het aanleren van de
spraak minder last hebben met labialen en dentalen dan met

(86) Bovendien is in de Boomse kindertaal een adj. fèt(te) ontstaan uit
„zwart(e)", een zeer frekwent en emotioneel kwalifikatief bij de dagelijkse wasbeurt.
(8 ?) S. Top, Onderzoek naar de sagenmotieven in 't Vrijbos (Lic. Leuven
Zwèt(te)

i964) I , 33.
Over incidentele substitutie
( 88) Zie hierboven § 0.4, met voetnoot 31.
van s/f door t, in de stameltaal : Versl. en Med. Kon. Vla. Acad i 962, 107.
.
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velaren en liquidae (89). Vooral de substitutie van k door t is
een bekend verschijnsel ( 90). Zo werd misschien„ Declercq" (met
metatese van -rk > kr / tr) vervormd tot de Klètter en anderzijds
„Sjarel" of „Sjoerrel" verhaspeld tot Sjoedder. Aandeel van spel
of spot is daarbij steeds aannemelijk, hoewel het zelden rechtstreeks
kan bewezen worden.
In Sjoedder heeft men de intervokalische r vervangen door d.
Vervanging door 1 komt vaker voor (bv. Sjale met anticipatie)
maar eer men zover is heeft men doorgaans al een „primitiever"
stadium doorgemaakt : de periode waarin elke moeilijk uit te
spreken konsonant prompt met een homorgane okklusief wordt
nagezegd. Aan r beantwoordt in dat geval natuurlijk d. Uit fonetisch standpunt liggen beide zeer dicht bij elkaar. Dat blijkt ook,
buiten de kindertaal, uit dialekten waar een evolutie in omgekeerde
richting van intervokalische d een r heeft gemaakt, bv. van bedde
een berre ( 91), met het gevolg dat een familie Borremans daar
hyperkorrekt als Beddemans werd opgeschreven (92). Maar dat
geldt niet rechtstreeks voor Herent.
2.6 Van dezelfde aard als Sjoedder is wellicht zwe. jódde, ontstaan uit „Johannes" en — zoals dikwijls met voornamen gebeurt — ook (gewestelijk) gebruikt als appellatief voor „i . lum(89)Zie vooral R. JAKOBSON, Selected writings I ('s-Gravenpage i 962),
319-3 21, handelend over : Les lois phoniques du langage enfantin et leur
place dans la phonologie generale.
(90)Zo wordt „papkoek" soms paptoet, „bakker" batter enz. Gelijkaardige
voorbeelden uit andere talen geven o.m. C. u.W. STERN, Die Kindersprache
(Leipiig 1922 3), 289 ; O. JESPERSEN, Nutidssprog hos born og voxne (Kobenhavn 1916), 29.

(91)Verschillende voorbeelden staan in de brief van G. WALSCHAP aan
Taal en Tongval XVII (196 5 ), 15 -31. Zelfs in „we moeten"
hoorde ik een Herentse inwijkeling uit Erps-Kwerps de t tot r ontspannen.
Het verschijnsel werd onderzocht door J. L. PAVWELS : De overgang van
d tot r in de Zuidnederlandse dialecten. Album F. Baur II (Antwerpen 1948),
I 61-i 74; thans ook in zijn Verzamelde Opstellen (Assen i 965), i o6 -i Zo.
Elders door : K. MICHAËLSSON, Le passage D > R en frangais. Studier i
modern sprdkvetenskap IX (1 924), 259-298 ; P. TYLDEN, over intervokalische
íl > r in het Oudnoors (blijkens K. G. L JUNGGREN, Arkiv f. nord. filol. LXXIV,
143-144); E. DIETH, Vademekum der Phonetik (Bern i 9 S o), 198-199 en passim,
over eng. en amer. t > d > r en r > d; vgl. U. WEINREICH, Languages in
contact (The Hague i 9664), 46 en 47.
(92)J. LINDEMANS, Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1946, 28 -29.
E. BLANCQUAERT :

-
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mei, pummel, 2. (visserstaal) een dikke baars aan de haak" (e3).
Onder andere vormen van dezelfde naam vindt men daar nog
jóns en jisse — eveneens overdrachtelijk voor „z. domoor,
2. haas" (94) — en vroeger ook Ionic, Josse, Jusse ( 95). In de inleiding van zijn bovengenoemde dissertatie 38) schrijft REDIN,
op blz. XXXVI, dat Jjdde (voor Jóns) en Bebbe (voor Bertil) een
soort van hypokoristisch suffix -dde / -bbe kunnen bevatten, naar
analogie van vleivormen uit namen met -d- of -b-. Dat zou dan
ook in het Oudengels mogelijk geweest zijn, althans met de
meest voorkomende uitgangen -dda, -cca, -bba enz. HELLQUIST
(t.a.p.) geeft daarentegen de voorkeur aan afleiding uit de kindertaal, waar n vervangen werd door „de gemakkelijker uit te spreken d(d)". Hij vergelijkt eveneens Bebbe of Beppe voor Bertil,
omdat b/p en d/t de meest voorkomende konsonanten zijn in
echte kinderwoorden als pappa, dadda, got. atta enz. Ten dele is
Jjdde volgens hem wellicht ook de voortzetting van ozwe. Iodde,
ludde, dat echter van gans andere oorsprong is.
De opvatting van HELLQUIST, dat Jódde ontstaan is uit jins
door kinderlijke artikulatie van d voor n, kan aldus vergeleken
worden met Herents Sjoedder, waar d in een gelijkaardige sfeer
op r zou teruggaan (?). Ik vraag me echter af, of JUde niet eer
voortkomt uit Jösse, dat meer gebruikelijk is als rechtstreeks
augmentatief van Jj(n)s / je(n)s, de gewone kontraktievormen
uit „Johannes" (96). De frikatieven worden immers in de kindertaal vaker vervangen door homorgane okklusieven (97), de s
speciaal door t. In dit geval moet dan de stemhebbende variant
d het gehaald hebben, mogelijk door aansluiting bij andere hypokoristika met „klankwettige" -dde. We hoeven immers REniN en
HELLQUIST niet tegen elkaar op te stellen. Beiden kunnen gelijk
hebben, want metanalyse en substitutie kunnen perfekt samengaan.
Beiden zijn echter misleid door een vermeend parallellisme met
(

a) E. HELLQUIST, Nordisk tidrskrift for filologi 3 R. XII (1903-04), 6o.
(94)Svenska Akademiens Ordbok XIII, (J) 502 en 503, met compositum
dummerjóns (vgl. dt. Dummerjan) en werkw. jónsa.
(95) E. HELLQUIST, Svensk etymologisk ordbok I (Lund 1948 3), 428 JUde
429 Jóns en jörse.
(96) Ook in Denemarken : G. KNUDSEN M. KRISTENSEN R. HORNBY,
Danmarks gamle Personnavne I, i (Kobenhavn 1936-40), 65 2-682.
(87 ) Zie mijn bijdrage in Versl. erg Med. Kon. Vla. Acad. 1962, 87 -120.
(9
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Bebbe uit „Bertil", want dat is een ander verschijnsel. Daarin
is -bbe blijkbaar te wijten aan afstandsassimilatie of perseveratie
van de anlautende b-, precies zoals in zwe. Bibbe uit Birger (98),
de. Babe uit Betty (99), Booms Bèbbe uit Hubert, ndl. bibs of
bips eufemistisch voor „billen". Hetzelfde gebeurt met andere
aanvangskonsonanten, bv. in zwe. Dadde uit Dagrun (100) en in
allerlei stamelvormen als dt. dlil voor Licht CO'), de. lal voor
lc se, ncsn voor nesse CO') enz. Het is nauw verwant met de assimilatie in omgekeerde richting, de prolepsis of anticipatie, waarbij de midden- of eindkonsonant geanticipeerd wordt en mede
als anlaut optreedt (103). Bij de metalepsis of perseveratie blijft
de anlautkonsonant nawerken, zodat hij herhaald wordt in de
in- of auslaut. Ik meen niet dat bij Sjoedder of Jódde de anlaut
enige invloed heeft gehad om de artikulatie van de middenkonsonant te bepalen.
2.7 Dat is alleszins volkomen uitgesloten in het derde voorbeeld van zo'n abnormale formatie op -dd-, nl. in het geval van
eng. Hudde voor „Hugo". In 1212 schreef men al : Hugo filius
Johannis ... Johannes pater ipsius Hudde (REANEY 172). De zaak
wordt echter meer gecompliceerd met een excerpt van z 346:
Ricardus dictus Hudde de Walkden. Ook een spelling Hutte komt
voor, in 1246 (ibid.), en volgens REANEY 173 was John Hullesone
Rudde a° 1380 de zoon van Hulle of Hugh Rudde. Uit de eerste
twee excerpten besluit REANEY (104) dat Hudde zowel uit Hugo
als uit Ricardus kan ontstaan zijn. WEEKLEY kende blijkbaar die
bewijsplaatsen niet, want hij verbindt de fn. Hudson voorzichtig
met oe. Hudda, ,,the vigorous survival of which into the surname
period is a mystery" (105). De variant Hulle laten we voorlopig
terzijde; hij komt seffens aan de beurt, in een speciale paragraaf
over de /-afleidingen.
(98) E. A. FREDBORG, Sydsvenska ortnamnssállskapet r ársskrift 1932/34, 8.
(99) O. JESPERSEN, Nutidssprog hos born og voxne (Kobenhavn 1916), 41.

(100) FREDBORG, t.a.p., I2.
(101) H. ARENs,

Sprachwissenschaft (Freiburg-Munchen 1 955),2 5 5 in tekst

van STEINTHAL.
102) 0. JESPERSEN, Nutidssprog, 40.
(
(103)Zie o.m. de literatuur genoemd in Versl. en Med. Kon. Vla. Acad.
1 962, io8 voetn. io6.
(104)Ook in zijn inleiding, blz. xxxiii.
(105) E. WEEKLEY, The Romance of Names, 3.
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Een formule als „Ricardus dictus Hudde" levert niet noodzakelijk het bewijs dat Hudde inderdaad werd afgeleid van Ricardus•
het kan ook een toenaam of vleinaam zijn van willekeurige herkomst, die in casu op een Ricardus werd toegepast. Toch blijft
rechtstreekse afleiding ook best mogelijk. Want Engelse hypokoristika vertonen in de anlaut niet zelden een h in plaats van r.
Zo heette Ricard(us) ook Hick, Richard Hitch (dim. Hitchcock),
Roger Hodge, Robert Hob (waaruit wellicht hobby). WEEKLEY (106)
ziet daarin „a rimed diminutive", dus een rijmspel resp. met
Kick / Dick, Rich / Digg, Roger / Dodge, Robert / Dobbs. Ook het
jongere Bob (vgl. bobby) interpreteert hij zo; nochtans is dat meer
bepaald een geval van anticipatie, evenals trouwens de anlaut
d in Dick, Digg, Dodge en Dobbs. Er zit dus wel meer achter dan
een louter wisselvallig rijmspel.
Is de h van Hudde zonder bezwaar af te leiden uit de r van
Ricard(us), dan is -dd- gewoon de voortzetting van -(r)d. Alleen
de u blijft nog onduidelijk. Komt zij uit een lat. spreekvorm
op -us, met anticipatie vóór d 2 Is het een analogische of hyperkorrekte variant, of betreft het een expressieve i/u-wisseling ?
In het andere geval, waar Hudde gelijkstaat met Hugo, wijst de
-dd- weer direkt naar de stameltaal : hier vervangt zij echter een g,
die teoretisch okklusief (vooral in geminatie), frikatief of affrikaat
kan geweest zijn. Substitutie van okklusieve g door d loopt in de
kindertaal parallel met de meer voorkomende substitutie van
k door t, die hierboven al ter sprake kwam (107). Dat ook een
frikatieve g soms gesubstitueerd wordt door d, zien we in de vervorming van „Geert" tot Deel (Boom), hoewel daarbij anticipatie
van de auslaut zal meegespeeld hebben (108). Een uitspraak met
Ibid. 5 7-65 en passim; In., Words and Names, 78 en passim.
Typische voorbeelden voor het Engels zijn : uit de „baby phonetics",
dot a told < (he has) got a cold, tiddlebat < stickleback; buiten de kinderkamer, dial. Middlemas < Michaelmas, enz. (WEEKLEY, The Romance of Names,
(106)

( 107)

39-40).
(108) Van geheel andere aard is de wisseling g/d tengevolge van verkeerde
regressie, in een milieu waar de frikatieve g en d intervokalisch gewoonlijk
gesynkopeerd worden. Wie de verbindingen uge en ude als tie uitspreekt,
kan zich allicht vergissen en hyperkorrekt een d „herstellen" waar een g
thuishoort en vice versa. Voor het Middelengels is dat normaal uitgesloten,
maar in persoonsnamen die een sterkere druk van de Romaanse (i. c. Normandische) mode ondergingen, dient daarmee toch rekening te worden gehouden.
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affrikaat (d,) is minder waarschijnlijk, tenzij wellicht in het diminutief Hugin ? Als we in de spellingen Huug yn en Dogynus, beide van
I 327 (109), de g op dezelfde manier mogen interpreteren, dan zou
men met dodijnuc (= Dodge / Roger) ook hud^in kunnen lezen.
Zo'n diminutief geeft in de lal- en vleitaal vanzelf een geassimileerde variant Hudde. Daarmee komen we terug tot het uitgangspunt : augmentatieven ontstaan uit diminutieven.
2.8 De studie van familiarismen met anorganische dentaal
leidt tot het besluit, dat we radikaal onderscheid moeten maken
tussen de formaties met t en die met d.
De behandelde t vormen vertonen een treffende overeenkomst
met de eerder besproken k-augmentatieven. Beide types zijn
secundair voortgekomen uit het diminutief en in beide gevallen
zijn nagenoeg dezelfde vormprocédés toegepast om van diminutief tot augmentatief te komen : i) verkorting door partiële regressie van dim. -t(s)je tot augm. -t (Lewit, Wiet), parallel met de
reduktie van dim. -ke tot augm. -k (Mank, W^ietèk' ?) ; i) verlenging van dim. -t.rje tot augm. -tjes (Witos, Ritsjes), zoals van
dim. -ke tot augm. -kes (Makes); 3) partiële substitutie van dim.
-t(s)je door augm. -ter (Vieter), zoals van dim. -ke door augm.
-ker (Lowikker, Bikker), telkens met behoud van de konsonant
uit het diminutiefsuffix.
Dit derde procédé leidt bij de k-familiarismen tot hetzelfde
resultaat als het tweede (c.q. verlenging van dim. -ke tot augm.
-ker) en anderzijds, bij de t-familiarismen, bovendien tot varianten
op -te (Witte, Ritte) en -tus (Wietis). Eigenlijk wordt hierin voor
het taalgevoel alleen -(s)je vervangen door -e, -us en -er. Met
Witte en W>ietis zijn verder Fokke en Fokis (Fokos) te vergelijken;
de gelijkenis is echter a posteriori tot stand gekomen nadat de
konsonantische auslaut (Foes) vóór k werd geëlimineerd, terwijl
de vokalische auslaut (Lowie) vóór t bewaard bleef. De konsonantische auslaut moest daar verdwijnen om het augmentatief (ƒo-kg)
van het diminutief (fons-ko) te onderscheiden, want het suffix
zelf (-ke) is irrelevant in de oppositie Fokke / Fonske. Bij vokalische
auslaut daarentegen is een augmentatief op -ke ondenkbaar, omdat
het zou samenvallen met het diminutief. Men kan desnoods het
diminutief omzeilen met reduktie van -ke tot -k, of met uitbrei-

(109) REANEY,

s.vv. Huggin en Dodgen.
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ding van -ke tot -ker of -kus. Maar dergelijke augmentatieven
blijven altijd zeldzaam in verhouding tot het meer courante -e.
De grotere produktiviteit van -e kon dan toch doorwerken tot
in het type Lowie, via de variant van -he, namelijk via -t je, dat
aldus differentiërend -te heeft gegeven. De oppositie 17it je /
Fitte past immers volkomen in het schema dim. - je / augm. -e
van het type Nanisje / Nante (Ferdinand). Daar wordt dus het
konsonantisme gereduceerd in het suffix, bij Fonske > Fokke
echter in het grondwoord.
2.9 Voor het overige gelden hier nog, mutatis mutandis,
dezelfde vaststellingen als bij de k-augmentatieven, met betrekking
tot de realisatie, de verbleking en de (lexemisering of) neutralisatie van de expressiviteit. Maar onder de t-augmentatieven ken
ik geen enkel voorbeeld van appellatieve of verbale formatie
en dat hoeft ons niet te verwonderen : zij zijn inderdaad heel
wat schaarser en heel wat jonger dan de k-augmentatieven.
Misschien is toch één voorbeeld aan te wijzen op de grens van
soort- en eigennaam : het troetelwoord foeter, uit fra. Chou
„schatje", waarmee soms een kindje wordt aangesproken. Formeel lijkt ^oe-fer op Wie-ter, maar voor het eerstgenoemde meen
ik beter de volgende stadia -- naar afnemende frekwentie en
toenemende affektiviteit te kunnen opstellen : joe(ke)
joeteke -- joeterke foeter ; parallel met de kinderlijke varianten
van voet: dim. voeteke -- voeterke --- augm. voeter.
2.10 De vormen met anorganische d zijn veel moeilijker te
beoordelen. Het zijn heterogene gevallen (brab. Sjoedder, zwe.
Jjdde. meng. Hudde) die eventueel alleen langs de kindertaal
kunnen samengebracht worden : vervanging van andere dentalen
(r, n, s) door de media (d), of substitutie van een velaar (g) door
een dentaal (d). Daarbij komen nochtans de assimilatie, de metanalyse en verkeerde regressie, al naargelang van het standpunt,
evengoed in aanmerking. De oplossing blijft onzeker.
-

3. EEN PAAR ONGEWONE -L- FORMATIES

Behalve het k-sufex, met zijn jongere ndl. t-variant, heeft ook de
1-afleiding een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van diminutieven. Uit verkleinwoorden met k en t ontstonden augmentatieven van het type Jakke en fitte, die naderhand verkleurden
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tot gewone familiarismen. Is zulke evolutie eveneens waar te
nemen bij de l-diminutieven ?
3.1 Naat aanleiding van meng. Hulle dat hierboven al
werd genoemd en als familiare variant van „Hugo" volgens de
bewijsplaatsen jonger is dan Hud(d)e schrijft REANEY : „pet-form
of Hugh or of its common diminutives Hulin, Hulot" (t.a.p.173).
Ik meen dat we die twijfel vooreerst mogen oplossen in het voordeel van het tweede alternatief. Zoals het kleine Jan-kin evolueerde tot de Jakke en het IVie-t(s) je tot de Vitte, zo zal ook het
kleine Hu-lin opgegroeid zijn tot de grotere Hulle. Van het 'nutiefsuffix behield men alleen de konsonant en voor de rest werd
de afleiding ingeschakeld in de reeks van mannelijke augmentatieven op -e. Want voor het Engels mogen we hierbij, evenals
voor het Nederlands, een genusverandering van onzijdig naar
mannelijk aannemen, hoewel de evolutie daar niet dezelfde weg
heeft gevolgd.
Terwijl het ndl. augm. -e(n) in de eerste plaats moet ontstaan
zijn uit dim. -in, met genusverschuiving door bijzondere produktiviteit in mann. persoonsnamen en door oppositie tot toenemend -kin, blijkt het augm. -e in het Engels en touwens ook in de
Skandinavische talen inzonderheid voort te komen uit de nominatief -a, resp. -i, van de mannelijke it-stammen, de zgn. zwakke
verbuiging 110). Ook het Afrikaans kent dergelijke augm. formaties, maar daar eindigen zij op -a. Voor het overige vertonen
zij een treffende gelijkenis met onze augm. dialektvormen, in
struktuur, distributie én stijlwaarde. Typerend zijn immers daarbij : de drastische verkortingen en assimilaties, naar het voorbeeld
van de diminutieven die veel talrijker en primair zijn; de toepas
persoonsnamen (Gerra, I7illa), in mindere mate-singopma.
op vrouwennamen (Fanna) en appellatieven (harta, kinta, sussa),
een enkele keer op familienamen; de uitdrukking van een „ver
volwassener verhouding" (111). Zoals het afrik.-trouliken
(

(110)Zie hierboven, voetn. 5 7, en bovendien REANEY 13 2-I 3 3, s.v. Geffen;
voor Skandinavië, de dissertatie van I. FREDRIKSSON, Svenska personnamnsstudier (Uppsala 1961), I 22- I 23, met -verdere literatuur.
(111) W. KEMPEN, Woordvorming en funksiewisseling in Afrikaans (Kaap
314-3 I8, met poging tot interpretatie uit de -a van pappa, mamma.-stadz.j),
Het geringe gebruik ervan bij vrouwennamen zou dan te wijten zijn aan het
feit, dat die in hun volle vorm al vaak op -a eindigen (A/ida, Anna enz.).
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diminueringsstelsel in hoofdzaak de voortzetting is van de ndl.
toestand (KEMPEN 392-393), zo lijkt me die raadselachtige -a
een erfenis te zijn van onze dial. -e(n). Het geprononceerde timbre
van het aftik. suffix is dan wellicht te verklaren in oppositie tot
het diminutief, dat eveneens een heldere vokaal heeft (-ie) :
Gerrie / Gerra, W'illie / I"illa. Daartegenover geldt in het Brabants de oppositie van dim. met kops. + e, tot augm. met zero + e:
Fik -she / Fik-e, Sus-ke / Sus-e.
Met de overgang van Hulin tot Hulle, zal dus automatisch het
genus verschoven zijn van onzijdig naar mannelijk, omdat de
naam daardoor terechtkwam in de groep van mann. n- stammen.
Dat deze, met betrekking tot de hypokoristika, wel een augmentatief karakter hadden, is tegelijk uit synkronisch en uit dia kronisch standpunt te verdedigen. Synkronisch vormen zij immets in de affektieve en familiare taal een oppositie met de diminutieven : Hulle staat tot Hulin, zoals Jakke tot Janneke, Witte
tot W ie je enz. Aan de andere kant had, in diakronisch opzicht,
dat n-formans speciaal een individualiserende en konkretiserende
funktie, ook bij de vorming van nomina agentis. Het is geen
toeval dat vleinamen vroeger vaak werden gevormd met het
n-suffix en thans met de suffixen -man of -er: zij duiden alle drie
op een handelende persoon of agens en drongen zo als geschikte
personifikatie- elementen door in de gevoelstaal, waar zij uiteraard tot de vorming van augmentatieve varianten gingen dienst
doen. De bedoelde evolutie van de n- stammen in het Engels
en de Skandinavische talen vertoont in zekere mate althans een
treffende overeenkomst met hun ontwikkeling in het Romaans.
Daar heeft lat. -o / -dnem in expressief gebruik zelfs zo'n grote
verspreiding gekregen, dat het vast als augmentatief werd ingeburgerd in toepassing op namen en op appellatieven (112). In
enkele gevallen is het er ontwikkeld tot een diminutief, of tot
een pej oratiefsuffix, maar zulke vertakkingen zijn juist typerend
voor alle formantia met emotieve waarde.
o. m. É. BouRCIEZ, Éléments de linguistique romane (Paris i 9 3 0 3),
Historische Grammatik der franz. Sprache II.
Wortbildungslehre (Heidelberg 1921), § 163 ; B. HASSELROT, Etudes sur la
formation diminutive dans les langues romanes (Uppala-Wiesbaden 1957),
248-250; vooral L. SPITZER, Das Suffix -one im Romanischen (E. GAMILLSCHEG
L. SPITZER, Beiträge zur romanischen Wortbildungslehre. Genève 1921,
(112) Zie

§ 69 c; W. MEYER-LÜBKE,

183-205).
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Voor meng. Rulle is nog een tweede verklaring denkbaar, uit
een vóórstadium van Hulin. Evenals meng. Jacke naar Jan-kin
gevormd werd en voordien direkt uit ouder Jan-ca kon voortkomen, zo is Hulle op basis van Hu(g)-lin of eventueel vroeger uit
primair Hug-la ontstaan. In het oudere Engels bestond immers,
zoals overal elders in het Germaans, een kategorie van diminutieven met persoonlijk genus, in casu mannelijke afleidingen die
volgens de zwakke verbuiging, behalve op -(e)ca, ook op -(e)la
eindigden. Ik bedoel de reeks van got. W^ulfila / magula, oe.
Blédla / aveyncle (113) enz. Dat diminutiefsuffix moet na de Oudengelse periode toch nog enige produktiviteit gehad hebben, zo
meent althans MARCHAND (114), o.m. steunend op dottle 1440,
knobble 148 5 , no^Zle i6o8 „small spout, nose". Op die manier
is een Bimin. oe. Hug(e)la of me. Hug(e)le mogelijk, en dat kan
dan rechtstreeks de vorm Hulle (sinds 1 201) gegeven hebben.
3.2 Dezelfde redenering zou kunnen toegepast worden op
Pelle, familiare vorm van „Peter". Zover ik weet, wordt die
aangetroffen in Engeland, Skandinavië en de Antwerpse Kempen.
Voor het Engels zijn er vindplaatsen sinds 1274; „Pelle de Honeden (1296) is indexed as Peter, and Pelly Wyth (i 278) is identical
with Peter son of John" (115). Het oudste Deense voorbeeld
dateert van i33o-40, waarbij alvast één bewijs in 148; Pell
Arwastess. = 1484 Per Arffwastess. C16). Uit het Noorse taalgebied vermeldt LIND (fi') ook een paar maal Pelle (15e eeuw)
en hij verklaart het eveneens als een vleivorm van Petr / Per.
In Zweden verschijnt Pelle in de z Se eeuw (118), maar daar is het
verder in appellatief gebruik toegepast op persoon, dier en zaak,
(113) Voorbeelden uit F. KLUGE, Nominale Stammbildungslehre der agm.
Dialekte (Halle/S. I 926 3), § S 6.
114) H MARCHAND, The categories and types of present-day English
word-formation (Wiesbaden 196o), 261.
(115)REANEY, op. cit. 246, ook blz. xxxiii.
R. HORNBY, Danmarks gamle
(116)M. KRISTENSEN
G. KNUDSEN
Personnavne I, kol. 1086-1087.
(117) E. H LIND, Norsk-islándska dopnamn ock fingerade namn fran
medeltiden (Uppsala-Leip.Zig 1905-191 5), kol. 830.
(118) I . MODEER, Personnamn i Kalmar tánkebok (Anthroponymica Suecana I . Stockholm 195 5), 3 I . Een voorbeeld uit de 16e eeuw bij I. MODEER,
Personnamn frin medeltid och i 5 oo-tal (Anthroponymica Suecana 2. Stockholm 1957), 5 8, waar ook jddde < Joan genoemd wordt.
(

.

.

- 259 zelfs als samenstelling Pell fins „clown, paljas" uit Pelle + Jóns (119),
een verbinding van „Peer" en „Jan".
De bedoelde Nederlandse varianten zijn : 13 62 Peele de Eele
(tweemaal), 13 7 5 en 1400 Peel de Eel, 1 400 Peelen of Peel van
Eel, alle te Ravels 110). Bovendien te Brecht : Pellen 145 6 enz.,
Pelleken 1449; als toenaam Pellens 144o enz. (121). Het is niet met
volstrekte zekerheid uit te maken welke naam juist achter die
Peel(en) I Pellen schuilgaat. In het geval van Ravels noteerde
VERBIEST ook een Petrum de Eel 13 7 S ; andere Van Eel's heten er
Ancelmus, Ghiselbertus, Henricus, Nycholaus, Reynerus enz.
Als Peel met één van dezen mag geïdentificeerd worden, kan
alleen „Petrus" in aanmerking komen. In de Brechtse familie(s)
zijn „Peter" en .Pauwels" moeilijk uit elkaar te houden. VAN
DEN EECKHAUT noemt in kronologische orde : 1402 en 143 5
Peter Pauwels ; 1440 Peter Pellens Heylen, Peter Pellens, Pauwels
Heilen; 1449 Peter Jan Pauwels sone alias Stinen ... op een
stuc ... besit Pelleken Jan Pauwels sone; 145 I Peter Pollens;
145 I Cornelisz. Peter tsketelboeters sone; 145 5 Cornelys de ketelboeter ... Jan de ketelboeter ... tot behoef Pauwels ketelboeters
zyns broeders ; 145 6 Pellen de ketelboeter ; 14 5 8 Pauwels Peter
ketelboeters sone; ca. 1470 Joes Jan Pellens ; 1478 Pauwels Peter
Pellens ; (ca. I S 20 Pauwels Pullekens ;) I S 5 9 Henrick Pellen Pauwelssone; 15 64 Jan Henrick Pellens ; I S 70 Joos Pellen Puls; ca.
i boo Jan Henrick Pauwels (id. 1619-1643) ; 16 S S Michel Jan
Henrick Pellens. Met deze gegevens alleen kan men geen sluitende
genealogie opstellen. We menen ook hier nochtans tot een identifikatie van Pellen met Peter te mogen besluiten, omdat in het
excerpt van 1449 Peter Jan Pauwels sone en Pelleken Jan Pauwels
sone wel dezelfde persoon zullen aanduiden; voorts omdat Pellen
uit het teoretisch standpunt van de klankleer wel met Peter,
maar bezwaarlijk met Pauwel(s) kan verbonden worden.
Hoe is nu de verhouding Pelle / Peter in de respektieve taalgebieden te interpreteren ? Als het oude diminutiefsuflix op -la
(

(119)Svenska Akademiens Ordbok XIX, (P) S 70-571.
Tjjdschr. gesch. folkl. XXIII (196o). 39, met poging tot
verklaring op blz. 9 (mogelijk een vrouwennaam, van Mabelia ?). Bij gebrek
aan kontekst is het niet na te gaan of Peele een datief van Peel zou zijn.
( 121) R. VAN DEN EECKHAUT, Toponymie van het Land van Brecht (Diss.
(120) F. VERBIEST,

Leuven 1958) I, i go, nr. 756.
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inderdaad nog tot in het Middelengels produktief is gebleven,
dan ligt een afleiding van eng. Pelle uit gekontraheerd Bimin.
Pe(te)r-le direkt voor de hand. Deens Pelle wordt alleszins op
die manier verklaard, door assimilatie van Per + suffix -li (116);
of wel ziet men daarin een hypokoristische overgang naar de
n-verbuiging (vgl. Karl > Karli), in casu een met konsonant
(-1-) uitgebreide zwakke vorm ( 122). Dat HoxNSY werkelijk dacht
aan het ogm. -1-suffix blijkt elders, waar hij in aansluiting bij
„urnordiske navne med indskudt -1-" schrijft dat Pelle in zeer
late tijd zo schijnt gevormd te zijn als vleinaam van Per (123),
Ik vermoed dat BRØNDUM-NrELSEN zich precies om die reden,
nl. wegens het jongere karakter van Pelle, voorzichtiger heeft
uitgedrukt en de voorkeur heeft gegeven aan -li met analogische 1,
boven het oorspronkelijke -li suffix.
Dat suffix (ogm. -lan-) komt zeker niet in aanmerking voor
mnl. (brab.) Peel(en) en Pellen. Hierin is eerder het dim. -lin te
herkennen, oorspronkelijk de stapelvorm van dim. -l- met dim.
-in die in het Nederlands verdrongen werd door -kin, ontstaan
uit de korresponderende verbinding van dim. -k- met dim. -in.
Op hun beurt waren -lin en -kin zelf in de plaats getreden van de
oudere formantia -la(n) en -ka(n), tevoren gevormd uit diezelfde
diminutiefsuffixen -l- en -k- met hypokoristisch -an- van de
zwakke verbuiging. Een Peer-lin kan met assimilatie Peelen geven,
met (expressieve ?) verkorting Pellen, met Rückbildung Peel, vandaar weer met het andere diminutiefsufftx Peel-kin > Pelleken.
Dat is slechts één van de mogelijkheden. De juiste filiatie kan men
pas achterhalen als men weet hoelang -lin ter plaatse produktief
is gebleven. In dit zoals in andere opzichten, blijft de preciese
periodisering van de historische gegevens, per dialektgebied, nog
steeds een dringende taak en een volstrekt noodzakelijke voorwaarde voor een betere kennis van de taalgeschiedenis.
In afwachting dat we eens daartoe komen, dient men bij die
/-varianten van „Peter" alvast nog te letten op een heel ander
verschijnsel, dat niet zo gebonden is aan een bepaalde periode
of een bepaalde streek : de vrij gewone substitutie van r door 1
(122) J. BRONDUM-NIELSEN,

Gammeldansk Grammatik II (Kobenhavn i 93 2),

223•
(123) R. HORNBY, Danske Navne (Kobenhavn 195 I ), S i ; vgl. ID., Namn och
bygd XXXVI (1948), 48.
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in de kindertaal (124). Vooral Pelleken lijkt op die manier direkt
uit Peer-ken voort te komen. Al drie eeuwen vroeger immers,
in 1 146, werd een „Hermannus etiam Helcken" genoemd, eveneens
in het Antwerpse (125), met dergelijke wisseling r/l, van Her(man)
tot dim. Helcken, zonder enige tussenkomst van dim. -l-suffix
of van een analogische 1. En evenzo past Pelle in Engeland uit
bij Malle of Molle voor „Mary" (126), Dolly) voor-steknd
„Dorothy", Hal voor „Harry" (127), alle met l voor r en eventueel
slechts secundair beïnvloed door het l-diminutief. WEEKLEY noemt
inderdaad daarbij uitdrukkelijk : „Pell for Peregrine. This confusion [van 1, n, r] is common in infantile speech, e.g. I have heard
a small child express great satisfaction at the presence on the
table of „blackbelly dam". Waarschijnlijk kende WEEKLEY geen
voorbeeld van Pelle = Peter, wat niet belet dat hij eveneens gelijk
kan hebben met de afleiding uit „Peregrinus ". Want ook daar
zei men Pelle, zeker in het Nederlands (128), maar dan is de -vorl
door gewone dissimilatie ontstaan, die buiten de kindertaal even(124) Vgl.

A. GRÉGOIRE, L'apprentissage du langage II (Liège -Paris 1 947),
318 ; A. AVRAM, Remarques sur la substitution des sons dans le langage
enfantin. Proceedings of the 4th Int. Congress of Phonetic Sciences, Helsinki i 961
(The Hague 1962), 346; Engelse en Nederlandse voorbeelden volgen hierbeneden. Met het oog op zwe. Pelle werd inderdaad al aan substitutie van r
door l gedacht : Karl-Hampus DAHLSTEDT, in Perronnamnsstudier 1964 (Anthroponymica Suecana VI. Stockholm 1965), 254.
( 125) In het cartularium van St.-Michiels. Naar aanleiding daarvan noemt
K. JOCHEMS een andere vervorming van Herman, via de kindertaal : ons
Hercoke > onemmeke > thans algemeen de Sem (De persoonsnamen uit het
Oorkondenboek der Witherenabdij van Sint-Michiels te Antwerpen. Lic.
Leuven 1964, 62).
(126) REANEY, op. cit., 212 en 223, alsook blz. xxxiii van de inleiding (12 1 2
Malina, 1219 Ma/eta, 1284 Malekin, 1297 Malle ; 1203 Molle).
(127) WEEKLEY, The Romance of Names, 36-37. Zie ook H. KozIoL,
Handbuch der eng!. Wortbildungslehre (Heidelberg 193 7), 222-223.
(128) Vgl. P. J. MEERTENS in Anthroponymica IV (Leuven I 9 S i), 36 en
J. VAN DER SCHAAR, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop en familienamen (Assen 19 5 3), 1 43: a° 1472 Dirck Ghijsbrecht Pellenoon
en diens vader Gij sbrecht Pelgrim = Pelletgen 1447. Voorts J. VAN DER SCHAAR,
Woordenboek van voornamen (Utrecht-Antwerpen 19 64), 197 s.vv. Peel en
Pelgrim. Die Pelle heeft zijn 1 dus rechtstreeks uit Pelgrim ; precies zo geldt thans
ook te Leuven de Pelle als vertrouwelijke vorm van de familienamen Pellegrin
en Pelgroms, met gewone verkorting en inschakeling bij de augmentatieven op -e.
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eens heeft gewerkt in de evolutie tot znw. pelgrim en tot een volle
naamvorm als Pelegrin in verschillende talen.
Bij Pelle = Peter heeft die dissimilatie geen rol gespeeld. Wel
kon de Kempische Pe(t)er in de kindertaal een variant Peel krijgen, met of via het diminutief Pelleken en augur. Peelen
resp. Pellen. Het is dan een reminiscentie aan de stamelperiode,
toen men de r nog niet goed kon nazeggen en in de plaats daarvan 1 uitsprak. Die onbeholpen artikulatie is in het betreffende
geval overgenomen door de volwassenen, als hypokoristische
variant van de korrekte of traditionele uitspraak met r. Dezelfde
kinderlijke fout heb ik opgemerkt bij „Dirk", waarvan eerst
dilat (met l voor r en t voor k), dan dilok werd gemaakt. Maar
hier heeft de fout zich niet doorgezet. Dat is echter wel gebeurd
in vroegere tijd, toen „Dirk" hypokoristisch niet alleen Dierin
en Dirman maar ook, met bijkomende anlautsverscherping, Tielen
en Tilman kon heten. Als vleinaam zijn zij buiten gebruik geraakt; in de fn. Tielemans leeft de laatstgenoemde variant nog
voort.
Hier volgen een paar oudere bewijsplaatsen : i 260 dirraman.
f. dirmans, Dudzele (129) ; I 2 8o Theodericum de Sancto Trudone
dictum Tyloy, 1290 Theodericus dictus Tiloy de Sancto Trudone (f30);
1308 Theodorici dicti Tile, St. -Truiden (1 31) ; ca. 13 40 tilmanni =
340 theoderici, Tienen (132) ; 349 Theodoricum dictum Tielen
Lombaert, Tongerlo C33); 1412 Dierin = 1414 Dierlay = 1421
Diederic, Kortrijk C34) ; 1 40 6 Tyerman en 1423 Thielman, leden

(129) O. LEYS, Biekorf LIII (i 9 S 2), 17. Voorts aldaar a° 13 i o-6o dierin,
Oostburg ; 13 10 thierin, Leke ; I 3 I o Tierjns dochter, Vladslo ; I 3 I o dierkin,
Groede.
(130)Deze en andere voorbeelden bij A. VAN LOEY, Hand. Cour. Top. Dial.
XI (1937), 309 -310; Vgl. J. LINDEMANS, ibid. 318.
131) M. H. GHYSEN, Anthroponymie van Sint-Truiden van 12 S o tot i S o0
(
(Lic. Leuven 19 5 4). 345 • Tile is een laat overblijfsel uit het oude type Tilo,
met 1-suffix, naast Tieco en Tito behandeld door H. KAUFMANN, Untersuchungen zu altdeutschen Rufnamen (Munchen 1965), 304 en 308. In zijn kontinuïteit kon Tile mede als grondvorm dienen voor verdere formaties.
(132)Naar de lic. verband. van C. BAERT, al geciteerd in Anthroponymica IV
(Leuven 19 5 i), I I.
(133) F. VERBIEST, Tijdschr. gesch. folkl. XXIII (196o), 148.
(134) F. DEBRABANDERE, Med. Ver. naarm. XXXIII (I 9 S 7), 8.
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van een familie de Hont te Kortrijk (135) ; 1476 tilman poels =
1476 tie/en poels, Hasselt (136). In verschillende vormen heeft de 1
van de stameltaal (vgl. huidig di/af / dilak) dan toch steun gevonden in de 1 van het oude diminutief en van het jongere stapelsuffix -lin of -loy. Zo zijn Tie/en en Tiloy op te vatten als Tiel-en /
Til-oy én als Tie-len / Ti-loy. Deze tweede splitsing is de enig
mogelijke in de ontronde vorm Dier-lay. Ook bij Pellen kan dat
-lin meegewerkt hebben en dan is Peel, zoals gezegd, een soort
van Riickbildung.
Wat de familienamen betreft, zien we nu een mooi parallellisme
in Dierckx / Dirmans / Tiedemans en Peeters / Permans / Pelemans.
Uit het standpunt van de expressieve naamvorming vertolken de
varianten in beide reeksen als het ware een gradatie van positief /
komparatief / superlatief, of van lief / liever / liefst. Dat Peleman(s),
Perenrans, Permans o.m. verwant kunnen zijn met Peeterman.r (13')
of Peeters, vloeit voort uit de bovenstaande afleiding van Peel(en)
Peter en uit het volgende excerpt van z S 30 : Peeler Woeyts
dienren hiet Peerman opte Voert, Turnhout (138).
3.3 In andere vormen hebben we weer te doen met het klassieke geval van dissimilatie, nl. wanneer van tweemaal voorkomende r de eerste of de tweede overgaat in 1. Het type r--r >
1 -- r vonden we al in Peregrinus > Pelegrinus ; vgl. bovendien
a° i 299 riquardi herebrant = i 299 riquardi helebrant, Brugge (139).

( 135)

ID.,

Kortrijkse persoonsnamen omstreeks 1400 (Anthroponymica IX.

Leuven 1958), 69.
(l36) A. GHI JSEN, Anthroponymie van Hasselt van 12 3 2 tot 1 499 (Lic.
Leuven 1 947), 603.
(137) Uit het Turnhoutse vermeldt F.VERBIEST, Tijdschr. gesch. folkl. XXIII
(196o), 148 en I S o, de familienamen Peetermans en Permans (a0 1 3 68).
(l38) R. PEETERS, Taxandria n.r. XXVIII
(1956), 96. Alleen historische
gegevens kunnen aantonen, in welke gevallen Permans, Peremans, Peleman(s)
teruggaan op „Peter", of wel op perre, peer en peel. Vgl. te Kasterlee : 1 443
jans huis van den eerre, van eener straten voer peermans streckende ; I S S 9
permans block dat heyns van den Pere was; I S 64 peermans eusel oost jan van
Peere I 728 de pereman, thans de wijk Pelleman (J. VAN GORP, Med. Ver.
naarak. XXVII ( 1 95 1 )„ 10 5). Te Lokeren : 1503-1560 Jan perreman = Jan
van perre (V. VERSTEGEN, Ann. Oudh. Kring Land v. Daas LVI (1948149),
;

70 n• 4)•
(139) R. M. VERKEST,
1949), 84.

Anthrop. Brugse stadsrekeningen (Lic. Leuven
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De evolutie r r > r -- 1 is daarentegen waar te nemen in
Barbara > Berbel (140), Christophorus > Kristoffel
f el met verkorting
Stofel. Geraldus hoeft dus niet noodzakelijk als „Gerwald" opgevat te worden; het kan evengoed een gedissimileerde variant van
„Gerard" zijn. Maar het diminutief Gheelekin, aangetroffen in
1266 Gherardus dictus Gheelekin (141), is niet meer door zulke
dissimilatie te verklaren. Veeleer geldt het hier een vleivorm
met kinderlijke 1 voor r, ontstaan uit een normaal diminutief
„Geerkin" (142)
Het gebeurt ook dat kinderen de r niet weergeven met 1,
maar gewoon weglaten. Dat is nog gemakkelijker. Zoals thans
„Geert" een tijdlang Deel en Geef kan heten, zo werden „Geert"
en „Gertrude" ook vroeger soms geadapteerd tot Geef, Geten en
Geetken. Voorbeelden uit Hasselt : 1425 gherith = 1426 geetken ;
1448 gee/ken = 1459 gertruden ; 1 473 geet = 1475 gertrut ; 1 474
geten = 1 474 gertruden ; 1 476 gelen = 1 477 geert = 1478 gerit =
1479 geren C 43).
Naast Gheelekin, Geerken, Geren en Geerman stonden nog Gheenekin, Gheenkin, Genen en Gheeneman : 144 S geraert = 1 447 geerman =
'45 2 gherken = 145 3 gherit, Hasselt 44); 1284-87 Gheenekin =

e

(140) Een

Limburgs (1473) en Antwerps voorbeeld (16o6) in Anthroponymica IV (Leuven 19 5 i), 16.
141) J. VAN DER SCHAAR, Wordingsgeschiedenis Holl. fn., 103. Te
(
vergelijken met de vrouw. vorm Geile voor „Geertrude", waarover J. LINDEMANS, Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1943, 8o I n. 48 ; J. W. MULLER
Album R. Verdeyen (Brussel-Den Haag 1943), 285-289 ; E. SCHRÖDER, Deutsche
Namenkunde (Gottingen 1 9442), 13 3 en 2 S 5 , met een zeer vroeg voorbeeld:
a° 717 Geradrudis sive Gaila. Deze 8e eeuwse Duitse variant, zonder monoftongering, wijst wel naar een nog vroegere oorsprong uit een afleiding met
/-diminutief. Ook mnl. Geile kan, om nagenoeg dezelfde reden, eeuwen te
voren ontstaan zijn met een dimin. -l-suffix en als hypokoristische variant
naast de genoemde volle naamvorm overgeleverd zijn van de ene generatie
op de andere.
(142)Vgl. '454 geerken = 1478 geert, te Hasselt (A. GHIJsEN, Lic. Leuven
1947, 604). Tenzij daar toch een soort van dissimilatie (r—n > l n) zou
meegewerkt hebben, zoals in Turpj/n > Tulpj/n, Catharina > Cateline enz.
(143) A. GHI JsEV, Anthroponymie van Hasselt van 1232 tot 1499 (Lic.
Ook uit „Frans" en „Francisca" zijn via de
Leuven 1947), 604 en 61o.
kindertaal r-loze vormen voortgekomen, b.v. in eng. Fanny, zwe. Fante,
brab. (dimin.) Pa/eke.
(144) Ibid., al geciteerd in Anthroponymica IV, 13.
-
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Gheeneman, Dordrecht (1115); 1403 Gheenkin = 1414 Gheeraerde,
1493 Ghenkin = i494 Geeraert, Kortrijk (146); 1409 Gheer(aerdr) _
1410 Gheenins, Kortrijk (f 46); ca. zS2i Henrici Gheenen = Henrici
filii Gerardi, Hilvarenbeek (147); ^544-1638 Martinus filius Gerardi
= Martinus Genen, Bergeik (147). De n kan in al zulke vormen ook
wel als substitutie van r opgekomen zijn, maar dan toch onder
invloed van een assimilatie of anticipatie r -- n > n -- n.
De gelijkheid JVinnox = W^ierec, Brussel z 3 S 6 C 41), verandert
niets aan die vaststelling, omdat n daar niet afkomstig is van r,
maar berust op de grondvorm „Winrik". Maignen =Marie,
Kortrijk z 391 ( 149), vertoont wel een gemouilleerde n in plaats van r.
In Geerken I Gheelekin / Gheenkin zit dus die verwarring van
ril/n, met of zonder dissimilatie of assimilatie, waarop WEExLEY
in het bovengenoemde citaat over de Engelse kindertaal heeft
gezinspeeld (150). Hetzelfde verschijnsel is ook waar te nemen in
Catharina / Catelina / Kathenina (151). Maar bij Idonoia / Ideloia (f52)
VAN DER SCHAAR, Wordingsgeschiedenis Hol!. fn., 103 en zo i .
((146) Deze en andere voorbeelden bij F . DEBRABANDERE, Med. Ver. naamk.
XXXIII (1957). 8.
(147) F. S(MULDERS) , Brab. Leeuw III (19 5 4), 13 2. Zie ook Hand. Corn.
Top . Dial. XXXI ( 1 957), 4 8 9, nr. 43.
(1413) Volgens L. PEENE, Mnl. persn. St.-Janshospitaal Brussel (Doct.
Leuven 1 954). 5 0 5 •
149) F. DEBRABANDERE, Med. Ver. naamk. XXXIII (I 9 5 7), io. Blijkbaar
een Franse naam!
(150)Zie hierboven blz. 26 i, met voetn. 127. Materiaal van verschillend
allooi vindt men o.m. nog bij W. VAN EEGHEM, Rapsodietje op de „1" en
de „r". Album E. Blancquaert (Tongeren 1958), 65-76; J. L. PAUWELS, De r
in Sinterklaas. Hand. Com. Top. Dial. XII (1938).„ 111-118 en Leut'. Bijdr.
XXXI (1939) , I28 -I29; A . DASSONVILLE, De Westvlaamsche 1. Philol. Bijdr.,
Buiten het Nederlands : Chr. LIssE, Om
Bbl. Belfort IV (1895), 3-16.
konsonant-overgangen r > 1 i dansk. Festskr. P. Skautrup (Aarhus 1956),
155 - 164 ; O . BRATTY, Notes d'anthroponymie messine (Goteborg 1956), 9 en 49,
geeft als varianten uit de 13e eeuw Bertin, Be/in en Benin.
(151)Anthroponymica IV, 16-17; Katherina, a° 1291, bij L. PEEVE, Mn!.
persn. St.-Danshospitaal Brussel (Doct. Leuven 1 954), 23; Catelina, ao 1 575,
bij R. SELS, Anthrop. Kontich-Edegem-Boechout (Lic. Leuven 1947), 337.
Voorbeelden van r//-wisseling in dezelfde naam vindt men buiten het Nederlands o.m. bij H . JACOBSSON, Etudes d'anthroponymie lorraine (Diss. Goteborg
19 5 5), 223-224, met literatuur.
(152) Anthroponymica IV, 2o; J. LINDEMANS, Hand. Com. Top. Dial. XI
('937), 3 17 (Idonoia, Tienen 15e e.) ; A. AN LOEY, Hand. Com. Top. Dial.
XI, 308 (Ideloia filia ipsius Ide, Brussel 1269).
(145) J .
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zal men tegelijk rekening houden met twee verschillende uit
-oie, resp. -noie en -bie.
-breidngvahtsufx
3.4 Onder de bijnamen voor „Frans", in Boom en omgeving,
noemden we hierboven (2) o.m. de Frenne, de Frèmmer, de Flèm
en de Fèl. Alleen de eerste vorm is enigszins als een regelmatige
augmentatief- afleiding te beschouwen, van het type Fons > Fonne.
In Frèmmer en Flèm echter werd de n met partiële afstandsassimilatie aan de anlautende f ? vervangen door m. Er bestaat
geen rechtstreeks verband tussen de zo genoemde personen, noch
in buurtschap, noch in leeftijd : Flèm moet onafhankelijk van
Frèmmer ontstaan zijn. Trouwens is Flèrn bij mijn weten alleen
maar een familiare stemmingsvariant; gewoonlijk heet hij „Frans".
De Frèmmer is daarentegen in twee verschillende gevallen een
vaste bijnaam geworden, geïsoleerd van de werkelijke doopnaam
die men meestal niet meer gebruikt noch kent. Flèm is dus niet
door dissimilatie voortgekomen uit Frèmmer, maar in een ander
milieu ontstaan uit dezelfde naam Jrans". De oorzaak van de
vervorming ligt in de omwisselbaarheid van rll en n jm, die in de
kindertaal voortspruit uit de nog onbeholpen spreektechniek,
in de jongens- en gevoelstaal echter wetens en willens kan toegepast worden bij wijze van spel of krachtpatserij. Fèl berust daarbij
nog op een kinderlijke verkorting Fèn(j) < Fain j, met verlies van
de r en substitutie n/l ( ?). Daarentegen sluit Flèm aan bij de reeks
van expressieven die met de konsonantenverbinding l beginnen.
Ik meen niet dat dial. fl^mo „een dutje doen" er voor iets tussen
zit; het wordt wel eens te Boom gebruikt, maar dan door recente
migratie van elders. Soms kan wellicht de familienaam meegespeeld hebben, maar invloed van die kant blijft erg twijfelachtig.
3.5 Op het eerste gezicht bestaat er enige gelijkenis tussen
de vervorming van „Frans" tot Fèl en die van Jranska" tot
fralla, opgemerkt in het slang van de Zweedse schooljeugd. Die
overeenkomst, met betrekking tot de (schijnbare) substitutie van
ns(k) door l(l), kan echter louter toevallig zijn. Want er worden
in Zweden meer studievakken op die manier aangeduid. Behalve
fralla voor het vak „Frans", gelden in hetzelfde milieu nog kritte
en krille voor het vak „kristendom" (godsdienst), bille voor
„biologi", fille voor „filosofi" (153). In beide laatste vormen ligt
(153) Volgens G . BERGMAN, Skolpojksslang (Stockholm '934), 3 7> 49 en
passim.
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misschien het uitgangspunt van de ontwikkeling der andere.
Naar het voorbeeld van de familiare verkortingen bille en felle
die parallel lopen met antroponymische formaties als zwe. Rulle
uit ,,Rudolf", Hjalle uit „Hj almar", Kalle uit „Karl" (154), en wel
daardoor geïnspireerd zijn
zal men ook van krille soms krille
en van Jranska" fralla gemaakt hebben.
Nochtans wordt fralla meer buiten de schooltaal gebruikt, als
variant van „franskt brod" (Frans brood, wittebrood). Bijgevolg
weegt hier de personifikatie, naar het rechtstreeks voorbeeld van
de antroponymische familiarismen, sterker door dan de invloed
van de minder gangbare schooluitdrukkingen bille en fille.
Knife, uit „kristendom", vertoont een vrij gewone hypokoristische assimilatie, van het type van de. Kitte uit „Kirsten" of
„Kristian", met anticipatie ook Ditte uit „Kirstine" (155). Onduidelijk is de verhouding tt/ll in de Deense troetelwoordjes
Nutte / Nulle en Tutte / Tulle, die volgens MoLLER (t.a.p. 48)
„alle mer eller mindre sikkert af lydefterlignende Oprindelse"
zijn. Maar de. Nitre voor „Niels" en .Mitre voor „Marie" (MOLLER
50) vertonen alleszins hetzelfde verschijnsel in omgekeerde orde,
van liquida naar dentaal. De reden ligt in analogie met andere
formaties op -tie (bv. Kitte), of in de stameltaal waar t vroeger
opkomt dan l of r.
3.6 In Skandinavië gebruikt men nog meer familiarismen met
ongewone l: de. en zwe. grdlle, afleiding van gra „grijs" ; de.

(154)A. JANZEN, in Nordisk Kultur VII. Personnamn (1948), 57. Een
bekend oud voorbeeld van hetzelfde type is Rollo ( „opperhoofd der woeste
Noormannen ", volgens onze vroegere geschiedenisboekjes). Evenals zwe.
Rulle was het de vleinaam van een „Rudolf", de Normandische wiking
Gongu-Hrólfr. Met hypokoristische assimilatie of geminatie ? en afleiding
op -i (-e) leidde dat vanzelf tot de latinisering Rollo. Andere interpretaties in :
Danmarks gamle Personnavne I, i i 8o; J. ADIGARD DES GAUTRIES, Les noms
de personnes scandinaves en Normandie de 911 à i o66 (Lund i 9 S 4), III - 13 ;
M. SCHONFELD, Nagelaten opstellen (Brussel 195 9), 39-40. Historische literatuur bij L. MUSSET, Les peuples scandinaves au moyen á .ge (Paris 195 i), 64.
Bij zwe. Kalle veegelijke men afrik. Kalla en zijn diminutief Kallie, waarover
W. KEMPEN, Woordvorming en funksiewisseling in Afrikaans, 315 -316.
(155)Kr. MOLLER, Diminutiver i moderne dansk (Kobenhavn 1 943), 48 en 50.
R. HORNBY, Danske Navne (Kobenhavn 19 51), 15 5 , noemt bovendien Kit
en Kitty voor „Kirsten".
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Gylle voor „Gudrun", vaker verkort tot Gudde ; zwe. falle „lille
far", dus afgeleid van fa(de)r 156).
Grdlle betekent in Deense dialekten „mus", in het Zweeds
vooral „grijs paard". MOLLER bespreekt het woord in aansluiting
bij de zoëven genoemde uitbreiding op -tte, maar hij zegt niet
uitdrukkelijk dat het hier een parallelle analogie op -lie betreft.
Wel vermeldt hij die mogelijkheid bij Gylle, maar dan afwijzend,
om de voorkeur te geven aan interpretatie uit de kindertaal.
HELLQUIST vergelijkt grdlle zonder meer met dial. gulle „gul hást"
(een geelkleurig paard), voorts met persn. Kalle, Prille en boven
falle. Nochtans is er een duidelijk verschil in de-genomdial.
struktuur van de respektieve grondwoorden : grá, gul, Karl, Par <
Peder, far < fader. In twee gevallen is men uitgegaan van een vorm
op -1, met direkte afleiding -lie ; in twee andere eindigde het
grondwoord op -(de)r en daar is, zoals bleek uit de behandeling
van Pelle (= Pálle), de 1 vooral door kinderlijke substitutie in
de plaats van r gekomen. Dan blijft alleen graolle over, dat zijn
suffix -11e kan gekregen hebben door analogie, bv. van de andere
paardenaam gulle ; of door wisselwerking met quasi synoniem
grálling (157) in een evolutie *grd-ling > grdll-e > grdll-ing ?
Voor de Skandinavische vormen valt echter nog speciaal te
letten op een typische verbinding, waardoor formaties met 1 meer
dan elders konden bevorderd worden. We bedoelen de konstrukties met achtergevoegd lille „klein". Zo vindt men, in het Deens
bv., lille Pe(te)r en Perlil(le) „kleine Peter, Pietje ", lille far en
farlil(1e) „vadertje", lille mor en morlil(le) „moedertje" enz., al
naargelang van tijd, plaats, of stemming (158). volgens MoLLER
(t.a.p. z z 2) ontstond daaruit inderdaad de. falie, door verzwakking van falli < farfil < farfille ; op dezelfde wijze evolueerde
morlil ook tot molle. In de Zweedse gevoelstaal is hetzelfde type
thans nog meer produktief dan in het Deens, bij voorkeur steeds
in de aanspraak. Ook daar komt, behalve falle „vadertje", de
vorm molla „moedertje" voor; bovendien een enkele keer zelfs
brolle „broertje". Zij zijn insgelijks op te vatten als redukties
(

,

(156) Kr. MOLLER, Diminutiver, S o en 48 (Gudde); E. HELLQUIST, Svensk
etymologisk ordbok I (Lund 1948 3), 305 S.V. grá.
(15') Svenska Akademiens ordbok X, kol. (G) i I zo.
( 1 58) Uitvoerig daarover Kr. MALLER, Diminutiver, 5 5 -64 (lille + znw.)
en I 10-117 (dimin. op -Lille, -lil).

269 -van de verbinding far, mor, bror + Lille / li/la. Ten gevolge van
dat levendiger gebruik in het huidige Zweeds, kwam men er zelfs
tot stapelvormen als molla li/la, parallel met _papsen Lille bij een
hypokoristische -s- afleiding van papa (MOLLER I I 5-I 17) .
Ik vermoed dat het gesuffigeerde Lille op die manier, na afslijting
tot -le, kon terechtkomen bij de groep van familiarismen op -e,
zoals Kall-e, Lass-e enz. Dat zou dan weer een geval zijn van de
ontwikkeling diminutief > augmentatief, tenminste indien mocht
blijken dat (alle inderdaad een sterkere gevoelswaarde bezit dan
Lille far en gemakkelijker tot een pejoratief of een vulgarisme
afglijdt. Hoe dat ook zij, als falle ontstaan is uit farlille, dan kun
eveneens in jongere tijd strand. Pelle, Gylle, grdlle enz., door-ne
een gelijkaardige samentrekking in de affektieve of kinderlijke
taal, (opnieuw) opgekomen zijn uit Per/i//c, Gudrun Lille, gra° Lille
,,grijs-je" enz.
3.7 In Zweedse dialekten geldt byl (bel, bil) voor „farbror",
oom van vaderszijde; daarmee samengesteld belkunu betekent
Jarbrors eller morbrors hustru" (159), dus echtgenote van de
oom langs vaders- of moederszijde, kortweg tante. Is het niet
mogelijk dat byl / bel vervormd werd uit bror ? Nonkel is immers
de broer van de ouders ; zij noemen hem bror, hypokoristisch
bror Lille, brolle. In navolging van de ouders kan het kind ook
bror / brolle opvatten als farbror „nonkel". Om het even, het
zal zowel bror als farbror op zijn manier trachten na te zeggen en
het resultaat luidt dan vermoedelijk, met reduktie van het tweesyllabige woord, in beide gevallen : b-l. De verbinding br- wordt
herleid tot b- en de eind -r vervangen door -1, eventueel aansluitend
bij de variant brolle. Die lalvorm b-1 dringt door in de gevoelstaal,
voor „bror" en „farbror" ; naderhand gedifferentieerd van bror,
wordt b-1 gelexemiseerd met de beperkte betekenis „farbror".
Dat is natuurlijk louter rekonstruktie van op afstand, zonder
dwingende kracht van bewijs. Men kan daarvoor alleen steunen
op het algemene princiep, dat een hypokoristische variant soms
naast het primaire woord wordt opgenomen in de gewone omgangstaal met differentiatie van betekenis. Om slechts één voorbeeld te noemen uit de familiale sfeer, verwijs ik naar onze dial.
vorm moemoe: aanvankelijk met kinderlijke reduplikatie gebruikt
(15$)

H. STAHL, Ortnamn s.ráll rkapetr i Uppsala ár r.rkrzft z 956, 32.
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voor „moe(der)" én „grootmoe(der)", is het naderhand gedifferentieerd van moe(der) en in gebruik beperkt tot ,,grootmoeder".
Wat de vokaal betreft, mag zwe. byl misschien vergeleken
worden met brylling, dat zonder twijfel teruggaat op broder, maar
dan door afleiding op -ling. Het prototype is *bro(r)ling en de
betekenis „farbroders son" (160), of „neef = kozijn ", wijst erop
dat het grondwoord broder daar tenminste gelijkstaat met Jarbroder". De korresponderende afleiding *syst(r)ling > ozwe.
systlinger betekende „kusin pa' modereet" (161), dus „neef van
moederszijde" ; ook hierin werd syster in navolging van het woord
ouders opgevat als ,, tan t e". Maar thans bedoelt-gebruikd
men met brylling en syssling doorgaans „achterneef, achternicht ".
Waarschijnlijk is brylling ouder dan dial . byl. En dat brengt ons
ten slotte tot nog een andere hypotese : uit brylling Jarbroders
son" ontstond door Ri ckbildung *bryl „farbroder", in de kindermond vereenvoudigd tot byl.

Mocht echter blijken dat brylling geografisch niet samengaat
met byl en dus niet tot die variant kan geleid hebben, dan blijft de
eerder genoemde r//-wisseling uit de stameltaal alleszins van toepassing. En dan vertoont de geschiedenis van byl in konsonantisch
opzicht een zekere overeenkomst met die van dt. Buhle, ndl. boel.
Hier moet men al in de middeleeuwen van de verbinding br-r
in „broeder" een woord met b-1 gemaakt hebben, dat het vroegst
is , overgeleverd in mannelijke persoonsnamen (ohd. Buolo, os.
Bob, oeng. Bola, ondl . Bola), nadien ook als appellatief wordt

aangetroffen : mhd. buole „naher Verwandter, Geliebter", mnd.
bole en (vooral oostelijk) mnl. boel(e) „verwante, broeder" (162).
Als naam zal Bola in het Oudnederlands een kinderlijke variant
geweest zijn van een gewoon diminutief als Brodherin (163) en dus
eigenlijk „broertje" betekend hebben. De anlaut (br-) werd ver(aso) E. HELLQUIST, Svensk etym. ordbok I, 104.
(161) E HELLQUIST, Svensk etym. ordbok II, 1140.
.

(162)Zie voor deze vormen en voor de verklaring van boel uit broeder:
FRANCK-VAN WIJK, Etym . wdb ., 77; J. DE VRIES, Ndl . etym . wdb ., 71;
W. MITZKA, Etym. Wörterbuch , S.V . Buble ; H. KAUFMANN,
Untersuchungen zu altdeutschen Rufnamen (Munchen 1965), 47 en i 3 8;
W. SCHLAUG, Die altsáchsischen Personennamen vor dem jahre i000 (Lund-

F. KLUGE

Kopenh,^gen 1962), 64.

( 163) Beide namen, Bola en Brodherin, in Diplomata Belgica (ed . GYSSELING
resp. 3 22 (a 0 8 50) en 1 3 8 (ge eeuw).
-KocH),
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eenvoudigd (b-) en 1 kwam in de plaats van r, met steun van het
l-diminutief. In zijn semantische ontwikkeling liep het woord
verder van „broertje" naar Jiefje"; dan kreeg het een pejoratieve
bijsmaak en thans geldt het nog regionaal, doorgaans in de
verkleinvorm boe/the en weer beperkt tot de bakertaal, voor een
troetelkind of een „schatje".
Andere vertakkingen van datzelfde segment bó-, uit de vroegere lalvorm van „broer", zijn in het Oudengels (naast Bó-la) :
Bó-ia en B'ó-ba Bó fa, ook eerst als eigennamen overgeleverd.
Boia is, met kinderlijke of wel met hypokoristische j, de voorloper
van eng. boy ; Boba is, met reduplikatie of met perseveratie, de
tegenhanger van hgd. Bube. Nochtans schijnen hgd. Bube en oeng.
Boba eer op de vorm met frikatief (vgl. oeng. Bofa) terug te gaan,
waarbij ook met pejoratieve betekenisverschuiving ndl. boef behoort. Het prototype is dan germ. *bóban- en dat lijkt wel een
raadsel, tenzij de middenkonsonant door perseveratie zou ontstaan zijn in de tijd toen ook de anlaut frikatief was ( ?). Dat
is weinig waarschijnlijk. Een betere oplossing is te vinden in het
fonologische systeem van het Germaans, waar het foneem 1 b
een okklusieve en een frikatieve allofoon had, in komplementaire
distributie o.m. naargelang van zijn anlautende resp. intervokalische positie. Het kinderlijke *bóba-, uit *brópar-, werd door
ruimer gebruik vanzelf geïntegreerd als *bóban-, omdat voor het
foneem b volgens de heersende gewoonte in de anlaut een
okklusief en intervokalisch een frikatief gold. Dezelfde fonische
oppositie tussen een anlautende b en een inlautende b, ontstaan
uit een geredupliceerde b, vindt men bv. in het germ. prototype
van ndl. beven.
Een parallel verschijnsel zit nog in Bavo, tenminste als dat mag
verbonden worden met meng. bab(e), later ook babbon = pupus,
thans baby (164). Ik zie daarin een stamelvorm van germ. *barn„kind", met anlautsperseveratie of met reduplikatie *baba-, zoals
wellicht in lat. Auer > pupus en thans alleszins in ndl. kind >
leikin. Door vroege integratie in het systeem der b / b- allofonen
ontstond daaruit germ. *ba1an-, het prototype van Bavo. Het
meng. babe) is waarschijnlijk later ontstaan, nl. uit oeng. b(e)arn,
( 164) De Engelse vormen volgens SKEAT, Etym. Dictionary, s.v. Vgl.
bij de vorige alinea fri. boi enz. waarover J.H. BROUWER, Taal en Tongval XVI

(1964), 65-67.
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en door veralgemeend gebruik aldus geïntegreerd in een periode
toen die distributieregel b / b niet langer meer van toepassing was.
Verder onderzoek moet uitwijzen of bij de reeks van oeng.
Bola, Boia, Boba, Bofa (os. Bolo, Boio, Bobo, Bovo) ook Bó-sa resp. os.
Boso kan behoren. Dit zou dan, met hypokoristische s, eveneens
een „broertje" geweest zijn. In een Deense runeninskriptie heten
twee gebroeders Busi en Bruthir (Danmarks gamle Personnavne I,
149 en 163); misschien was de eerste naam tevoren slechts een
vleivorm van de tweede en werden beide naderhand gedifferentieerd ? De tweede betekent alleszins „broeder ".
3.8 We moeten nog even teruggrijpen naar de Deense hypokoristische varianten Gudde / Gylle voor „Gudrun". Ze gelijken
wel op het eerder besproken me. doublet Hudde / Hulle, uit „Hugo".
Voor beide 1-vormen, Gylle en Hulle, werden afzonderlijke ver
voorgesteld : Hulle uit een syntetisch diminutief met-klaringe
l-suffix, Gylle uit een analytische diminutiefverbinding Gudrun
lille. In het laatste geval zou de 1 ook rechtstreeks op een kinderlijke weergave van r, in Gu(d)run, kunnen berusten. En voor beide
kan men er zich het vlugst van afmaken met een beroep te doen
op de analogie : een uitgebreid suffix -lie door verkeerde scheiding van Pelle en konsoorten. Maar dat wordt juist verworpen
door MOLLER (t.a.p. 50). Hij ziet althans in Gylle veeleer een
variant uit de stameltaal. Bedoelt hij daarmee dat l gezegd werd
voor de r van Gu(d)run, of wel voor de d van Gudde ? Substitutie
van r door 1 is algemeen bekend en werd hierboven al behandeld,
zelfs in een ruimer verband van verwarring r/l/n. Het is nu de
vraag, of ook de okklusieve dentaal d (eventueel nog t) daarbij
zou betrokken zijn. Misschien dacht MOLLER echter aan een
overgang van de frikatieve d tot 1, wat minder verwonderlijk is,
vooral in verbinding met r (Gudrun > Gylle).
Nemen we aan dat Gylle / Hulle ontstaan zijn uit de alleszins
oudere varianten Gudde / Hudde, dan hebben we een wisseling d/l
waardoor de zoëven genoemde dentalenverwarring r/l/n inderdaad zou kunnen aangevuld worden tot r/l/n/d. Dat is niet ondenkbaar bij slordige, kinderlijke of affektieve uitspraak. Naar
aanleiding van Sjoedder en Jjdde werd al gewezen op een mogelijke
substitutie r/d en n/d. Daarbij werd herinnerd aan de bekende
overgang van (t >) d > r in verschillende taalgebieden, vooral
in positie tussen vokalen (91). Vermits r/d en d/r soms kunnen
omwisselen, en r gemakkelijk vervangen wordt door 1, moet
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daar op hetzelfde niveau sporadisch ook verwarring d/l mogelijk
zijn. Het verschijnsel op zichzelf is in feite al lang opgemerkt,
echter in het Latijn : dingua / lingua, dacruma / lacrima, odor f olére,
udus / uligo ; omgekeerd bv. calamitas > cadamitas. De historische
klankleer geeft daarvoor geen bevredigende verklaring; de
fonologie, bij mijn weten, evenmin. Daarom zoekt men elders,
bij voorkeur in taboe ('a). Als die ontwikkeling dan toch onregelmatig optreedt, mag men met evenveel recht denken aan
de kinder- of gevoelstaal. Deze vertoont immers kenmerken van
quasi universele draagwijdte, omdat het gestamel en de direkte
gevoelsuitingen veel minder dan de geordende verkeerstalen gebonden zijn aan tradities van plaats en tijd. Om zich verstaanbaar uit te drukken, moet men het heersende taalgebruik of de
kode van de betreffende gemeenschap eerbiedigen. Een veel grotere speelruimte wordt ingenomen bij de uitdrukking van gevoelens en stemmingen en dat is geen bezwaar, want de kommunikatieve waarde daarvan spreekt doorgaans rechtstreeks uit de
situatie zelf. Zo hoeft het niet te verwonderen dat een aantal
verschijnselen, die onafhankelijk van elkaar en als 't ware toevallig in een willekeurige periode van een willekeurige taal opduiken, toch alle, mits inachtneming van het respektieve taaleigen, op identieke wijze als (verbleekte of gelexemiseerde)
expressieven mogen verklaard worden. Dat kan o.m. het geval
zijn met een vrije wisseling r /l/n/d, als die optreedt zonder fonetische of fonologische voorwaarden, en uit dat standpunt mag
men Latijn, Deens, Engels enz. vergelijkend beoordelen. De
grammatika van de expressieven moet uiteraard voor een groot
deel toepasselijk zijn op vele talen tegelijk.
verschijnt een 1 nog secun3.9 Wat de antroponymie betreft,
66
dair voor d in Gillis < Egidiur (f ), secundair voor tin Grielkin
Grielkin en Griele < Margriete C61). Het is echter lang niet zeker
Handbuch der Semasiologie (Heidelberg 1952), 170-I 71.
(166)Voorbeelden o.m. in Anthroponymica IV (Leuven 195 I), 13.
( 167) Te Kortrijk, 15 e eeuw : F. DEBRABANDERE, Med. Ver. naamk. XXXIII
1 957)j 14; A. V(IAENE), Biekorf LIV (I 9 S 3), 230. Ook in Oost -Vlaanderen,
o.m. 14e eeuw : M. GYSSELING C. WYFFELS, Hand. Corn. Top. Dial. XXXVII
(1963), 131. De overgang van Elisabeth tot Isabel(la) is alvast anders te
beoordelen. Daar is de eind-t vervangen door de 1 van het woordbegin via
verschillende kinderlijke tussenvormen waarbij mogelijk nog zuidfra.-spa.
evoluties in acht te nemen zijn.
(165) H. KRONASSER,

(

,
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dat Gillis en Grielken een paar zouden vormen. Zij zijn veeleer
afzonderlijk te beoordelen. In Gillis kan de l immers een Romaanse
aangelegenheid zijn, in Grielken is dat uitgesloten. Dat Griele
zou opgekomen zijn door een soort van partiële assimilatie, nl.
door attraktie van r t tot twee liquidae r 1, blijft alleen
maar een veronderstelling tenzij er meer zulke gevallen zouden
opduiken. Intussen kan men best denken aan invloed van de 1
der diminutiefformaties (-1in, -elkin, enz.), waardoor een diminutief *Grie(te)-lin geleid heeft tot augmentatief of familiaar
Griele dat op zijn beurt een secundair diminutief Grielkin heeft
gegeven. Misschien is iets gelijkaardigs gebeurd in de ovla.
toenaam Woile ca. 1225, Ï"oylin ca. 1349, Wou/in a° 1366, indien
die inderdaad uit „Wouter" werd afgeleid (168). Griele kan boven
Kalle aangetrokken zijn : de identiteit Kateline = Kalle-dienor
kreeg dan een parallel in Margriete = Griele. Zo werd Griele
opgenomen in de rij van Kalle, Beele, Geile, Heile. Aan een klankexpressieve waarde van de 1 zal men niet te zeer geloven, want
de expressieve geladenheid is niet inherent verbonden met een
klank als zodanig, maar kan alleen subjektief zo beleefd worden.
In tegenstelling tot Griele, is Gillis met zijn varianten op zeer
ruime schaal verbreid. Men vindt /-vormen van .Egidius" namelijk in Frankrijk, Italië, de Nederlanden, Duitsland, Engeland,
Zweden enz. Feitelijk is St.-Egidius een Franse heilige : de kultus
moet uitgegaan zijn van Frankrijk en het is dus best aannemelijk
dat de /-variant, waar hij ook voorkomt, teruggaat op de Franse
traditie. Dat is alleszins het geval met de verre uitloper in Skandinavië, waar de Franse stad Saint-Gilles, volgens de overlevering
verblijfplaats van St.-Egidius, in de Wikingtijd bekend stond als
Iliansborg en de pelgrimsweg, die in 't begin van de 12e eeuw langs
die stad liep, heette in 't Noorden Iliansvdgen. Een Zweedse
parrochia sancti egidij (13 I 2) heet sinds de 14e eeuw ook sancti
Ylians solen (13 5 o) en op i september vierde men in Dalarne of
Dalekarlië Ylians massa (169).
Volgens MICHAËLSSON ligt de verklaring van die 1 dan ook in
een Franse ontwikkeling. Egidius werd eerst Gire, parallel met
grammaire enz., en dat zou dan Gile gegeven hebben door ana(168)Vgl. GYSSELING WYFFELS, t.a.p., 142.
(169)H. STAHL, Vásterástraktens ortnamn (in : Vásterás genom tiderna I.
Vdsterds 1956), 289 -291.
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logic naar Gisla 170). Voor het Italiaanse type Gilio = Egidio
wordt insgelijks Franse herkomst aanvaard; BRATTÓ ( 171) verwijst daarvoor alleszins in de eerste plaats naar MrcxAËLSSOrr.
Ook onze Gielis wordt door LINDEMANS rechtstreeks vergeleken
met Franse namen als Valois < pages Vadensis en Blois < pages
Bedensis, in afwijking van FRiNGs die dacht aan een evolutie
di > dj > 1 (172). In dt. Gillesen enz. ziet BACH (173) een „romanische Sonderentwicklung". Er heerst dus wel een zekere eensgezindheid met betrekking tot het land van oorsprong.
Of in het Frans zelf een tussenstadium r noodzakelijk is om
van d tot 1 te komen, mogen we hier in het midden laten. In elk
geval kan naamverwarring altijd meegewerkt hebben. Behalve
Gis(e)l-, inz. Giselbertu.r en Gislenus, komen in de onderscheidene
talen ook verschillende andere courante namen met oorspronkelijke 1 daarvoor in aanmerking. In Engeland bv. kan Giles
steun gevonden hebben in Gilbert, Gillian) < Julian, Gilman
Guillemin enz. (174). Dat Gillis en Gisel te onzent inderdaad soms
verward werden, bewijzen de identifikaties : z 303 gill(i.re) van
bauinchoue = i 30 ghisel(en) van bauinchoue, te Brugge (175);
I 3 10 hanne gieli.c = z 26o hannin f. ghiselin.r, Houtave (17 s); z 3 zo-6o
ghiselin hubare = Billis hubare, Oostburg; z 3 zo-6o jan f. ghiselin f.
bertolfs = jan f. Billes bertolfs, Groede; enz. Uit Brabant : i 365
de jonge ghijs taye = i387 de jonge gieljs taeye, Brussel (177);
1396 ghi.rele van gronselt = ghilise van gronselt, Tienen (178);
(

(170) K. MICHAËLSSON, Egidius > Gilles. Étude d'onomastique. Mélanges
Joh. Vising (Göteborg-Paris 19 2 ), 336-358.
( 171) O. BRATTY, Nuovi studi di antroponimia fiorentina (Romanica Gothoburgensia I. Stockholm 19 5 S ), I I 8.
(172) J . LINDEMANS, Versl. en Med. Kon. Vla. Acad. 1943, 801 .
(173) A. BACH, Deutsche Namenkunde I, § 3 4, met nog andere literatuur.
Vgl. ibid. § 312 Gilgen.
( 174) Vgl. WEEKLEY, The Romance of Names, 5 9 en 3 3 ; REANEY, Op. cit., 13 S .
(175) R. M. VERKEST, Anthroponymische studie aan de hand van de Brugse
stadsrekeningen van 1298 tot 1303 (Lic. Leuven 1949), 18.
( 176)Dat en volgende voorbeelden naar O. LEYS, Med. Ver. naamk. XXIX

( 1 953» 140.

( 177) P. OSTYN, Persoonsnamen uit het St.-Pietershospitaal Brussel (Lic.
Leuven 1956), iS8.
(178) Anthroponymica IV (Leuven-Brussel 195 i), 19, volgens Lic. verband.
van C. BAERT (Leuven 1946).
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1 4o6-og gielis huge = ghijs huyghs, Brussel, en 1 4o 6-o ff gieljs
de vriese = die ghijs svriesen es, St.-Lambrechts-Woluwe (179).
Laatstgenoemde bron geeft zelfs (blz. 747) z 3 S 6 gibs breches
conincs erve = z 3 S 6 her ghijsbrechts conincs lant = z 3 5 3 domino
ghiselberto dicto coninc, Brussel. Te Hasselt echter is ghiell vanden
haechdoren (i43o) = michgiel vanden haechdoren (1438) enghylken
vander tommen a° 1 44. 9 = michiel vander tommen a° 14 5 3 (180)•
De Engelsman Gile de Gousle heet in IIó3 -H7 zowel Egidius
als Gisle (181).
3. 10 Een jongere variant van „Gielis" luidt Dielis (182). Deze
berust zeker op de Franse uitspraak met Z-, want ook de spelling
Sieli.r komt soms voor (183). De d-anlaut kan op verschillende
manieren verklaard worden : door spellingpronunciation (184),
door anticipatie van konsonant in het diminutief (Giel-tien > Dieltien, vandaar dan Diel en Dielis), door okklusie > d in de kindertaal (185); invloed van traditioneel Egidius is hier minder
waarschijnlijk. Door bedoelde okklusie kan ook dt. Till, een
vleivorm van „Egidius" te Lubeck, ontstaan zijn uit fra. Giles,
hoewel BACH (Dt. Nk. I, § 386) denkt aan Jalsche Abtrennung
( 1111) Beide volgens L. PEENE, Middelnederlandse persoonsnamen in het
archief van het St.-Janshospitaal Brussel (Doct. Leuven 1954), 469 en s.vv.
(180)A . GHIJSEN, Anthroponymie van Hasselt van 1232 tot 1499 (Lic.
Leuven 1947), 607.
(181)REANEY, op. cit., I 3 5 S.V. Giles.
( 182) Antwerpse voorbeelden in Anthroponymica IV, 13 ; Lic. verhand. C.
MARYNISSEN (Leuven 1947) en R. SELS (Leuven 1947). Bovendien a° 1562
Bernardus Egidii = Bern. Die/liens (F. PRIMS, Gesch. Wilrijk, 97); a° i682
Gillis (van) Polfliet = 1687 Dillis van Polfliet, te Schelle (De Schakel VII
( 1 95 2 ).s 59 H. THYS). Ook in het Waasland werden zulke vormen aangetroffen
door VAN GEERTSOM, Annalen Oudh. Kring Land v. iVaa.r LXII ( 1 9 S 7/ S 8 ),
13 en 18- i 9 : Dielis, vr. Dieljjne (a0 16 o) enz. Wat Limburg betreft, wordt
zelfs thans een plaats te Grote-Brogel de Dilishoek genoemd naar een boerderij
de Gielis (J. NouwEN, Med. Ver. naamk. XXXV (19 S 9), 37 n. 2).
(183)Te Aartselaar a° I S 28 sielis bal = I S 29 giel//s bal : Anthroponymica
IV, 13.
(184)Suggestie van O. LEYS aansluitend bij zijn aantekening in Med. Ver.
naamk. XXXIX (1963), 128 n. 7. Inderdaad vinden we d(i)- spellingen voor
fra. (d)t o.m. duidelijk in „Georgius" : 1430 geordis, Herentals (J. DERCON,
Lic. Leuven 1964 , I 04) ; 2e h. 16e e. Geordius, Waasland (VAN GEERTSOM,

Annalen 0. K. Waas LXII, 13).
(185) Zoals b.v. in tiaaka > dia^aka (Jezuke") : Versl. en Med. Kon. Vla.
Acad. 1962, I o6 e.v.
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aus Sant (G)il(g)", een verschijnsel dat o.m. ook voor Tale, Telse
enz. wordt ingeroepen (186).
Het zou wel verkeerd zijn, Die/is rechtstreeks uit (Egi)dius
te willen verklaren met inlassing van een mysterieuze 1. En
nochtans werd te Boom een „Amedeus" soms (dan) telas genoemd.
Daar schijnt dus toch een l ingevoegd te zijn. De man heette echter
doorgaans Amedee of Dee. Daarom zie ik hier maar één oplossing:
naar het voorbeeld van de populaire voornaam Neel / Nelles
(Cornelius) moet den Dee een augmentatief Tèlles gekregen hebben,
waarbij het als suffix aangevoelde lat. -us door metanalyse verlengd
werd tot -las en de eerste syllabe tegelijk hypokoristische ver
heeft ondergaan. Dat is een aan-scherpingvokalt
uitleg. Wie met minder tevreden is, zal Tèlles zonder-vardbe
meer als een speelse of een kinderlijke vervorming, een soort van
„Streckform", kunnen beschouwen. In het andere geval echter
loopt Tèlles parallel met eerder genoemd Fokus: beide vertonen
een uitbreiding van -us, het eerste met l en het tweede met k.
De Kèlles voor „Karel", vermoedelijk opgekomen met recht
invloed van Car(o)lus, hoort eerder thuis aan de overzijde-strek
van de Rupel (187) en zal te Boom niet voldoende weerklank
gevonden hebben om den Tèlles met zich mee te trekken. Dat
heeft Nelles wel gekund.
3.11 Als we nu even terugblikken op de onderzochte 1-vananten en deze derde groep vergelijken met de twee vorige, nl.
de familiarismen met velare en met dentale okklusief, dan komen
we tot de volgende vaststellingen.
Er bestaat vooreerst een zeker parallellisme tussen de drie
groepen. Evenals de hypokoristika met k (Jakke) en t (Witte)
zijn soms ook die met 1 secundair uit het diminutief ontstaan.
Dat diminutief moet echter, in het laatste geval, niet noodzakelijk
(186)Zie daarover Med. Ver. naamk. XX X V (1959). i 27-I z8.
(187)Vgl. Taal en Tongval XIII (1961), I 14, waar ook over kèl als variant
van „kerel" wordt gehandeld. Sindsdien trof mij, in een Antwerpse tekst
van ca. 15 oo, het woord calie „flinke kerel" (Tghevecht van Minnen, uitg.
R. LIEVENS. Leuven 1 964, vers 398, blz. S 9 en 86). Past dat woord in betekenis
goed bij dial. kèl, dan verzet zich het vokalisme toch tegen een rechtstreeks
onderling verband. Te Boom althans zou calie tot *kelle geleid hebben, zoals
b.v. tralie tot trelle, met gesloten e. Wegens de open vokaal die daar fonologisch
relevant is, blijft afleiding van kèl uit kèrel verkieselijk, maar dan met kinderlijke reduktie eventueel via dimin. kèlleke.
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een syntetische formatie of een afleiding geweest zijn, het kan
voor Skandinavië althans
ook de vorm van een analytische
verbinding of van een samenkoppeling gehad hebben. Als types
gelden hier respektievelijk meng. Hulle en zwe. falle (oorspr.
far lille). Falle ontstond door reduktie van het diminutiefmorfeem,
Hulle door gedeeltelijke substitutie van suffixen of wel door toepassing van een verouderde of minder gebruikelijke verkleinvorm. Anderzijds is metanalytische verlenging waar te nemen
in Tèlles, zoals tevoren in Fokus en enigszins anders in J47ietis.
Maar voor het overige heeft de interpretatie van de 1-varianten
met heel wat meer moeilijkheden af te rekenen dan de studie van
de k- of t- afleidingen. Het 1-diminutief kan in de behandelde
gebieden slechts in aanmerking komen voor een oudere nog niet
nader omschreven periode. Bovendien zijn verschillende andere
faktoren in acht te nemen. Behalve metanalyse (Tèlles) en regressie (Peel ?) die ook al in groepen i en 2 ter sprake kwamen,
verdient de r/l-wisseling daarbij vooral onze aandacht. In de
kindertaal wordt een r immers gemakkelijk, in om 't even welke
positie, o.m. door 1 vervangen. Op die wijze kunnen dan, bij
grondvormen op r, hypokoristika met l opgekomen of in de
hand gewerkt zijn (Pelle, Tile). Het is moeilijk na te gaan, in welke
mate die mogelijkheden tegen elkaar moeten afgewogen worden
of wel met elkaar hebben samengewerkt.
Even delikaat is de beoordeling van een verdergaande sporadische omwisselbaarheid van r/l met n, d, t. Meestal primeren
daar andere oorzaken dan een wisseling in de echte zin van het
woord. De ene keer betreft het eerder een geval van assimilatie
of anticipatie (Geren / Genen, vgl. Catharina > Kathenina), de andere keer twee vormen onafhankelijk van elkaar ontstaan uit
één prototype (Vierec / J innox < I'in -rik), of twee onderling
onafhankelijke uitbreidingen van één suffix (Ide-loia / Ido-noia) .
Elders gaat het nog om een fonetische evolutie (Egidius > fra.
Gire / Gilles), met of zonder naamsverwarring (vgl. Gisle enz.),
of wel om een analogische formatie (Griete > Griele, naar Kateline > Kalle enz.) met steun van het 1-diminutief. Het vraagstuk
van die „wisselingen" is nog niet helemaal opgelost.
Met het oog op de verhouding eigennaam / appellatief is intussen, uit het standpunt van de expressiviteit, toch weer een
zekere uniformiteit naar voren getreden. In het Zweeds heeft
het ouder antroponymisch type Pelle bijgedragen tot de opkomst
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van jongere familiarismen in verwantschapsnamen (ƒalle) en tot
personificaties in diernamen (grdlle) en zaaknamen (fralla). Merk
zijn in dit opzicht de reeks namen en woorden waarvan-wardig
thans veel duidelijker het etymologisch verband met broer is
aangetoond : Bola en boel, ook zwe. dial byl ; eng. Boia en boy;
eng. Bofa, hgd. Bube en ndl. boef, te vergelijken met Bavo en eng.
baby uit ouder barn. De ongewone klankverschijnselen die daarin
optreden, zijn immers karakteristiek voor de kindertaal : vereenvoudiging van de klankverbinding bró- tot bó-, substitutie van de
(auslautende) r door 1 of j, reduplikatie van de syllabe met b.
Alleen -la en ja zijn ook buiten de kindertaal, nl. als hypokoristische suffixen gebruikelijk geweest. Maar hier moeten die 1
enj tegelijk als vervangers van r opgevat worden. In plaats van
het -la-suffix gebruiken we thans o.m. een k-diminutief en in die
optiek beantwoordt Bola helemaal aan huidig buke, de kinderlijke
vorm van dial. bruurke „broertje". Hetzelfde geldt eventueel voor
Bosa, in een milieu waar hypokoristische s-afleidingen gangbaar
waren. Dat dimin. buke leidt nog tot augm. bu (broer).
3,12 Bij de werkwoorden zijn ook allerhande 1-formaties bekend, o.m. ndl. knielen en mnd. nellen (hgd. nahen). Het eerste
heeft, volgens FALK -TORP (sx. knale) althans, ablautende varianten in dt. dial. knotten en knocken „keien" ; het tweede is te vergelijken met ndl. (ge)naken. We staan hier dus voor kronologisch
.

en geografisch verschillend gekonditioneerde doubletten met 1 /
t^/k, resp. l/k. Belangrijker wordt de vergelijking als we ons
beperken tot mnd. nellen / nel/een / naleken, waar naast 1 of k boven-

dien de stapelvorm 1 + k voorkomt. Zij werden alle drie ontleend in ozwe. nála / naka / na/lea(s), waarvan de laatste vorm
intussen de bovenhand heeft gekregen (met behoud van zijn
oorspronkelijke betekenis „naderen ", terwijl autochtoon en primair nel daar semantisch gedifferentieerd werd tot „bereiken").
Het spel met l- en k-afleidingen is vooral courant bij de hypokoristika, zodat de verbale en nominale formaties hier weer een
raakpunt vertonen. Dat vraagstuk moet nog van naderbij bekeken
worden, in het geheel van de zgn. diminutiefsuffixen. In onderhavige studie letten we echter meer op familiare varianten die
afwijken van het gewone type grondwoord + traditioneel suffix.
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4. AFLEIDINGEN MET ANDERE KONSONANTEN

4.1 De uitgang -us is voor de oningewijde het meest typische
kenmerk van het Latijn en trekt onmiddellijk de aandacht, zelfs
bij een oppervlakkige kennismaking met de persoonsnamen, inz.
de he' 'genreamen, en de kerktaal in 't algemeen. Het hoeft ons
dus niet te verwonderen dat het, vooral langs de antroponymie,
kon doordringen in de volkstaal om daar als een produktief
suffix nieuw leven te krijgen (1 u) in augmentatieve afleidingen op
-is / -es, met uitbreidingen van het type -kes en -les. Ook datief /
ablatief -bus kon wegens de identieke auslaut gemakkelijk daarbij
aansluiten en heeft inderdaad ingang gevonden met autentiek
Latijnse vormen als omnibus, rebus en kwibus (189), die langs ver
wegen van ontlening echte substantieven zijn geworden.-schilend
Van de omnibus, verkort bus, kwam men door motorisering tot een
autobus, te Berlijn al voordien tot een Pferdebus en later nog
tot Schaukelbus en Zwiebus 190). Maar deze neologismen zijn voor
het taalgevoel blijkbaar samenstellingen, geen afleidingen.
Een echt suffix -ibus is alleszins, door speelse overdracht van de
Latijnse casusuitgang, in het Frans een tijdje produktief geweest
in het gezin Grégoire. Daar sprak men niet alleen van coquin >
coquinius, coquinus, maar ook van coquinibus, chatinibus en zelfs
van rasibus .raser" (191)
In persoonsnamen heb ik het alleen schertsend horen gebruiken
bij een woordspeling op „autobus ". Toen de meester naar de
namen van zijn leerlingen vroeg, „verbeterde" hij Gust in Augustus, Fons in Alf onsus, Rik in Henricus, waarop Otto zich prompt
aanmeldde als Ottobus ! Dat is maar een mop, die wellicht in
eerste versie is uitgegaan van Jaak / Jacobus. Maar het is, zover
ik weet, bij een mop gebleven. Familiare naamvarianten op -bus
zijn mij helemaal onbekend.
(

(188)Van similaire aard is de sporadisch opduikende hispanisering, die
echter beperkt blijft tot rijmspel (op -os, naar Carlos en uitdrukkingen met
Dios).

(189)Naast kwidam, zoals in I 5 61-i 5 74 : dat by een quidam met een schuppe
ghebloet reyst heeft (De Spycker i 960, z6).
(190)Trubners Deutsches Worterbuch V, 29.
(191)A. GREGonu , Edmond-Puri-Michel. Les prénoms et les surnoms de
trois enfants (Liège-Paris 1939), 99.
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Onder de appellatieven vindt men echter nog meer woorden
die eindigen op -(i)bus. Soms verschijnt het daar duidelijk als
een suffix, in de aard van de zoëven genoemde vormen uit de
Franse kindertaal. Aldus heeft te Gent b.v. de uitdrukking
„'t zijn nesten en konten" (leugens, prietpraat) een variant 't is
nestibuus en kontibuus, met dezelfde vokaal als in buns ,,(auto)
bus" (192). Elders zal die uitgang niet direkt als een afleiding op
-bus te interpreteren zijn. Ne slebis is te Boom „een geslepen
kerel". Het woord kan rechtstreeks uit geslepen afgeleid zijn,
met suffix -us en invloed van kwibus. Een familienaam Sleebus (193)
komt echter ook voor. Is daaruit het appellatief ontstaan, door
volksetymologische associatie met geslepen ? Het valt moeilijk uit
te maken.
Bij bargoens gribus „achterbuurt enz." denkt VAN HAERINGEN
aan grijpen C 94). Die formatie zou dan kunnen vergeleken worden
met bovenstaand slebus / geslepen. Nochtans is -us / -es niet overal
van dezelfde oorsprong (1 95 Dat verdient nog nader onderzoek,
met inachtneming bovendien van mogelijke redukties in het
tweede lid van samenste llingen zoals bv. mol. pans uit panhuus.
Een ander geval levert de uitdrukking te karnbes komen „rekenschap afleggen ". Zij is bekend in het Leuvense en werd door
).

;

(192) L . LIEVEVROUW-COOPMAN, Gents woordenboek (Gent 1950 -195 i ), s.vv.
Vgl. ook dt. Grundibus, volgens U. WEINREICH, Languages in contact
(The Hague 19664), 31 n. 5 : „such affixes [e.g. -itát, -ibus] are frequently utilized
for facetious purposes".
193) O.m. te Puurs. Vermoedelijk uit een vla. toponiem dat „bos met
sleedoorn" heeft betekend.
(194)Supplement Etym. wdb., 61.
(195)Volgens FRANCK - VAN WIJK - VAN HAERINGEN, Etym . wdb ., komt
behalve lat. -us (s.v. lobbes) o.m. nog een bargoens-hebr. -es (Supplement
In het Zweedse schoolslang is een suffix -is
s.v. dreumes) in aanmerking.
produktief geworden, b.v. in bib/is „biblioteek", sángis „zangleraar", teknis
„tekenleraar" (G . BERGMAN, Skolpojksslang, S z en passim). Het wordt daar
verklaard (ibid. z I) uit lat. canis en rudis (?); B. HASSELROT noemt het alleen
een „suffixe semi-argotique", zonder enige historische uitleg (Ptudes sur la
formation diminutive dans les langues romanes Uppsala 1957, blz. 319 n. i).
Zie voor het Deens : Kr . MOLLER, Diminutiver i moderne dansk (Kobenhavn
1943), 16 n. i ; bovendien kent men daar als interjektie een werkwoordsvorm
f^ntus „sup7xa", vermoedelijk een latinisering van het deelw. fundet ,,gevonden" (V . KRISTIANSEN, Ordbog over gadesproget og saakaldt daglig tale.
Kobenhavn r 908 2 , I 50). In het Duits wordt zo'n suffix -is/-es bij voorkeur uit
lat. -us afgeleid : W. HENZEN, Deutsche Wortbildung (Tubingen 1965 3), 168-169.
(

.
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PAUWELS ook te Aarschot opgetekend, met de interpretatie uit
lat. coram nobis (196). In karnbes is dus zeker geen sprake van een
leensuffix -bus. Dat zie ik voorlopig alleen in uitzonderlijke
speelvarianten zoals de types nestibuus, dt. Griindibus, fra. rasibus.
4.2 Is lat. -bus, in tegenstelling tot de andere sufxoïden -cus
en -l(i)us, niet in antroponymische afleidingen terug te vinden,
dan worden wel persoonsnamen met ongewone b aangetroffen,
zonder tussenkomst van het Latijn. We zagen hierboven reeds
dat Bèbbe < ( Hu)bert, of zwe. Bebbe < Bertil en zwe. Bibbe <
Birger, slechts schijnbaar met een b -suffix gevormd werden en
eigenlijk lalvormen zijn met perseveratie van de anlautkonsonant.
Anderzijds is de b - afleiding in zwe. Ubbe Ulf, Rabbe Ra(gn)vald,
Lubbe Ludvig (197 ), te wijten aan okklusie van homorgane frikatief, wat eveneens gewoon is in de kindertaal. Maar zwe.
Labbe voor „Lars" (198) is wel degelijk een formatie met anorganische b of, als men wil, met uitgebreid suffix -bbe. Het kan in
jongere tijd opgekomen zijn naar het voorbeeld van familiarismen
uit namen met -b, zoals .abbe Fabian en vooral Labbe Lambert (199),
of onder invloed van bovengenoemde types die daarmee samenvielen, maar hun b uit de anlaut resp. uit f / v (w) hebben gekregen. Met betrekking tot de oudere tijd echter ware te onderzoeken
of Labbe ( 200) niet eerder „Olaf" heeft betekend en aldus behoorde
tot de groep van Ubbe < Ulf.
(196) Dial. Aarschot I, III. Ook zonder voornaamwoord geldt een coram
kragen voor „ter verantwoording geroepen worden". „Iemand op het
matje roepen" heette te Boom nog in de oudere generatie kol9 Jr9, blijkbaar
uit mnl. calangieren. Anderzijds is datzelfde pronomen nobis, ditmaal via een
bedelterm der vaganten (da nobis), terechtgekomen in de zgn. Nobis-kroegen
tot in Noorwegen toe : J. J. MAK, Volkskunde XLIX (1948)„, I I -2I en Hand.
Zoe Ndl. Phil.- congres (Leiden 1948), 114; A. ESPELAND, Maal og Minne I 947,
15 -20. Vgl. tevoren WNT en Rond den Heerd XVI (18 8 I), 5 4.
197) C. E. THORS, Om namnet Rabbe. Personnamnsstudier 19 64, tillágnade
(
minnet at' I. Modéer (Anthroponymica Suecana VI. Stockholm 1965), 198-209 :
Rabbe = Raval werd later ook geïdentificeerd met Rafael en gaat in een ander
geval terug op dt. Rabe. Vgl. voorts Karl-Hampus DAHLSTEDT, ibid. 241 en
254 : Kebbe < Kerstop „Kristoffer" ; R. OTTERB JORK, Svenska förnamn (Stockholm 1964), s.vv.
(198)C. E. THORS, t.a.p., Zoo; R. OTTERBJÖRK, Svenska förnamn, io8.
(199)C. E. THORS, t.a.p.; R. OTTERBJÖRK, Svenska förnamn, s.vv. (ook
jonger Ubbe < Urban).
200) Over dat oudere Labbe : C. E. THORS, Finländska personnamns(
studier (Anthroponymica Suecana IV. Stockholm 19 9), 70.
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4.3 Een anorganische p verschijnt in familiarismen als zwe.

Hompe Holmsten (201), Sampe Samuel / Salomon, Hampe Hans (202),

Jompa John (203). Zij werden nog niet afdoende verklaard
MoDEER zag in Hompe een (gesubstitueerde ?) p voor t ; OTTERsJbRx vermoedt dat Hampe aanvankelijk op ouder dt. Hampo
kan teruggaan en Sampe vergelijkt hij met fi. Sampo. Het valt
wel op dat zo'n secundair -pe alleen na m schijnt voor te komen,
het vroegst in Hompe dat wel enigszins aarzelend met Holmsten
wordt geïdentificeerd. Die p zou dan allicht kunnen ontstaan
zijn langs zuiver fonetische weg, als een gewone overgangsklank
tussen m en s, te vergelijken met Sampson Samson. Een gelijkaardig verschijnsel in Ho/ms/and > Homeland wordt echter door
PELLiJEFF geïnterpreteerd als een dialektische ontwikkeling van
ms/ over mtl tot mpl (204). Maar ook hier zal de p gekonditioneerd
zijn door m + konsonant. Eenmaal opgenomen in Homp -e, kon
zij door metanalyse (en steun van Sampson ?) ook toegepast worden in Sampe en verderop (met rijmspel ?) in *Han pe > Hampe,
resp. *jon pa > Jonpa.
Metanalyse heeft zeker bijgedragen tot de produktiviteit en
eventueel zelfs tot het ontstaan van Zweedse hypokoristika op
-ke, -se en -te. Men veegelijke de types Benk-e Benedikt en Sven-ke
Sven, jiss-e j ó ns en Bo-sse Bo, Svant-e Svantopolk en Sven-te
Sven (205). Terwijl echter zwe. -ke en -se ook, in de oudste forma(201)I. MODÉER, Personnamn i Kalmar tänkebok (Anthroponymica Suecana
I. Stockholm 195 5), 2 2-2 3 met „p for t" ; ID., in Anthroponymica Suecana II
(Stockholm 1957), 67; ID., Svenska personnamn (Anthroponymica Suecana V
Lund 1964), 71.
(202)Karl-Hampus DAHLSTEDT, Personnamnsstudier Iy 64 (Anthroponymica
Suecana VI), 244 en 256; R. OTTERB JÓRK, Svenska förnamn, 96 en 122.
( 203) I. MODEER, Svenska personnamn, 83.
( 204) G. PELLI JEFF, in Anthroponymica Suecana II (Stockholm 195 7), 123.
(205) Hier volgen nog enkele voorbeelden van elk type :
i) namen met k + suffix -e : Eck-e Eskil of Erik, Kick-e Erik, Nick-e
Niklas, Rick-e Rikard, Jock-e Joakim (maar ook Johan !); vgl. Fik-en Fredrika
en Sofia;
namen met k-suffix : behalve het pas genoemde jo-eke voor Johan en Fi-ken
voor Sofia, ook Jon-ke Jon, Dan-ke Daniel, Gu-cken (en Gurra !) Gustav of
Gunnar, Ge-ka Margareta;
2) namen met s + suffix -e : Lass-e Lars, Hass-e Hans, Frass -e Frans,
Mass-e Mat(tia)s, Mass-e Mans (Magnus), Ess -e Esaias (e. a.), Iss -e Isak (e.a.),
Nis r-e Nils, Goss-e Gösta;
namen met s-suffix : Kar-se Karl, Bo-sse Borje of Bo, Fre-sse Fredrik;
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ties, autochtone germ. suffixen kunnen zijn en -ke daarenboven
nog als leensuffix uit het Middelnederduits is gekomen blijkt
hypokoristisch zwe. -te enkel en alleen secundair ontstaan te
zijn uit namen op -t + suffix -e. Voor zwe. -pe gaven we zoëven
een similaire verklaring; het is echter minder frekwent zolang
het meer fonetisch-gekonditioneerd blijft, i.c. door onmiddellijk
voorafgaande m (n).
Een uitbreiding met p is ook waar te nemen in aftik. dimin.
Giepie Gideon. Hier is de verlenging van -ie tot -pie weer gemakkelijk te verantwoorden. Zij werd rechtstreeks ingegeven door
formaties als Liep-ie (Gott)lieb : uit het primaire type Liep-ie
ontstond een secundair type Gie pie. Wel bestaat er een dimin.
-pie, maar dat treedt normaal alleen op na -m, bv. in pruim-pie,
parallel met ndl. pruim-pje 206). Wegens zijn exclusieve verbindbaaxheid met m heeft het suffix van pruim-pie geen direkte invloed
gehad op de afleiding Gie pie en om dezelfde reden zal de allomorf in zwe. Hampe niet direkt door metanalyse uit het type
jepp-e Jacob te verklaren zijn.
Zweeds Hampe en Jompa gelden in laatste instantie voor
„Johannes". Eigenaardig genoeg heeft „Jan" ook te Boom een
ongewone p-variant gekregen, maar slechts in één enkel geval,
als individuele toenaam : da Zaps. Hier is de p echter moeilijker
te motiveren. Toen die naam gegeven werd, heerste nog de
Franse mode, i.c. Jean. De nasale a, die vreemd is aan het betreffende dialekt, werd geadapteerd aan het plaatselijk fonologisch
systeem, hetzij door afzonderlijke realisatie van a + nasaal
(Zjang), hetzij door komplete denasalering tot orale á (Zja). De
diminutieven luiden er resp. Zjankske en Zjake, overeenkomstig
de types tang / tankske en pa / pake. Een koerelatie
pa
pake
paps
zja
zjake
— analogisch Z jags opkon bij
;

(

3) namen met t + suffix -e : Sant-e Alesant (Alexander) of Finzant (Vincent),
Nant-e Ferdinand, Matt-e Mattias, jont—e Jonatan, Ditt-e Edit;
namen met t-suffix : Fan-te Frans, Jon-te Jan, Bryn-te Brynolf, Gun-te Gunnar,
Kal-te Karl.
Al die Zweedse naamvormen werden uit verschillende tijden en streken
samengebracht, aan de hand van het bovengenoemde werk van R. OTTERB JURK
(Svenska förnamn) en de reeks Anthroponymica. Suecana.
( 206) W. KEMPEN, Woordvorming en funksiewisseling in Afrikaans (Kaapsta.d 7-.j.). 316 en 382.

roepen, als derde, nl. augmentatieve, variant in de reeks. Maar
het is nog de vraag of paps op dat ogenblik ter plaatse voldoende
bekend was om tot model voor Zjaps te kunnen dienen. Daarom
blijven andere mogelijkheden open. Het is niet ondenkbaar dat
Zjankske bv. — spelend of kinderlijk, met dissimilatie of met
associatie (207 ) — tot Zjapske werd vervormd. Dat sloot dan
formeel aan bij de appellatieven rapske, rupske, mopske, knoepske
en moest bijgevolg samen met raps „rasp", rups, mops, knoeps
„knabbel(beet)" ook augur. Zjaps opleveren. Als grondwoord
komt Zap niet in aanmerking, want een vorm op -p wordt te
Boom steeds gediminueerd met een allomorf -eke (^Jappeke). Om
dezelfde reden kan Zjèppe, dimin. Zjèppeke (fra. Joseph), desnoods
slechts van ver enige invloed gehad hebben.
4.4 Een andere Jan heet te Herent Jochel. Dat is al even uitzonderlijk als Zjaps. De eerste syllabe zal wel teruggaan op
Jo-hannes, maar de ch kan bezwaarlijk uit h ontstaan zijn omdat de
werkelijke naam waarschijnlijk Jowannes luidde. Dat werd normaal verkort tot W'annes en te Boom in een paar gevallen samengetrokken tot dimin. Wfa jke, opgegroeid tot de Wa j, met
differentiërend behoud van een soort expressieve mouillering
afkomstig uit de kindertaal. Dat de ch van Jochel uit de familienaam
(Geeraerts) zou komen, is weinig waarschijnlijk. Voornaam en
familienaam werden immers zelden of nooit te zamen genoemd
in het alledaagse gebruik. Dat gebeurde soms wel in plaatsnamen
en daar vindt men dan ook drastische samentrekkingen van voornaam + familienaam, zoals in den Caliken ofte Carel Eeckhoutput (208). Hetzelfde verschijnsel is waar te nemen bij dubbele
voornamen. Als die in vast onderling verband optreden (Maria
Magdalena, Maria Elisabeth) gaan ze samen één naam vormen
(Maneen, Marlies) die dan vatbaar wordt voor verdere familiare

(207)Ik denk aan Booms z jap, inz. kalisje.Z jap „zwartedrop". Het zoethout
heet er kalisjenaat, een kalissestok of een pijp drop ne stek kalisje jap. Dat
zap wordt duidelijk onderscheiden van dap uit fruit (appelhap). Doorgaans
is ook stek (snoep) verschillend van stok (hout), behalve in het jongere lèk(ke)stok. Vgl. voor Aarschot : PAUWELS I, i 50 en I 54.
(208)L. VAN LAERE, Toponymie van Grembergen (Lic. Leuven 1950),
117 en i 20. Het geciteerde excerpt is van i6 5 2.
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verkortingen C 09). Krasse redukties van dubbele voornamen zijn
mij bekend uit Skandinavië. Men vetgelijke de. Kamma. < Karen
Margrete, zwe. Lecken < Karl-Erik (210); of in toponymisch gebruik, door samensmelting van twee voornamen resp. voornaam
+ familienaam, zwe: Prans Per-Hans, Pres Per-Eriks, Knis Erik
Nils, Kanders Erik Anderssons, Kans Erik Hanssons, Kos Erik
Olssons enz. (211). Deze laatste zijn eigenlijk hoevenamen, telkens
wijzend op de bewoners van een bepaalde hofstede.
Ik meen echter niet dat Jochel recht uit jo(bannes) Geer(aerts) is
ontstaan. Daarvoor zal alleen de frekwentie van de verbinding
voornaam + familienaam, als een soort van vast compositum,
in de dagelijkse omgang te gering geweest zijn. Bij gebrek aan
nadere gegevens, kunnen we nog slechts vermoeden dat de bijnaam opgekomen is door een of andere speelse associatie, in de
hand gewerkt door de emotieve neiging tot krachtpatserij (het
slang van straat- of schooljongens) en door de realistische noodzaak om verschillende Jannen kort en treffend van elkaar te
onderscheiden.
4•5 Elders heeft „Johan(na)" bij uitzondering aanleiding
gegeven tot varianten met g, zoals zwe. jo<ga en, voor de vrouwelijke naam, eng. Jugge. De interpretatie is nochtans verschillend.
In Zweden is ouder Joghan ontstaan uit jowan, door een dialektische koesonanten-evolutie (of wisseling ?) w -^ g, die in de
betreffende gebieden meer namen en woorden met dezelfde
kla.nkstruktuur -o(w)a- heeft getroffen

(

212) ,

In Engeland gold

Anderzijds kunnen zulke versmeltingen van twee voornamen tot één
enkele een mode op gang brengen die, in formeel opzicht, doet denken aan de
variatie in de Oudgermaanse naamgeving. Toen leverden de tweeledige persoonsnamen de elementen die, in andere onderlinge verbindingen, paarsgewijs
tot nieuwe antroponpmische composita werden samengevoegd. Waar thans
voldoende dubbelnamen van het type Mar-leen in omloop zijn, ligt de weg
open om met behulp van de samenstellende delen en van andere (eenlettergrepige) naamvormen tot steeds nieuwe kombinaties te komen.
(210)Resp. aangehaald door R. HORNBY, Danske Navne (Kobenhavn 195 I
I 54 en I . MODEER, Svenska personnamn (Lund 1964), 40 met meer voorbeelden
ibid. 8z en 84 (Luffe Lars-Olof, Prolle Per-Olov enz.).
(211)H STAHL, Ortnamnssáll rkapets i Uppsala ársskrif t 1 956, 27 en 28;
vgl. ook Namn och bygd XLVII (1959).., 193.
(212) H. RONGE, Personnamnsstudier 19 64 (Anthroponymica Suecana VI),
13 6 -I 38 ; E . HELLQUIST, Svensk etym. ordbok I, 42o en 421 .
(

209 )

),

.
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Jugge of Jug als familiare en pejoratieve variant van „Jane" of
,,Joan" : vgl. a° 163 z „Mistris Joan has quite forgot that she was
once Jugge" (213). Daar blijkt de media g echter vaker met de
tenuis k te alterneren. Ook voor Jack en Jakard vindt men er
immers secundaire vormen als Jagge en Jag(g)ard, parallel met
Dicke / Digge, Hikke / Higge, voorts met Gepp / Gebbe, Judde / Jutte,
waar ,voiced and voiceless consonants were used indiscriminately" (214 Wat de vokaal betreft, past Joan > Jug bij Jordan
> Jurd / Judd en bij andere rondingen als Malle > Molle (Mary)
of Magge > Mogge (Margaret), die REnr7EY op dezelfde plaats ter
sprake brengt. Engels Jugge kan dus naar het voorbeeld van haar
oudere partner J^Zge, d.i. Jack, met een okklusief bedeeld zijn.
4.6 Twee personen met doopnaam „Frans" staan te Boom
bekend als de Faggel resp. de Fakeel. Deze bijnamen zijn mogelijk
wel geinspireerd door de voornaam, speciaal door de familiare
verkortingen van „Frans(wa)", nl. Pd en dimin. Fakke, die
ontstaan zijn in de kindertaal en nadien vaak als bijnaam in
gebruik zijn gebleven. Uitgaande van Fa(kke), zijn die formaties
Faggel en Fakeel wellicht te vergelijken met Herents Jochel voor
„Joannes". Telkens vertoont de bijnaam in zijn aanvangssyllabe
een duidelijk verband met de voornaam, maar in het resterende
deel een volkomen vreemd klankbeeld met anorganische velaren
(g k, ch) en auslaut op -l. Het lijken speelse verlengingen te zijn,
een soort van Streckformen, die in grotere variëteit zullen optreden naarmate de voornaam meer frekwent is, om aldus de
hogere belasting door differentiatie op te heffen. Die differentiëring gaat doorgaans gepaard met een woord- of klankspel,
waarvan de juiste toedracht nadien nog moeilijk te achterhalen
is. Meestal kunnen, in zulk geval, ook de betrokkenen zelf alleen
maar gissen naar de herkomst van hun bijnaam.
Faggel doet denken aan dial. faggelen „onhandig snijden" (215)
maar dat werkwoord heb ik te Boom nooit gehoord. Wel kent
men er het verwante znw. Jacht (v.) „zeer dikke snede", gedeeltelijk synoniem van foemp (v.) „dikke brok (fig. neus)"; voorts
;

).

;

„

(213)E. WEEKLEY, Words and Names, S 8 met citaat uit Oxford Dictionary.
Geen spoor daarvan bij RELY.
(214)P. H. REArEY, Dict. British Surnames, blz. 179 en xxxiii.
(215) PAUWELS, Dial. Aarschot I, 15 9.
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woorden als fachel (v.), ter plaatse verouderde variant van fakkel 216
en fijcbelen „onhandig te werk gaan, knoeien ". De klankverhoud.ingen tussen de zinverwante verba faggelen en fijcbelen waarbij
ook figgelen, fikkelen „onhandig snijden of hakken, iets slordig
afmaken" (VAN DALE), wiggelen „slecht snijden" 217) enz. zij n
nog niet helemaal opgehelderd. En de Faggel blijft voorlopig
eveneens een raadsel.
Met de Fakeel is het al niet beter gesteld. Ouder fackeel =
vack(eel) .contignatio, pars structurae" (Kiliaan) kan hier bezwaarlijk in aanmerking komen. Een incidentele samentrekking
van Frans Cornedl lijkt al evenzeer uitgesloten, want officieel
heet de man kortweg „Frans", zonder tweede voornaam. Wie
uitgaat van het diminutief Fakke, of van lat. Franciscus, zit alles
verlegenheid met de vreemde eindsyllabe. Het rom.-zinsog
suffix -eel is er immers sinds lang niet produktief meer. Hier zou
het dan bij uitzondering overgedragen zijn van vroeger geïntegreerde namen of woorden die eindigen op -eel. Misschien werd
de stoot daartoe gegeven door de roepvorm (in dimin. Fakkee...)
die uiteraard een verzwaring van het woordeinde meebracht.
Toen de jeugd minder belast of geballast van school thuiskwam
en nog vrij kon rondravotten op straat of veld, werd zij telkens
bij valavond binnengeroepen met vertrouwde en ver-dragende
vokaalrekkingen die vaak door de niet betrokkenen schertsend
werden nagebootst. Dat veroorzaakte of bevorderde het gebruik
van varianten met lange eindklinker en finaal aksent voor namen
of woorden die normaal met korte of toonloze slotsyllabe werden
uitgesproken 218). We gaven hierboven al een paar voorbeelden
op lange -o (1.5). Een ongewone -ee verschijnt in, da ané, die
officieel als „Genius" bekend staat (te Boom) . Maar Karool komt
blijkbaar recht uit vernederlandst ,,Carolus".
4.7 Hoewel de laatst besproken bijnamen ondoorzichtig blij
toch geven de andere varia uit deze vierde groep de beves--ven,
tiging van enkele resultaten uit de vorige paragrafen. Bij fa ''arismen met anorganische labiaal komen vervormingen van dimi)

(

(

(

(216)Ook in de betekenis „sigaar, (fig.) uitbrander ".
(217)Eigen Schoon -Brab. XLVIII (1965). 76-77.
218) Dat roepvormen inderdaad kunnen geïntegreerd worden in de gewone
(dial.) woordenschat, bewijzen o.m. nog de scharensliep en de pottefair, die
rechtstreeks zo genoemd werden naar de roep waarmee zij zichzelf aanmeldden.
(

z89 --nutieven natuurlijk minder aan bod dan bij de formaties met k,
t, of 1. Daarentegen is het tweede belangrijke procédé, de metanalyse of suffixuitbreiding, hier wel klaar naar voren getreden in
zwe. vormen op -be (Labbe „Lars") en -pe (Hampe „Hans").
Buiten de hypokoristika hebben speelse latinisaties bij uitzonde
geleid tot een leensuffix -ibus, met de waarde van een aug -ring
nestibus) of van een affektief-kinderlijke variant-mentaif(dl.
(fra. coquinibus). Precies in die kinderlijke atmosfeer heeft het zijn
verste stadium bereikt, met de toepassing op een werkwoord
(fra. rasibus „raser").
Zulke latiniseringen behoren eigenlijk tot de grote groep van
woordvormen met ontleende affixen en deze spelen, evenals de
leenwoorden zelf, een belangrijke rol in de expressieve taal, omdat zij juist als vreemde en ongewone varianten een sterker effekt
maken. „As a mechanism for the reinforcement of expression,
the transfer of morphemes naturally flourishes where affective
categories are concerned" (L7. WEINREICH, Languages in contact, 34).
Bijnamen van de types Fakeel, Faggel, Jochel en Zjaps wortelen
uiteraard ook in de expressieve taal en daar verschijnen meer
dan eens anorganische konsonanten die nog geen redelijke ver
toelaten, of waarvoor men niet steeds aan kontaminatie-klaring
of associatie hoeft te denken. Het enige dat men erover thans met
zekerheid kan zeggen, is dat zij soms grillig in een woord kunnen
opduiken onder rechtstreekse impuls van het gevoel dat steeds
behoefte heeft aan nieuwe of sterkere uitdrukkingsvormen om
stemming, beweging, klank enz. treffend weer te geven. Vanzelfsprekend moeten zulke bijnamen niet noodzakelijk uit voorof familienamen ontstaan zijn, toch hebben al vele van dergelijke
formaties die op het eerste gezicht onbegrijpelijk leken, in die
richting een bevredigende oplossing gekregen. We moeten verder
daarnaar zoeken en mogen ons niet meer ervan afmaken met de
algemene uitleg : fantasie, affektieve taal, expressieve vorm, incidentele variant enz. Voor een juist inzicht in de evolutie is het
belangrijker te weten, met welk soort van expressieve variant
men precies te doen heeft, door welke vormwijzigingen hij gekenmerkt wordt en hoe hij ontstaan is. Hier hebben we nogmaals
gepoogd, een aantal onregelmatige familiarismen in de mate van
het mogelijke te interpreteren, te ontleden en naar hun formele
kenmerken te ordenen. Sommige ervan vinden slechts een eng
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lokale toepassing, andere kennen een zeer ruime verspreiding.
Voor een betere kennis van de evolutiemogelijkheden en van de
manier waarop zo'n mekanisme werkt, zijn zij alle even belangrijk.
5. SLOTBESCHOUWINGEN
5.1 De vaststelling dat elke taal haar eigen systeem heeft, dat
alleen in funktie van de eigen werking te beschrijven en te beoordelen is, impliceert niet dat de marginale varianten die als
een soort van subsysteem hun expressief karakter ontlenen aan
de oppositie tot het standaardsysteem, na onderzoek in hun eigen
milieu niet verderop zouden kunnen vergeleken worden met
similaire verschijnselen in het gebruik van andere talen. Als de
kindertaal voor een deel aan „algemene klankwetten" onder
(219), boven de respektieve systemen uit, dan mag men-worpenis
zich afvragen of hetzelfde in zekere mate ook niet geldt voor de
emotieve en expressieve spraak, die zich toch in de eerste plaats
richt tot het kind en de vertrouwde omgeving van huisgenoten
en vrienden. Zij komt het best en het sterkst tot uiting in allerlei
varianten van de voornaam, waarmee het affekt direkt in spontane
aanspraak wordt vertolkt. En al vormen de persoonsnamen over
't algemeen een aparte kategorie in het geheel van het taalmateriaal -- wat het best bewezen werd door de bovengenoemde
studie van LEYS (32) -- toch valt soms hun rechtstreekse invloed
op de gewone woordenschat, in het ontstaan van nieuwe appella
(voor mens, dier en zaak), van werkwoorden en vooral-tievn
van nieuwe afleidingssuffixen, geenszins te loochenen. Uit synkronisch standpunt bewijst ook de huidige observatie van het
vertrouwelijke en affektieve taalgebruik, dat er formeel geen
(219) Zie voor bepaalde aspekten o.m. R. JAKOBSON, Kindersprache, Aphasie
and allgemeine Lautgesetze. Sprdkvetenskapliga sállskapets i Uppsala ftrhandfingar 1 940/42, 1-83 ; mede in de bundel verzamelde opstellen : R. JAKOBSON,
Selected Writings I ('s-Gravenhage 1962), 3 28-401 . Vgl. in dezelfde bundel
(blz. 317-3 27) zijn bijdrage over „Les lois phoniques du langage enfantin
et leur place dans la phonologie générale" ; bovendien R. JAKOBSON - M. HALLE
Fundamentals of Language (Janua Linguarum i). 's-Gravenhalte i 956.
Los van die teorieën is het zonder meer evident dat bepaalde types van
vormvarianten, zoals de expressieve verkorting en verlenging, evenmin tot
één enkele taal of periode beperkt zijn als b.v. in louter fonetisch opzicht de
assimilatie en de dissimilatie.

_
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absolute scheiding ligt tussen de expressieve varianten van antroponiemen en die van gewone alledaagse appellatieven, werkwoorden, adverbia enz. Nochtans blijft men bij voorkeur zoeken
naar allerlei verstandelijke redenen, als het erop aankomt uit
klankwetten of ongewone vormevoluties-zonderigp.
uit het verleden te verklaren. Dan grijpt men liever terug naar een
nog duisterder voorgeschiedenis, of men schrijft het op rekening
van het taboe enz. Net alsof de mensen in de verre oudheid
steeds doodernstig waren en hun gevoelens alleen maar in interjekties en onomatopeeën konden uitdrukken. Zij konden zich
toen zowel als nu, tegen de taalorde in, allerhande vrijheden
veroorloven uit spel, emotie of stemming. Toen werden evenzeer,
of nog meer, grammatikale „fouten" gemaakt door gebrek aan
taalbeheersing en altijd heeft de gevoelstaal inspiratie gevonden
in de onbeholpen spraak van het kind en de krachtpatserij van de
jeugd. Personifikatie van dier of zaak is altijd een middel geweest
om de taal te verlevendigen en emotioneel te kleuren. Maar als
dat opgemerkt wordt in oude tijden of bij „primitieve" volkeren,
denkt men weer eerst en vooral aan antropomorfisme of animisme.
Substraat, taboe of animisme zijn zeker niet helemaal over boord
te gooien, maar hun invloed is in de linguistiek schromelijk
overdreven. Vele eigenaardigheden die daaraan worden toegeschreven, zijn in feite met meer recht als voormalige familiare of
expressieve varianten te beschouwen.
Hoezeer de zaken kunnen verdraaid worden, moge blijken
uit het volgende citaat dat vooral betrekking heeft op de verkorting van persoonsnamen : „die Entstellung soll den Zweck haben,
die Aufmerksamkeit übelgesinnter Kr " te nicht auf die geliebte
Person zu lenken. Zártlichkeit and Spieltrieb sind nati rlich
wie auch sonst oft nicht unbeteiligt. Ex& .0 v für Exmgotv8p65vugos,
"Ep . wv fur `Ep .toxp& r , Sepp für Joseph, Hans für Johannes
usw. Alb. fangi ist aus fallangi gekürzt, das von ngr. cpacX&yyr.
„Spinne" stammt. Achje oden ach jemine aus Iesu domfine, lat. pol
aus Pollux u.a. Bei überlangen Wörtern kommt als wesentlicher
Faktor einfach das Bedurfnis nach Sparsamkeit noch dazu" (220).
(220) H. KRONASSER, Handbuch der Semasiologie (Heidelberg 1952), 171, in
navolging van HAVERS e.a. Waar hij echter handelt over de teorie van de
„sakrale u" (ibid. 164), vindt hij het beslist beter in dat geval te spreken van
een expressief of emotioneel element. Zie ook mijn aantekening in Taal en
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De werkelijkheid ligt precies andersom. Vóór alles zijn „Zártlichkeit", „Spieltrieb" en „Sparsamkeit", kortom familiariteit en
expressiviteit, daarvoor verantwoordelijk, en pas in de allerlaatste instantie kunnen bij hoge uitzondering „Tabu" en „Sprachzauber" voor sommige milieus en kulturen in aanmerking komen.
5.2 Het is volstrekt noodzakelijk dat de expressieve en familiare taal grondiger en systematisch wordt bestudeerd. Naast de
mechanika van fonetische en (mor)fonologische „wetten", moet
een systeem tot stand komen waarin al de ongeordende elementen
of zoals GEZELLE het zei (
„al die prachtige wildblommen" op zich zelf onderzocht en geïnventariseerd worden. Alleen
dan zal men objektief kunnen waarnemen, welk aandeel het
gevoel heeft gehad bij de vorming en de ontwikkeling van
grammatische verschijnselen, terwijl men anders alleen maar kan
blijven vermoeden dat die rol zeer belangrijk moet geweest zijn.
De studie van de mikrokosmische afwijkingen en vervormingen
is onontbeerlijk om de opbouw en de struktuur van de makrokosmische orde beter te leren begrijpen.

Tongval XIII (iq 61), 115 n. 15 , en anderzijds nog G. DEVOTO, Origini indeuropee (Firen e 962), 183-184, 212 enz.
221) Loquela 260, s.v. kokkebrokken.
(

INDICES
De cijfers verwijzen doorgaans naar de paragrafen, soms naar de bladzijden
(p.), of de voetnoten (n.).
NEDERLANDS
Frèmmer Frans n. 2 ; 3.4
autobus 4.1
Frenne Frans n. 2 ; 0.3 ; 3.4
Bavo 3.7; 3.1 1
Frennen Franco n. 14
Bèbbe Hubert 2.6 ; 4.2
Geert(rude), hypokoristika 3.3
beven ww. 3.7
Geef Geert(rude) 3.3
Bikke (Lambert) 0.2 ; i .3 ; I.8
Geile Geertrude n. 141
Bikker Bobbie (hond) i . ; i.8; 2.8
Geraldus (Gerard) 3.3
bips billen 2.6
Gheelekin Gherardus 3.3
boef3.7 3•II
Gheenen, Gheeneman enz. Gerardus 3.3;
boel, Bola 3.7; 3.11
3.I I
Boso, Bouo 3.7; 3.11
broeker, broek(e)man broekventje n. 84 Gillis Egidius (en Giselbertus, Michiel) 3.9; 3.I I
bu(ke) broer(tje) 3. II
Griele Margriete 3.9 ; 3 . II
De Klètter Declercq 2.
Gukke Gust 0.2; I . I
Deeke Jezuke n. 185
Hakke Han(ne)kin p. 227
Diel (is) Gielis (Egidius) 3. i o
Helcken Herman p. 261
Diks Benedictus 2.2
Dirk, hypokoristika p. 262 -263
hokus-pokus I.3
doechten infin. (denken) n. 79
Ideloia dochter van Ida n. I S 2; 3.11
Dris Hen(d)ricus 2.2
Isabel Elisabeth n. 167
Jakke Jan o. 2 ; 0.4; I . I vlg. ; i.8; 3.11
Fa, Fakkes Frans o.2 ; I.3 ; I.8
jakkes interj. 1.7 ; 1.8
Faggel (Frans) n. 2 ; 4.6 ; 4.7
Fakeel (Frans) n. 2 ; 4.6 ; 4.7
Jochel (Johannes) 4.4; 4.6; 4.7
Karool Karel 4.6
fakken plur. (handvollen) i . i o
kèl kerel n. 18 7
fakken infin. vangen (?) n. 8o
Kèlles Karel 3.10
Fèl, Fènsj Frans n. 2 ; 3.4
Kèp(s) Van Camp n. 47
Fèt(s) Frans/Felix n. 2 ; 2.3
kletsika kletspraat I.3 ; I.5
Fieka Sofie (Ludovica) I . ; I.8
knielen WW. 3.I2
fik vuurtje i.6; I.8
kwammen infin. (komen) n. 79
fikken plur. vingeren i . 10
kwenekum (oude-wijvenpraat) I.3
ƒ(1)ébbe (labbekak) p. 21 7
kwibus, kwidam 4.1
Flèm (Frans) n. 2; 3.4
Lowikker Louis o.2; 1.3; I . ; i.8;
Focke Folk- n. 45
I.9;2.I;2.8
Foekke Frans o.2 ; I • I
Makes Herman (Germanus) o. 2 ; I.3 ;
Fok Fons n. 49; I.8
I.8; I.9; 2.8
Fokke Fons o. 2 ; i .i ; i . 9 ; 2.8
Fokus Alfons 0.2; I.3 ; i.8; 2.8; 3.10; Mank Armand 0.2; n. 49; i.8; '.9;
2.1; 2.8
3.' I
Mit Marie 2.I
Frakke Frans 0.2; 1.1
Frans o.2; o.3; n- 33; I.3; n• 1 43; 3.4
moemoe (groot)moeder 3.7
;
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morkus morsdood I.3 ; I.5 ; I.8
naken ww. 3.I2
niks niets I .10
Peel(en), Pellen Peter 3.2 ; 3 . I I
Pekke (Fernand) 0.2 ; I .i
Peleman p. 263
Pelle Pelgrim p. 261
Peremans p. 263
p(r)adde (stoeltje) n. 26
rètte rat ( ?) n. z i
Riekus (-kis) Henri I . s ; 2.2
Rieman Henri 2.2
Kikker Henri I.5 ; I.8 ; 2.2
Riks Henri 2.2
Ritsjes Henri 1.5 ; 2.2 ; z.8
Ritte Henri o. 2 ; 2.2 ; 2.8
Sem Herman n. I z 5
Sicco Sifridus n. 45
Sielis Gielis 3.1 o
Sippe Filips n. 17
Sis(mans) Franciscus n. z
sjateka sjiatiek p. 237
Sjoedder (Charles) i. S ; 2. z o ; 3.8
sjoeter fra. Chou 2.9
Sleebus 4.'
Só(man) Fransoy(s) n. z
sutteka (vrouw) I.5 ; I.8
sullen/rut (vrouw) p. 236

-

Swa Francois n. 2
Swat Francois z. i
Tèlles Amedeus 3.10 ; 3. I I
Tielen, Thielman (enz.) Dirk p. z 6 z ;
3.11

Tipper (Filip), tippe n. i 7
Tjotten Josephus ( 2.4
versleteka versleten i . 5 ; I.8 ; i • i o
Vet (Frans) n. z
veukke, vele (kik)vors I.6 ; I.8
Fasj Jowannes 4.4
IPieman Louis 2.1
Wiet(is) Louis z. i ; z.8 ; 3.11
T.Vietèk', TVieter Louis i.I ; 2.8
IVikser Louis I.3 ; 2. I
UPinnox Wierec 3.3 ; 3.11
Wlitsjes Louis I.5 ; z. i ; z. 8
Witte Louis o. z ; 0.4; 2.1 ; 2.8 ; 3.11
Fitter Willy n. 8 I
Witteboud n. 81
IVitteminne n. 81
IVoile (Wouter ?) 3.9
éneka (vrouw) I.5
Zicke Zivaert n. 45
Zja ps Jean 4.3 ; 4.7
Zjokke Jos (Roger, Georges, Jaak)
O.2 ; I • I Vlg.
Zjoppe Jos o.z
?)

DEENS EN ZWEEDS

funtus de. (partic.) fundet n. 195
-be zwe. familiarisme 4.2 ; 4.7
gakke de. gi (gaan) I .10
Bebbe zwe. Bertil i.6 ; 4.2
Gucken zwe. Gustav n. 205
Bibbe zwe. Birger 2.6 ; 4.2
Gylle, Gudde de. Gudrun 3.6; 3.8
Bosse zwe. Bo 4.3
Hampe zwe. Hans 4.3 ; 4.7
Busi de. (Bruthir ?) 3.7
-is (-us) in slang n. '95
bjl, bel zwe. farbror 3.7 ; 3. I i
jaka zwe. (beamen) I • i o
Babe de. Betty 2.6
Jocke zwe. Johan n. 20
Dadde zwe. Dagrun i.6
Ditte de. Kirstine 3.5 ; zwe. Edit Joga zwe. Johan 4.5
n. zo
JUde zwe. Jösse (Johannes) 2.6; z. 10;
n. 118; 3.8
-e familiarisme 3.1 ; n. 20
Kamma de. Karen Margrete 4.4
falle far(lille) 3.6 ; 3.11
-ke zwe. familiarisme 4.3
Fiken zwe. Sofia n. 69; n. z05
fralia zwe. franska, franskt brad 3.; Knis zwe. Erik Nils 4.4
3.I I
krille, krille zwe. kristendom 3.5
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Labbe zwe. Lars 4.2; 4.7
Pelle Peter 3 .z; 3.6 ; 3.11
-le diminutief/familiarisme 3.2 ; 3.5 ; Rollo Hrólfr (Rudolf) n. 154
3.6; 3.8
-se zwe. familiarisme 4.3
Mitte de. Marie 3.5
Svenke, Svente zwe. Sven 4.3
nála, naka, nalka ozwe. 3.12
-te fa ' 'arisme 3.5 ; 4.3
neka zwe. (ontkennen) i . i o
Ubbe zwe. Ulf 4.2
pe zwe. familiarisme 4.3 ; 4.7
ENGELS

baby 3.7; 3.11
Boba, Boia, Bofa, Bola, Bosa 3.7 ; 3 . II
boy 3 . 7; 3 .II
Dodge Roger n. 3 ; 2.7
-e familiarisme 3.1
Fanny Francisca n. 143
Giles Egidius 3.9
Hob(be) Robert p. 224; 2.7
Hudde Hugh (Richard ?) p. 224; z.7;
2.I0

Hulle Hugh 2.7; 3.I ; 3.8; 3.11

Hykke Ricard p. 224

Jack John i.z; I.8
Dagge Jack 4.5

jockey p. 225; 1.4
Judd(e) Jordan p. 22 4; 4.5
Jug(ge) Joan 4.5
-kin diminutief p. 229-23I
-le diminutief 3.1
Ma/thin Mary n. 36
Malle, Molle Mary p. 261; 4.5
Pell Peregrine p. 261
Pelle Peter 3.2; 3.11
Suk y Susan I. 4; I.8

ANDERE TALEN

-a afrik. augmentatief 3.I
boi fri. p. 271

lingua lat. < dingua 3.8
nálen, naken, naleken mnd. 3.1 z
nix dt. nichts 1.10
Oeke fri. Oenskje p. 228 ; I.8
Pfikur dt. 1.3
rasibus fra. ww. raser 4.I ; 4.7
Swob(k) fri. Swobke p. 228; I.8 ; 2. I
Telse dt. Elisabeth 3.10
Till dt. Egidius 3.10

Bube, Buhle dt. 3.7; 3• II
Dummerjan dt. n. 94

Giepie afrik. Gideon 4.3
gj/áren ohd. bejahen I . i o
Grundibus dt. n. I 92
jacquerie fra. n. 37
Dikke fri. Jitske p. 228 ; I.8

ZAAKREGISTER
assimilatie (in hypokoristika) I.I ; 3. ; 3. 2 ; 3.5;4.2;p. 224;p. 227-228; n. 205
bepaalde storm (lidwoord, n- stammen) o. i ; 3.1 ; 3.2
differentiëring 0.2; I.9 ; 2.1; 3.7 ; 3.12; 4.4; 4. 6
diminutief > augmentatief I .i ; . 6; 3.6
expressiviteit 1.9; 1.10; 2.9; p. 263; 3. 8 ; 3.9; 4.7; 5 -I
genus : masc. voor vrouw. wezen n. 15
ntr. (diminutief) > masc. (augmentatief) i . i ; i . 6 ; 2.1 ; 3.1
kindertaal n. 2 ; I . I ; p. 227-228; I.8 ; i .9 ; 2.3 ; 2.9 ; 3.8 ; 3 . I I ; 4. I ; 4.6 ; 4.7; 5.1;
zie voorts konsonantisme (inz. elisie, okklusie en substitutie)
,

konsonantisme :
anticipatie n. 3; n. '7; p. 240; p. 245;

2.5-2.7;

3.3; 3.5; 3.10 Vlg.
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dissimilatie p. 261 ; 3.3
elisiep

.

228

;I. 6 ;i. 8 ;3.3 ;3.7;3. 11

geminatie n. 4
metatese 2.5

mouillering n. 2 ; 4.4
okklusie n. 4; n. 33; 1 . 10 ; 3.10; 4.2
perseveratie 2.6; 3.7; 4.2
r<d2.5 ;3.9
substitutie p . 228 >' n. 86 ; n. 88 ; 2.5 -2.7;

' .I I
2.I0'
^3 .2-3.8 ^3

verscherping I.6; I.IO; p. 262; 3.10
verzachting 4.5
zie ook assimilatie
Latijnse leensuffixen : zie suffix(oïd)en -es, -ka, -kes, -les, -tus, -(i)bus
lexemisering (lexikalisatie) van expressieve variant 0.2 ; I.3 ; I.9 ; 2. I ; 2.9;
3.7; 3. 8

metanalyse (analogische uitbreiding van suffix) 0.4; 1.3; I.4; i.8; 2.4; 2.6; 3.2;
p. 265 - 266 ; 3.5-3 .11; 4.1-4.3; 4.7

persoonsnaam > appellatief n. 30; p. 223-224; p. 237; 2.6;3. 2; en werkwoord
n. 94; vgl. personifikatie 3 • S ; 3.11; 5.1
reduplikatie 3.7; 3.11
regressie (Rückbildung) uit diminutief n. 21 ; p. 228-229; n. 64; I.6; I.8 -I.Io;
2.1-2.3; 2.8; 3.2; 3.7; 3.10; 3.II; 4.4

rijmspel 2.7
roepvorm p. 236; p. 288 (met n. 218)
samentrekking van voornaam + f.-naam, of van dubbele voornaam 3.4; 4.4
stapelsuffixen 1.1; 1.4; i.8; 1.9; 2.1; 2.2 ; 2.8; 3.2; 3.6; 3.12

Streckform p. 237; n. 77; 3.10 ; 4.6
substitutie van suffixen p. 2 3 I ; 2.1 ; 2.2 ; 2.8 ; 3.11
substraat 5.1
suffix(old)en in familiarismen :

-aard p. 237
-(i)bus 4.I 4.7
;

-e (in propria en appellativa) o. 3 ; I • I ; 3. I
-er n . 17; I.3 ; i.8; 2.1; 2.2; 3.1
-es (-us) '.3; '.5; i.8; 2.1; 2.2; 4.1 (met n. 195)

-in o.4 ; 1.1;

3.2

-k 0.2; p. 228-229; I.8; I.9

-ka i.; n. 77; I.8;

I.IO

-ke 0.2, 0.4; I.I Vlg.; I.8
-(k)e mnl. n. 45
-ker o. 2 ; i.8; I.9
-kes, -kus 0.2; 1.3; i.8; 1.9; 4.1
-le 3.2 ; n. 131; n. 141; 3.9; 3.11
-les 3.IO; 4.1
-lin 3.2
-man 3.1
-rik p. 2 37
-t 2.8
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vlg. ; 2.8

-

-ter 2.8
-tus, -tic 2.8

-ten wvla. 0.4; 2.4
taboe (en noa) I.7; 5 .1

variatie in (ogm.) naamgeving n. 209
verbale suffixen (k, 1, ohd. Z) i • i o ; 3 . i 2 ; vgl. ook ver rleteka (en morkus), de.

funtu.r„ fra. ra•ibus
verkorting 0.3; n.
4.I;

21-22; p. 227-228; I.7; I.8; 2.2; 2.8;

4.4; 5.'

verlenging I.8 ;

i.; 2.8

3.1; 3.4; 3.6; n. 187;

; 4.6; zie ook Streckform

vokalisme :
expressieve ronding (inz. u) o.2; 0.3 ; 2.5 ; 2.7; p. 261; 4. S ; n. 220
rekking in auslaut p. 236; p. 288
verkorting I.3 ; 3.2 ; 3.10
vokatief o. i

woordspel n. 2; I.3 ; i.8; n.. 83;

2.3

met n. 86;

2.5 ;

3.4; 4.4; 4.6; S • I
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HET GEESTELIJK LIED
IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
IN DE EERSTE HELFT VAN DE XVIIe EEUW
VERSLAG DOOR
Prof. Dr. E.

ROMBAUTS

Eerste Commissaris

Als antwoord op de hierboven gestelde prijsvraag voor het jaar
1966 is een lijvige en bijzonder goed gedocumenteerde studie
ingezonden, die tot kenspreuk voert : „Nil novi sub sole". Die
kenspreuk wijst op een prijzenswaardige bescheidenheid bij de
inzender, maar ze past in geen geval op de inhoud van het werk,
dat in feite veel nieuw materiaal aan het licht brengt en ons inzicht
in de aard en de ontwikkeling van het geestelijk lied in de zuidelijke Nederlanden tussen i boo en 1650 in hoge mate verheldert.
Aan de eigenlijke studie gaan, behalve de noodzakelijke
inhoudsopgave (blz. 7-8), twee stukken vooraf : een Verantwoording (blz. i-6) en een Inleiding (blz. 9-3 S ). In het eerste zet de auteur
het beoogde doel uiteen en bespreekt hij de indeling van de stof;
verder weidt hij uit over de gevolgde methode en verantwoordt
hij enkele beperkingen, die hij zich oplegde. Zijn aandacht richt
hij uitsluitend op het geestelijk lied van de aangeduide periode
in de zuidelijke Nederlanden. Liedboekjes die kennelijk voor een
Noordnederlands publiek zijn samengesteld, maar overwegend
liederen van Zuidnederlandse oorsprong bevatten en in de
zuidelijke Nederlanden werden uitgegeven, verwaarloost hij
niet. De liederverzamelingen van Stalpaert van der Wiele daarentegen, al dragen sommige ook een Zuidnederlands drukkersadres,
liet hij buiten beschouwing, omdat ze door een Noordnederlands
auteur voor een Hollands publiek werden gedicht. Verder heeft
de inzender vooral het populaire geestelijke lied op het oog
gehad, wat de uitsluiting meebracht van de mystieke lyriek van
Lucas van Mechelen en de renaissancistische van Justus de
Harduyn. Na in de Inleiding een status quaestionis te hebben opgemaakt van wat er, met betrekking tot zijn onderwerp, aan
studiën en tekstuitgaven verschenen is, schetst de inzender
bondig, maar raak, de geest en de evolutie van het geestelijk lied
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vóór i boo, zowel voor de liederen van de hervormden als van
de katholieken. Ter onmiddellijke voorbereiding van zijn studie
bepaalt hij vervolgens het nieuwe godsdienstige klimaat, dat
door de inwerking van de Contra-Reformatie tot stand komt en
waarin de behandelde liederen dienen gesitueerd te worden.
Het werk omvat 4 delen, waarvan de eerste twee de uitvoerigste
en zonder enige twijfel ook de belangrijkste en de meest oorspronkelijke zijn.
De Herleving van het geestelijk Lied bij het begin van de X VIIe eeuw
zo luidt de titel van het eerste deel (blz. 36-73). In hoofdzaak is
de herleving het werk van twee dichters : de rederijker Nicolaas
Janssens van Roosendaal en de Brusselse minderbroeder Willem
van Spoelberch. Beiden staan op de overgang van de i 6e naar de
I7e eeuw en zetten, ieder op eigen wijze, de traditie van het
vroegere geestelijke lied voort. Daarvan behouden zij nog grotendeels de eigen geest en de zuivere toon, maar de vorm van hun
liederen trachten zij op te smukken door de toepassing van bepaalde kunstregels van de rederijkers.
Het tweede deel (blz. 74-I 8 I) is gewijd aan de verzamelbundel Het Prieel der Gheestelycke Melodie (oudst bekende uitgave,
Brugge, 16oá), dat een centrale plaats inneemt in de ontwikkeling
van het geestelijk lied. Het Prieel bevat een keuze van oude en
nieuwe liederen : de oude werden deels in de oorspronkelijke,
deels in een aangepaste versie overgenomen; de nieuwe zijn het
werk van verscheidene auteurs, waarvan de namen, alleen door
initialen of een kenspreuk aangeduid, niet altijd te achterhalen
zijn. Onder hen bevinden zich hoogst waarschijnlijk Brugse
rederijkers en te Brugge verblijvende Jezuïeten. Leden van die
orde, met name de bekende dichter van Latijnse verzen, Bauhusius
of Van Bauhuysen droegen zorg voor de uitgave. Vooral om drie
redenen is deze verzamelbundel belangrijk : vooreerst plaatst hij
ons volop in de nieuwe bezieling van de contra-reformatorische
beweging, waardoor bepaalde accenten worden verlegd en een
andere waardering tot stand komt ten aanzien van bepaalde
traditionele liederen. Verder streefden de bewerkers en de tekstuitgevers naar een vormelijke aanpassing van sommige bekende
middeleeuwse liederen aan de principes van de Renaissance,
waarmede zij de zingbaarheid van die liederen hoopten te ver
slotte braken zij, door een nieuwe schikking en een-hogen.T
nieuwe groepering der liederen, met de opvatting van de vroegere

305 -verzamelingen. Aan het Prieel gaven zij hierdoor een oorspronkelijke vorm en een eigen cachet, waardoor het enigszins uitgroeide
tot het standaardtype van de i 7e eeuwse latere liederboeken. Hoe
sterk die van het Prieel afhankelijk zijn toont de schrijver aan door
een onderzoek van een zestal werken, die tussen 1617 en 1650
verschenen en waarvan er vier voor Zuid-Nederland, de andere
twee kennelijk voor Noord-Nederland waren bestemd. Uitzondering hierop maakt alleen een eclectische verzamelbundel
de Parnassus dat is / Den Blijen-Bergh (1619), waarvan de nieuwe
liederen de hand van Franciscaanse en Norbertijnse dichters verraden. De uitgever, blijkbaar een Franciscaan, volgt het spoor
van zijn ordegenoot Willem van Spoelberch en blijft derhalve in
de lijn van de traditionele liederbundels uit de i 6e eeuw.
In deel III (blz. i 82 -224) worden de polemisten en de uitgevers
van mystieke traktaten ondergebracht, voor zover zij zich op het
geestelijk lied hebben toegelegd. Dat deden namelijk : de wereldlijke priester G. BOLOGNINO (159o-i669), met zijn Gheesteljcken
Leeu-wercker (í64S), de Capucijn GABxiËL van Antwerpen 1 594
1656) met zijn Gheestelycke Torte/dupe (1648) en de Norbertijn
Johannes DE LIXBONA (t 1670) met zijn Hemelah Nachtegaelke
(1639). Verzamelbundels met liederen van diverse herkomst,
waaronder oude en nieuwe, komen hier niet aan de orde; alleen
werken van auteurs, die zelf als de dichters van de gepubliceerde
liederen voor het voetlicht traden.
De sterk pessimistische liederen van pater Gabriël en de
levensblije van de Lixbona mogen karakteristiek heten, voor twee
vormen van godsdienstige levensbenadering, van literair standpunt uit overtuigen zij niet, door gebrek aan diepe bezieling en
aan vormkracht. Met Bolognino is het gelukkig enigszins anders
gesteld : in zijn mooiste liederen, vooral in het eerste deel van
zijn bundel te vinden, weet hij een toon te treffen waarvan het
persoonlijke accent zonder enige moeite in vele gevallen weer
samenvalt met de ongekunsteld-populaire van het vroegere
geestelijke lied.
De stukken die in het vierde deel (blz. 225-279) samengebracht
zijn, danken hun ontstaan aan de godsdienstige didactiek of aan
de godsdienststrijd. Met lerende of propagandistische bedoelingen
geschreven, drongen zij, omwille van hun praktische bruikbaarheid, in brede kringen door. Waarde hebben zij evenwel alleen
in cultuurhistorisch opzicht.
(
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Liederen van die aard zijn onder te brengen in twee reeksen :
catechisatie- en polemische liederen. Het catechisatielied werd direct
dienstbaar gemaakt aan het godsdienstonderwijs : het beoogt
alleen de berijming in min of meer gevatte en spreekwoordelijke
vorm van de gebruikelijke gebedsformules en van de voornaamste
geloofswaarheden. Als het meest typische voorbeeld van het
genre geldt de verzameling Den Lust-Hof der Christelycke Leeringhe
(1622) van de Benedictijn Benedictus vvv HAEFTEN ( 1 5 88-16 4 8 ),
achtereenvolgens prior en proost van de abdij van Afigem. Het
polemisch lied daarentegen wordt ingeschakeld in de verdediging
van godsdienst en geloofsleer en krijgt daardoor van zelf een sterk
anti-reformatorisch karakter. Begrijpelijkerwijze neemt het heiligenlied hier een bijzondere plaats in, zoals duidelijk blijkt uit het
Nieu Liedt-Boecxken (1617) van Rumoldus Batavus, dat zonder
enige twijfel op een Noordnederlands publiek afgestemd is. De
meest karakteristieke voorbeelden van deze liedsoort zijn te
vinden in de bundels, die de Leuvense drukkers Francois FABRI
en Jan MAES tussen I 605 en i 6i 8 bezorgden : hierin weerspiegelt
zich tevens duidelijk de omvorming, die het traditionele i 6e
eeuwse liedboek doormaakte onder de stuwing van de didactiek
der Contra-Reformatie.
In zijn Besluit (blz. 280-294) vat de schrijver vervolgens de
uitkomsten van zijn onderzoek samen : nog even volgt hij de
lijnen van de ontwikkeling die het geestelijk lied in de behandelde
periode doormaakte, gaat hij het wisselend spel na van traditionele
elementen en krachten der vernieuwing en poogt hij ten slotte
de werkelijke aard van de vernieuwing te onderkennen.
Op zijn eigenlijke studie laat de schrijver een vijftal bijlagen
volgen, waarin hij punten behandelt die wel verband houden met
zijn onderwerp, maar die hij om allerlei redenen niet kon inschakelen in zijn betoog. Zo geeft hij achtereenvolgens
z . een bronnenopgave van de besproken liedboekjes met hun verschillende uitgaven en vindplaatsen;
2. een bespreking van Den Lof -sank van Bethlehem (1646), een
liederenverzameling met haast uitsluitend kerstliederen, blijkbaar een herdruk van een bundeltje, dat in de i 6e eeuw thuis
hoort en bijgevolg in geen enkel opzicht als representatief
kan gelden voor het i 7e eeuwse geestelijke lied;
3. de liederen van de Jezuiet L. MAKEBLIJDE in het gebedenboek
Den Berth der Gheestelicker Vreughden (1618) opgenomen;
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4. de liederen die in emblematabundels voorkomen, zoals b.v.
in de Ydelheit des IVerelts en Het Masker van de Jezuïet Adriaan
POIRTERS;

S . een proeve van overzicht in vorm van tabel over de verspreiding van de liederen uit het Prieel in de latere verzamelbundels;
6. een chronologisch overzicht van de liedboekjes in ZuidNederland verschenen tussen z 60o en z 65 0 (met de herdrukken).
Hierop volgen nog : de aanduidingen van de gebruikte .rigla en
de lijst van de geraadpleegde werken.
Dit beknopt overzicht laat in lang niet voldoende recht wedervaren aan de rijkdom en de verscheidenheid van het hier geordende
en verwerkte materiaal. Nog minder laat het vermoeden wat al
werk en opzoekingen, met werkelijk Benedictijnengeduld uitgevoerd, aan deze studie zijn voorafgegaan.
Vooreerst had de schrijver een massa liedboekjes te onder
waarvan de meeste bijna volslagen onbekend en moeilijk-zoekn,
te bereiken zijn. Gelukkig heeft hij gebruik kunnen maken van
het voorbereidend werk dat E. P. Verstegen 0. F. M. voor het
eerste kwart van de Ile eeuw reeds had verricht. De schrijver
heeft evenwel gemeend dit materiaal te moeten onderwerpen aan
een nieuw onderzoek en de uitkomst daarvan heeft hem gelijk
gegeven. Niet alleen heeft hij op gelukkige wijze Verstegen's
documentatie met belangrijke vondsten kunnen aanvullen, maar
ook ten aanzien van het reeds bestudeerde kwam hij hier en daar
tot andere bevindingen.
Vervolgens had hij een oplossing te zoeken voor de vele
problemen die elk liedboekje doet oprijzen, ten minste als het om
een anonieme liederenverzameling gaat. Van waar komen de
liederen ? Welke nieuwe zijn eraan toegevoegd ? Worden de
oude ongewijzigd of in aangepaste vorm overgenomen ? In
welke richting gaat die aanpassing en in welke mate houdt die
verband met veranderde godsdienstige of artistieke denkbeelden ?
Welke auteursnamen gaan schuil achter de initialen die onder de
liederen voorkomen ? Wie verzorgde de bundel voor de druk
en schreef de soms interessante voorberichten ? Hoe verhouden
de verschillende uitgaven van een verzameling zich tot elkaar ?
Welke lotgevallen maakten de boekjes in die verschillende uitgaven door ? Welke liederen werden in latere verzamelingen
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opgenomen en in welke vorm ? In welk milieu ontstonden die
verzamelingen en met welke bedoeling werden ze samengebracht
en uitgegeven ?
Dat al deze vragen bij de behandeling van één enkele liederbundel konden klemmen, blijkt wel uit het hoofdstuk over het
Prieel, dat ik als een der rijkste en beste van de gehele studie
beschouw. Geen enkele van die vragen is de schrijver uit de weg
gegaan. Tot de beantwoording van enkele kon hij slechts komen
na moeizaam speurwerk en tijdrovende vergelijkingen van de
verschillende uiteenlopende versies van bepaalde liederen. Voor
het Prieel komt daar nog bij, dat het boekje een ingewikkelde
ontstaansgeschiedenis heeft. De oudste uitgave dagtekent van
16oá, maar blijkens het voorbericht is dat reeds de derde editie.
Tot dusver was niemand erin geslaagd een vroegere uitgave te
ontdekken, wat natuurlijk ruimte liet aan allerlei gissingen en
hypothesen. Met die gissingen en hypothesen heeft de schrijver
nu opgeruimd. Op zijn speurtochten in bibliotheken en archiefdepots heeft hij de hand kunnen leggen op een tot dusver onbekend Brugs liedboekje van 1 607, Den gheestelycken Schadi van Devotien. Een nauwkeurige vergelijking tussen dit boekje en het
Prieel bracht hem tot de overtuiging dat beide niet alleen naar
geest, inhoud en samenstelling nauw bij elkaar horen, maar dat
het tweede, onder een gewijzigde titel, niets anders is dan de
voortzetting van het eerste. Zijn zienswijze weet hij met overtuigende bewijzen te staven, zodat dit belangrijk twistpunt nu
voorgoed van de baan is.
Het is de schrijver niet altijd gemakkelijk gevallen een waardeoordeel over de behandelde liederen uit te spreken. Wil dit enige
geldigheid verwerven, dan zou het voor elk stuk afzonderlijk
geformuleerd dienen te worden. Ten overstaan van de rijkdom
en de uiterste veelzijdigheid van het geboden materiaal was dit
niet te verwezenlijken. Vaak heeft de schrijver zich moeten
tevreden stellen met algemene beoordelingen, op gehele reeksen
liederen slaande. Toch heeft hij steeds het nodige onderscheid
weten in acht te nemen tussen wat alleen aanspraak mag maken
op cultuurhistorisch belang en wat van literair standpunt uit nog
interessant is. Het is zijn verdienste te hebben gewezen op enkele
mooie, tot dusver onbekende liederen, die gemakkelijk de ver
kunnen doorstaan met ons beste bezit aan middeleeuwse-gelijkn
godsdienstige liederen.
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De grootste verdienste van deze studie ligt evenwel hierin,
dat ze in aanzienlijke mate ons inzicht in de ontwikkeling van het
geestelijk lied in de eerste helft van de i 7e eeuw verheldert en
verrijkt. Dat de schrijver opgeruimd heeft met allerlei vooroordelen en waanvoorstellingen ligt voor de hand. Maar ook
de uitslagen van recente onderzoekingen corrigeert hij en vult
hij aan. Zo breekt hij op goede gronden met de voorstelling alsof
het Prieel de verdere ontwikkeling van het geestelijk liedboek zou
hebben beheerst en alsof latere verzamelingen, naar het voorbeeld van het Prieel, oude 16e eeuwse liederen uitsluitend in
gemoderniseerde vorm zouden hebben overgenomen. De traditie
blijkt hier, zo meent onze schrijver, veel sterker geweest te zijn
dan over 't algemeen vermoed wordt. Zeer zeker, de centrale
plaats die het Prieel in de ontwikkeling van het geestelijk lied
inneemt, betwist hij niet. Door allerlei overzichten en tabellen
heeft hij trouwens duidelijk gemaakt in welke mate d e latere
liederenverzamelingen aan het Prieel schatplichtig zijn. Maar
naast dit liedboek bestaat ruimte voor andere, meer traditionele
ontwikkelingslijnen. De oude, 16e eeuwse liederen leven ook in
de oorspronkelijke vorm voort en sommige specimens daarvan
zijn slechts bewaard in hun 17e eeuwse vorm. Willem van Spoel
zijn bundel uit het begin der eeuw een eigen patroon-berch,dimt
van liedboek samenstelde, vindt nog navolgers in de jaren '20,
de glorietijd van het Prieel.
Bovendien heeft de schrijver de geestelijke achtergrond van de

meeste door hem behandelde verzamelingen kunnen vastleggen.
Meestal vond hij als auteurs, bewerkers of tekstuitgevers geestelijken, veelal kloosterlingen die in de keuze en vooral in de geest
van de opgenomen of gedichte liederen de spiritualiteit van hun
orde lieten doorschemeren. Vaak ook kreeg het lied bij hen een
eigen functie, doordat zij het inschakelden in hun godsdienstonderricht, hun predicatie of in bepaalde kerkelijke plechtigheden.
Het kan niet anders of zulk een uitgebreide studie heeft ook
haar gebreken. De brokkeligheid van de stof bemoeilijkte de
synthetische behandeling, die in sommige hoofdstukken wel
enigszins ontbreekt. Herhalingen heeft de schrijver niet altijd
weten te vermijden : zulks komt doordat hij, omwille van de
overzichtelijkheid, geregeld vooruitloopt op zijn onderzoek en
er ook geregeld op terugblikt. Bij zijn beschouwingen over de
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Renaissance blijft hij m.i. toch een beetje te sterk vasthangen aan
bepaalde uiterlijke aspecten daarvan. Sommige van zijn beweringen zijn wel vatbaar voor tegenspraak en sommige van zijn
oordeelvellingen behoeven herziening. Ook taal en stijl laten
heel wat te wensen over. Maar deze gebreken doen weinig
af aan de grote verdienste van het ingezonden werk. Ik aardel
dan ook geen ogenblik om aan de Academie voor te stellen dele studie
met goud te bekronen en e in de reeks van onze bekroonde uitgaven op
te nemen.
VERSLAG

Luc

INDESTEGE

Tweede Commissaris

Het mag verheugend heten, dat de letterkundige bedrijvigheid
in de zuidelijke Nederlanden tijdens de i 7e eeuw, sinds enkele
decennia in haar verschillende aspecten grondiger wordt bestudeerd dan dit voorheen het geval was en het tijdvak van de
Contrareformatie, waarop artistiek gesproken al veel vroeger de
blik werd gericht, nu eindelijk ook op het literaire vlak de belang
weet te wekken.
-steling
lied
in
de
zuidelijke
Het
geestelijk
over
lijvige
verhandeling
De
Nederlanden, in de eerste helft van de X VIIe eeuw, die hierbij ter
beoordeling aan de Academie wordt voorgelegd, is voor die
stelling een nieuw en sprekend bewijs.
Met prijzenswaardige vlijt en eindeloos geduld heeft de auteur
een groot aantal gedrukte liedboekjes opgespoord, onderzocht,
bestudeerd en onderling vergeleken en terwijl hij zich het werk
van andere geleerden te nutte heeft gemaakt, is hij tot bevindingen
gekomen die, zonder het beeld van de literatuur in de eerste helft
van de i7e eeuw ingrijpend te wijzigen, toch verschuivingen in
het perspectief voor gevolg zullen hebben en vermoedelijk zullen
prikkelen tot voortgezet onderzoek.
Aan het uitvoerig en gemotiveerd verslag van Collega Rombauts, die de onmiskenbare verdiensten van deze studie heeft
doen uitschijnen, hoef ik dan ook weinig of niets toe te voegen en
ik sluit me graag aan bij zijn voorstel dat er toe strekt de verhandeling door de Academie te laten bekronen en uit te geven.
De enkele opmerkingen die ik wens te maken slaan hoofdzakelijk op slordigheden in taal en stijl.

- 3" -Blz. 9 : _ „Dit werk verscheen in 1912 en kende een supplement,
voor kreeg een supplement."
Blz. 3 6 : „Deze chronologische prioriteit verleent ze (bedoeld
worden twee liedboekjes) reeds het voorrecht om in
deze studie ... enz. voor : chronologisch beschouwd,
zouden ze ... enz."
Ibid.
„Liederen die tè legendarisch van aard waren."
Ibid.
„Omdat deze een reële leemte kwamen vullen."
Blz. i 50 : „ Het Prieel had weliswaar een poging aangewend
... enz. voor : In het Prieel had de dichter gepoogd ..."
Hlz. 25 5 : „Daar de samensteller van dit boekje polemisch bezield
was, lijkt het eerder vreemd indien de omgewerkte
versie van zijn hand zou zijn, voor : polemisch van
aanleg ... lijkt de ... versie niet van zijn hand."
:

Ik, heb een vrij groot aantal van dit soort slordigheden
opgetekend, maar ik deel ze hier niet mede daar ik ervan overtuigd ben dat de auteur bij een aandachtig herlezen van zijn
kopij ze zelf wel zal ontdekken. Enkel wil ik nog wijzen op de
talrijke herhalingen, soms bijna woordelijk, o.m. van beschouwingen in verband met Luther en het kerklied in de volkstaal;
of met de geest van de Contrareformatie ten overstaan van de
Protestanten, enz.
Bij een verhandeling als deze, die geleidelijk is gegroeid, stuk
voor stuk is saamgesteld en opgebouwd, ligt het voor de hand
dat het niet steeds licht valt een synthese tot stand te brengen.
Dit valt vooral op in de conclusie van de auteur aan het slot .van
zijn studie. Dit Besluit dan (van blz. z8o tot 294) lijkt meer op een
résumé met tal van herhalingen, dan wel op een gevolgtrekking
voortvloeiend uit de verhandeling in haar geheel. Sommige
uitspraken lijken bovendien met elkaar in tegenspraak, bv. alinea 4
op blz. 281 met alinea 3 op blz. 283. Sommige bladzijden uit dit
Besluit zouden er ongetwijfeld bij winnen indien ze opnieuw
konden worden geredigeerd.
Vanzelfsprekend doen deze kleine feilen geen afbreuk aan de
waarde van het werk op zichzelf, al vertrouw ik dan ook dat de
auteur er eventueel rekening zal mede houden.
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VERSLAG DOOR

Achilles MUSSCHE
Derde Commissaris

Bij het gunstig oordeel van de beide collega's en hun voorstel om
deze studie door de Academie te bekronen en uit te geven, sluit
ik mij gaarne aan, met passende waardering voor dit grondige
monnikenwerk.
Aan hun beoordeling zou ik alleen nog de volgende beschouwingen willen toevoegen.
Het valt te betreuren, dat de schrijver het kader van zijn
verhandeling nogal eng, nl. zo louter literair heeft ontworpen.
Juist dit populaire geestelijke lied heeft zich toch in een bepaald
maatschappelijk milieu ontwikkeld en over die sociale achtergrond
vernemen wij zogoed als niets. Slechts even, in een paar zinnetjes
op blz. z 3, raakt hij deze belangrijke kwestie in het voorbijgaan
aan, als hij verwijst naar de woorden van J. A. N. Knuttel, dat
„economische en maatschappelijke moeilijkheden het succes van
die Franciscaanse beweging hebben bewerkt" en dan zelf constateert, dat „de economisch achtergestelden, met name het gewone
volk, van de I 5e eeuw voor een religieuse vernieuwing zeer
vatbaar waren". Het zou zeker de moeite geloond hebben,
ja het was een wezenlijk deel van deze studie om op de positie
van het geestelijk lied in de tijd en de samenleving dieper in te
gaan en de sociale samenhang in een afzonderlijk hoofdstuk te

behandelen.
Maar ook in zuiver literair opzicht werd het onderwerp niet
ruim genoeg opgevat en ontbreken er zekere samenhangen : een
situering in het algemene literaire leven in Zuid-Nederland, het
verband met de barok, een parallel met de positie van het toenmalig geestelijk lied in andere katholieke landen, bijv. Italië.
Tegenover deze leemten staat een zekere wijdlopigheid in de
behandeling van de stof. Herhaaldelijk vervalt de schrijver in
herhalingen, telkens en telkens weer komt hij uitvoerig terug op
de kwestie van de onderlinge afhankelijkheid der verscheidene
bundels, zodat de lectuur af en toe eerder eentonig dreigt te
worden. Dit gevaar van eentonigheid wordt nog versterkt door
de monotonie in de zinsbouw, zelfs waar een inversie zich bijna
opdringt (cf. blz. z o6 : „De passieliederen veroverden reeds in
onze oudste boekjes een plaats .")

313 —
Over de zuiverheid van taal en stijl hebben de beide vorige
beoordelaars reeds geklaagd, maar dit tekort aan beheersing van
het Nederlands op deze plaats lijkt mij bedenkelijk genoeg om er
nog wat nader op in te gaan. Men moet er zich toch over verbazen,
in een dergelijke studie ongetwijfeld het werk van een germanist — nog altijd een hele reeks fouten aan te treffen, die toch
in het middelbaar onderwijs stelselmatig bestreden worden :
verkeerde voorzetsels (synoniem van, voor gevolg hebben,
doorspekt van) ; andere gallicismen als : een einde aan stellen,
eraan houden, in katholieke middens, in grote lijnen; foutieve
omschrijvingen van de superlatief (blz. i 85 : „de meest innige
gevoelens", blz. 194 : „de meest intieme betrekkingen") ; verkeerd
gebruik van „deze" en „die" (blz. 6 : „Zoals die mystici had deze
auteur") ; foutieve verspringingen van tijd (blz. 3, 4, S , 23, 1 5 4,
i 8 , 281, 318) ; dit „gekende" beeld (i.p.v. „bekende" op blz. 66) ;
op blz. 142: „Prof. Rombauts heeft klaar betuigd, i.p.v. betoogd;
op blz. 286 : „ bij een eerste opzicht" (bedoeld wordt : op het
eerste gezicht), enz.
Het bestaan van de gedachtestreep schijnt de schrijver niet te
kennen; er is trouwens doorlopend een tekort aan interpunctie.
Tot de slordigheden behoren zonderlinge wendingen, eigenaardige formuleringen als : „Een leidend beginsel voor Knuttel
is geweest : een poging om ..." (blz. 9, dus : een poging die een
leidend beginsel zou zijn); „zo zien wij de bloei van het lied in de
15 e eeuw als een samenloop" (blz. 14, i.p.v.: als een gevolg van
de samenloop) ; op blz. 20 : „ de martelaars ... gegroeid uit een
oppositiehouding" ; op blz. S i : „de typische en nietszeggende
titel" (hoe kan iets typisch èn nietszeggend zijn ?); op blz. S 8 :
„de ongewone populariteit van een ... liedboek is oorzaak van
zijn ruime bekendheid"; op blz. 68 : „de religieuse ondervoeding
van de gelovigen tegemoet komen" ; op blz. 3 22 : „ de z 7e en i 8e
eeuw, wanneer de begijnen hun grootste bloei kenden ", enz.
Er is ook nog de soms wonderlijke woordkeus, zodat de taal,
alhoewel uit Nederlandse woorden bestaande, eigenlijk toch nog
geen Nederlands is. Enkele voorbeelden mogen hier volgen:
„Op zijn aansturen werd het grote werk ... uitgegeven" (blz. 9o);
„spitsen wij even onze aandacht op het syllabenaantal" (is het
werkelijk nodig zijn aandacht te „spitsen" om het aantal syllaben
van een vers te tellen ?) ; „een vooroordeel van de baan schuiven"
(blz. 103) ; de studie van de jezuitenliederen „inzetten" (blz. 104);
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er bestaat een discussie (blz. i z6); Pater Poirters en Bolognino zijn
auteurs die zich als zodanig ... voordoen (blz. 141) ; de bewerking
die eraan geschonken werd (blz. I 71) ; dezelfde idee wordt door de
volgende strofe „gelanceerd" (blz. 21 S) ; deze bijbelse interesse
(blz. 248, i.p.v.: deze belangstelling voor de Bijbel); een antwoord
„verleende" op de vragen, enz.
In ieder opzicht dus moeten taal en stijl van deze verhandeling
grondig gezuiverd worden. Afgezien van hun wetenschappelijke
waarde, moet men van literairhistorische geschriften een maximum
aan zuiverheid van taal eisen en mag men ook een minimum aan
literaire standing verwachten.
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Op woensdag 7 december 1966 worden in een openbare
plechtige vergadering drie nieuwe Academieleden geïnstalleerd
de heren M. GYSSELING, A. MusscxE en K. JONCKHEERE.
De heer Dr. V. F. VANACKER, onderbestuurder, spreekt de aanweiigen
toe.
Het is voor mij een eer U allen, bij de opening van deze plechtige
vergadering, te mogen begroeten, namens onze voorzitter,
E. H. Aerts, die ongelukkig door ongesteldheid verhinderd is
vandaag naar Gent te komen en zich daarvoor bij u excuseert.
Ook de collega's Lateur, Teirlinck, Van de Wij er, Claes, Baur,
Schmook, Rombauts, Lissens, Demedts en Moors laten zich
verontschuldigen voor hun afwezigheid.
In een tijd waar zo veel door de snelle evolutie rondom ons
bedreigd wordt met uitholling of overrompeling, heeft zich in de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde een
gelukkige traditie ontwikkeld, waarbij in een openbare vergadering de nieuwe leden plechtig worden geïnstalleerd. Misschien
mag ik u wel verklappen dat de leden die vandaag worden geïnstalleerd, in de engere betekenis van het woord, geen nieuwe
leden meer zijn. Immers, in de diverse werkzaamheden van ons
genootschap zijn zij reeds volledig ingeschakeld. Door hun collega's worden zij er als zeer verdienstelijke en aktieve leden gewaardeerd.
Vandaag wil de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, als levend geïntegreerd deel in onze samenleving,
haar nieuwe leden aan de buitenwereld voorstellen. Elk van hen
heeft door zijn taalkundig, essayistisch of literair werk reeds een
zeer verdiende waardering verworven bij vakgenoten. Maar ook
het ruimer publiek wenst de literaire of de wetenschappelijke
waarde van onze nieuwe leden te kennen. Dat bewijst uw vererende aanwezigheid, waarvoor wij u zeer oprecht dank zeggen.
Binnen een, helaas, vrij kort toegemeten tijd zullen de heren
K. Roelandts, R. Herreman en R. Brulez respektievelijk de heren
M. Gysseling, A. Mussche en K. Jonckheere begroeten en
voorstellen. Op hun beurt brengen dezen dan hulde aan de
nagedachtenis van hun voorgangers, die ons genootschap sedert
de laatste plechtige installatie ontvielen.
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De heer Prof. Dr. Karel RoEr.ANnTS begroet de beer Dr. Maurits
GYSSELING.

Jaargang 1943 van de Verslagen en Mededelingen dezer Academie bevat een Bidrage tot de kennis van het oudste Kustwestvlaamsch,
geschreven door Maurits GYSSELING, aspirant bij het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. De auteur is een jong
germanist die even tevoren zijn licentiaatsdiploma heeft behaald
aan de universiteit te Gent. Hij stelt geen vertrouwen in gepubliceerde teksten, maar wil voor zijn studie alleen gebruik maken
van materiaal dat hij zelf uit het archief heeft gehaald en waarvan
hij de betrouwbaarheid en de geografische herkomst naar best
vermogen zelf heeft onderzocht. Die houding vindt elke taalkundige normaal en noodzakelijk, in Gysseling echter is ze als
het ware belichaamd tot in de uiterste konsekwenties.
In volle oorlog begon zijn tocht door de Belgische archiefdepots, bibliotheken en private verzamelingen, op zoek naar alle
handschriftelijke dokumenten tot 1225 . Zodra de grenzen weer
open stonden, kwamen ook Noord-Frankrijk en Nederland aan
de beurt, vervolgens het aangrenzende West-Duitsland en
Nederlands archiefmateriaal in Engeland. Niemand kon vermoeden dat het excerperingswerk, ondanks de materiële moeilij kheden met verkeer en ravitaillering, nog zo'n vaart zou nemen.
Een eerste belangrijk resultaat daarvan is de publikatie van de
Dijlomata Belgica, met medewerking van A. C. F. Koch, in 1950.

In hetzelfde jaar verscheen ook zijn Toponymie van 4udenburg, de
dissertatie over zijn geboortedorp die hem in april 1945 de
doctorstitel had bezorgd. Het eigenlijke doel van de vele archiefreizen werd echter in i 96o bereikt met de uitgave van het „To po
van België, Nederland, Luxemburg, Noord--nymi.schI/ordebk
Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226)", een monumentaal
standaardwerk in twee dikke folianten.
Intussen heeft Dr. Gysseling, nog als archivaris en adjunctconservator bij het Rijksarchief te Gent, een paar inventarissen
en tekstuitgaven bezorgd, een oorspronkelijk doordacht werk
geschreven over Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van ^^n
plaatsnamen (1954), een begin gemaakt met de voorbereiding van
een toponymisch woordenboek van Oost-Vlaanderen enz. Ik kan
de opsomming niet voortzetten, want daarvoor alleen al is de mij
toegemeten tijd veel te kort. De bibliografie van Dr. Gysseling,
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in Jaarboek 1966 van deze Academie, bevat een 12o -tal bijdragen
en een reeks van 5 5 recensies.
Het studieterrein strekt zich uit over de kontinentaal- Westeuropese toponymie, van de prehistorie tot in de middeleeuwen.
Daarbij gaat de aandacht vooral naar de etymologie, georiënteerd
op topografie, taalgrens en kolonisatie, historische klankleer en
naamvorming. Het is volkomen uitgesloten dat iemand die in
zo'n groot en moeilijk toegankelijk gebied zulke intense aktiviteit
ontplooit, geen kritiek zou te verduren krijgen. De aanleiding
daartoe ligt precies in dezelfde hoedanigheid die Dr. Gysseling
toelaat, met een integer radikalisme, een overvloed van perfekte
bouwstoffen aan te brengen in een tempo dat volgens gewone
menselijke verhoudingen slechts door een team van geschoolde
vorsers is vol te houden. Overigens kan kritiek meer als een zegen
dan als een onheil opgevat worden. En zij verhindert geenszins,
dat het interpretatief gedeelte van Gysselings werk onmiskenbare
verdiensten heeft en dat de vakgenoten in binnen- en buitenland
gretig gebruik maken van de kostbare gegevens die zij geregeld
op hun tafel voorgeschoteld krijgen. Dr. Gysseling is aardig op
weg om op z'n eentje generaties neerlandici te bevoorraden.
Uit de bronnen van zijn Toponymisch Woordenboek noteerde
hij ook de persoonsnamen, bestemd voor een nog lijviger antroponymisch woordenboek. In twee bijdragen werden bepaalde
klankverschijnselen van die plaats- en persoonsnamen al taalkundig onderzocht en geordend tot een Proeve van een Oudnederlandse grammatica ( i 961, z 964). De laatste tijd echter koncentreert
Dr. Gysseling zich bij voorkeur op de wetenschappelijk sekure
uitgave van een corpus der Middelnederlandse teksten tot i 300,
zoals heel zijn oeuvre rechtstreeks steunend op de handschriften.
Hiermee zullen niet alleen de naam- en taalkundigen, maar ook
de litteratuurhistorici ruimschoots hun voordeel kunnen doen.
Het is een weldaad voor de neerlandistiek, dat een research-ambt
precies aan Dr. Gysseling is toevertrouwd. Als geaggregeerde
van de Gentse universiteit kan hij zich volledig wijden aan het
wetenschappelijk onderzoek en hij doet dat ook, in de absolute
volheid van het woord.
De Academieleden hebben in de loop van dit ene jaar al gekonstateerd dat kollega Gysseling borg staat voor een ongewoon
aktieve en inspirerende medewerking aan hun studievergaderingen
en diskussies. Mij verheugt het nog in het bijzonder dat ik hem,
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met de waardering van een jarenlange vriendschap, thans officieel
maar ook hartelijk in ons genootschap mag verwelkomen.
De heer Dr. Maurits GYSSELING herdenkt zin voorganger, walen
Prof. Dr. Edgard BLANCQUAERT.

Het wordt als een eer beschouwd, tot lid verkozen te worden van
een Academie. Een bijzonder grote eer is het, daarin Blancquaert
te mogen opvolgen.
De Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde werd gesticht
in 1886. Talrijk zijn zij die er lid van geweest zijn. Men pleegt de
leden van de Academie Française te Parijs de onsterfelijken te
noemen, en de naam wordt ook wel eens op de leden van de
Vlaamse Academie toegepast. Wanneer men de ledenlijst van
deze Vlaamse Academie overloopt, dan valt het evenwel op dat
een aantal van deze onsterfelijken thans helemaal vergeten zijn.
Wie waren zij ? Wat hebben zij geschreven ? Waarschijnlijk
zouden zelfs de leden die in deze Academie vergrijsd zijn, voor
sommige afgestorvenen het antwoord op deze vraag schuldig
blijven.
Doch wanneer deze Academie wellicht allang de sluimerslaap
zal zijn ingetreden, zal de naam Blancquaert nog steeds op een
ereplaats prijken in de handboeken over de geschiedenis van de
Nederlandse filologie. Wee de student die over de examenvraag
„Wie was Blancquaert ?" zal struikelen. Bij het voorbereiden van
deze hulde raadpleegde ik ook het grote boek Geschiedenis van de
Nederlandse taalkunde van de i 9e tot de 26e eeuw. Wat ik daarin aantrof leek mij zo merkwaardig, o.m. door het scherpe inzicht als
gevolg van de afstand in de tijd, en vervulde mij, opvolger van
Blancquaert, met zoveel fierheid, dat ik niet aan de verleiding
heb kunnen weerstaan om te parafraseren wat ik daar las :
In die tijd d.i. dus het midden van de Zoe eeuw — bestonden
er in het Nederlands twee taallagen. Er was de cultuurtaal, die in
de loop van de tijden uit de schrijftaal en uit het dialect van
Holland geleidelijk was gegroeid en bij een steeds groter wordende
elite in de streek aan de mondingen van Maas en Rijn steeds meer
was gecultiveerd geworden en ten slotte de algemene omgangstaal werd in het gehele taalgebied. Daaronder lagen de dialecten,
niet een aantal door scherpe grenzen van elkaar afgezonderde
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vlakken, als blokjes in een bouwdoos, doch wel zachtjes, haast
onmerkbaar in elkaar verglijdende dialecten, die van dorp tot
dorp varieerden. In een deel van het taalgebied, dat deel namelijk
dat in die tijd randstad Holland genoemd werd, waren deze
dialecten reeds zo goed als uitgestorven. Doch ook in de rest
van het taalgebied zou het, onder de impuls van de school en door
een opvallend streven naar eenwording, niet veel decennia meer
duren of deze dialecten zouden hoe langer hoe vlugger verdwijnen.
Blancquaert, die trouwens, als bewust demokraat, zelf een actief
aandeel had in het uitbannen van de tot dan toe bestaande verschillen, namelijk door het propageren van de standenloze en
bovengewestelijke cultuurtaal, zag de gevaren in die juist daardoor
voor de toekomstige Nederlandse historische taalstudie ontstonden. Hij wist hoe moeilijk het is, achter de spelling van het
Middelnederlands de naar tijd en plaats wisselende uitspraak van
de klanken vast te stellen; hij wist dat het niet minder lastig is om
uit geschreven teksten de syntaxis van de vroeger gesproken taal
te achterhalen, en eveneens dat men inzake geografische lexicologie
nog aan het begin stond. Hij besloot, het de komende generaties
van taalkundigen gemakkelijker te maken en zelf het dialect, met
zijn klank-, syntaxis- en woordenschatvariaties, zoals het van
dorp tot dorp verschilde, in fonetisch schrift vast te leggen. Naar
het voorbeeld van de Atlas Linguistique de la France van Gilliéron
en Edmont -- hij liep trouwens een jaar college bij Gilliéron te
Parijs -- vatte hij het plan op voor een Nederlandse dialectatlas.
Nog voor hij aan de Universiteit te Gent benoemd werd, begon
hij met de realisatie ervan. Hij stelde een vragenlijst van i 36
welgekozen volkse zinnetjes op en ging die in elk dorp bij
dialectvaste proefpersonen opvragen. Een deel van het Nederlandse taalgebied bewerkte hij helemaal alleen. Hij zag evenwel in
dat het doel dat hij zich gesteld had, namelijk het gehele taalgebied opnemen, de kracht van één man verre te boven ging. De
taak moest daarenboven zo spoedig mogelijk tot een goed einde
gebracht worden, wilde men een synchronisch beeld bekomen.
Daarom vormde hij een schare enthousiaste medewerkers, die elk
een deel van dit taalgebied, hetzij alleen, hetzij in samenwerking
met hem of met anderen, voor eigen rekening namen. Blancquaert
heeft de voltooiing van deze grootse onderneming, na vijf eeuwen
nog steeds een van de grootste prestaties uit de Nederlandse
taalkunde, niet meer mogen beleven.
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Hoewel de naam Blancquaert nergens op een titelblad prijkt,
is het nochtans aan zijn initiatief te danken dat een andere belangrijke onderneming in het midden van de Zoe eeuw ontstond,
namelijk de reeks Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de
lexicografie van het Nederlands. Hierin werden diverse omvangrijke
boeken opgenomen, die tot de belangrijkste uit de toenmalige
Nederlandse taalkunde behoren en grote drukkosten vergden.
De bestaande academies en commissies beschikten niet over de
noodzakelijke geldmiddelen om ze uit te geven. Blancquaert zag in
dat. een nieuw en daardoor levens- en kapitaalkrachtig fonds,
namelijk het Centrum voor Neerlandistiek, daartoe moest
opgericht worden; dank zij zijn persoonlijke invloed in het
Ministerie en zijn onverzettelijke wilskracht is hij ook hierin
geslaagd.
Dit was wat ik las in genoemd handboek uit de 26e eeuw.
Ik dank U allen voor Uw aandacht.
De heer Raymond HERREMAN begroet de beer Achilles MussCHE.

Het is mij niet mogelijk een zo vol en zo rijk leven als het uwe,
en dat ik S S jaar lang, deels van ver, maar dikwijls van zeer nabij
heb mogen volgen, in zo weinige minuten zelfs maar samen te
vatten, zodat gij het mij niet ten kwade zult duiden dat ik mij tot
enige algemeenheden beperk.
Ik kan niet anders dan mij ook nu nog steeds herinneren hoe
gij geboren en getogen zijt in de moeilijk te doorbreken kring
van het proletariaat, het Gentse, het Belgische, het Europese, het
overal aan zichzelf gelijke „Lumpenproletariaat" van het einde
der vorige en het begin van de twintigste eeuw; maar om er aan
toe te voegen, vooreerst, dat gij er in zekere zin, die ik hier niet
nader bepalen kan of moet, zijt boven uitgegroeid; maar ook en
vooral, dat gij in dat proletariaat vastgeworteld en het trouw zijt
gebleven, in uw hart, in uw gedachten en in uw werk.
Met deze groei, en deze duurzame trouw van het hart, mag ik
uw geestelijke opgang vergelijken. Na van uw veertiende jaar
een o zo kleine bediende te zijn geweest, teruggekeerd naar de
school, heeft het programma van het normaal onderwijs van deze
vooroorlogse tijd u en ons geen titels van geleerdheid kunnen
verstrekken, maar gij zijt boven deze onderste middelmaat
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uitgegroeid tot een meester die anderen beleren mocht en het met
gezag hebt gedaan, bijvoorbeeld in onze taal en in de schoonheid
van de taal.
Ik zou nog een derde parallel kunnen maken. Opgegroeid,
enige tientallen jaren lang, in een vaderland dat niet altijd een
goede vaderland voor de Vlamingen was, hebt gij, tijdens de
laatste wereldoorlog, op gevaar van uw leven in het verzet
gestaan tegen de dreigende verdrukking ; en was het veel meer
voor een betere wereld, dan voor een begrensd vaderland, dan
toch diende dit verzet tegelijk het geboorteland.
Tegelijkertijd trouw aan uw Vlaamse afkomst, zijt gij niet
alleen, naar het woord van Vermeylen, Vlaming geweest om
Europeaan te kunnen zijn, maar, een stap verder, zijt gij Europeaan
en wereldburger geworden om u een waardig Vlaming te kunnen
voelen.
Bij alles wat ik nu reeds zei, heb ik bestendig aan uw didactisch,
maar in de eerste plaats aan uw werk van scheppend kunstenaar
gedacht. Hier en op dit ogenblik kan het immers alleen om dit werk
gaan. Maar ook, niets van wat ik zei, dat niet in uw werk is bevat.
Na zestien jaren is gisteren de derde druk verschenen van uw
onverbleekt fresco, Aan de Voet van het Belfort, en nu in een pocket,
die verdiende in elke bibliotheek, en in de armste, te komen.
Want zij die mochten vergeten hebben wat de industriële revolutie
aan ellende heeft gekost moeten zich indachtig blijven, dat in
Europa nog, maar vreselijker elders, honger en pauperisme voort
woeden.
Geëngageerde kunst dan, zal men zeggen, het genoemde fresco,
uw studiewerk over Cyriel Buysse, over Herman Gorter, over
Rosa Luxemburg. Zeer zeker. En indien de tijd niet beperkt
was, zou ik hier gaarne een academisch intermezzo over het
engagement in de kunst hebben voorgedragen. Laat het vandaag
genoeg zijn te beweren, dat elke schepping in een of andere zin,
in meerdere of mindere mate, geëngageerd is.
Maar ook, dat het engagement de kunstenaar of het kunstwerk
niet maakt. Echter, wat dan uw werk aangaat, de ellende mag
óverál overwonnen worden, dan blijft Aan de Voet van het Belfort
een wekroep tot de mensen, om de goedheid (wat Plato toch de
hoogste deugd noemt) onder elkaar te beoefenen. En blijft ook
een monument van taalschepping, van schoonheid dus, wat een
nauwelijks minder hoge deugd wordt genoemd.
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Zal ik dan, wat de schoonheid betreft, in verband met uw scheppend werk, dat u sedert lang een plaats in deze Academie in giet
vooruitzicht hield, een vierde parallel durven trekken, en zeggen
hoe van uw eerste verzenbundel, De Twee Vaderlanden, van 1927,
over Koraal van de Dood, van 19 3 8, en over zoveel bezonnen en
bezinnend proza, tot uw bundel Langzaam Adieu van 1962, een
opgang is na te gaan, van wat gij zelf hebt genoemd uw hartstochtelijke poëzie die soms mateloos van hartstocht was, tot een
niet minder, integendeel, hartstochtelijke rust en classiciteit, een
evenwicht, een onwankelbaar balancement tussen ik citeer u
De drift der glorieuze jonge jaren
laat het langzaam komen en nog ver
en de tijd van het adieu
verwijderd zijn ...
ik ben nog altijd zingend onderweg
zingt gij, inderdaad; een evenwicht tussen de liefde voor wat des
dagelijkser levens is, en de liefde voor wat gij de glans van Hellas
noemt, en die ons aanzet ik blijf u citeren in optocht naar een Parthenon te rijden ...
om het even welk Parthenon; een evenwicht tussen heil en onheil
dat ons het leven toch weergaloos laat zijn :
Er is maar één geheim, oud en belegen:
buig over 't leven als een wonder neer,
ach, in een huivren vaak, in wind en regen,
en in een jubel soms, maar altijd weer
in één verliefd verbazen toegenegen,
o leven, weergaloos op alle wegen.
De beer Achilles MUSSCHE herdenkt jan voorganger, wijlen Lode
BAE KELMANS .

In het leven van Lode Baekelmans is over zijn volle lengte een
dubbele drang aan het werk geweest. Aan de ene kant zijn drang
naar daden, naar deelneming aan het openbare leven, waardoor
hij reeds in 18 94, op nauwelijks vijftienjarige leeftijd, als leerling
aan het atheneum meehielp tot het oprichten van het tijdschriftje
Vlaendren die Leu !, en waardoor hij verder tot in zijn oude dag
een eersterangsrol heeft gespeeld op allerlei gebieden van de
Vlaamse cultuur. Aan de andere kant zijn drang naar het schrijver-
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schap, waardoor hij een omvangrijk werk heeft opgestapeld van
een achttal romans, een elftal bundels schetsen en novellen, twee
toneelstukken, verscheidene bundels literairhistorische studies en
een paar bundels herinneringen.
De literaire vorming en het schrijversdebuut van Baekelmans
behoren tot de allerlaatste jaren van de 19e en de eerste jaren van
de Zoe eeuw. In het woelige wereldje van jonge Antwerpse
intellectuelen en kunstenaars waarmee hij omgang had, stroomden
van een aantal kanten soms zeer tegenstrijdige invloeden binnen.
Over Brussel, vanuit de jaargangen van „Van Nu en Straks",
drong het internationale anarchisme binnen, dat met de vage
vrije visioenen van Bakoenin en Kropotkin, Stirn.er en Reclus
deze revolutionaire, maar toch individualistische artiesten meer
aantrok dan het wetenschappelijk systeem van het gedisciplineerde
proletarische marxisme. Vanuit Frankrijk met de romans van Zola,
vanuit Duitsland met de stukken van Hauptmann greep het
naturalisme met zijn onverschrokken waarheidsliefde en zijn
doordringend pessimisme Baekelmans hevig aan; in eigen land
had hij trouwens reeds het voorbeeld gevonden van TeirlinckStijns en Buysse, en in de onmiddellijke nabijheid, in Antwerpen
zelf, van Georges Eekhoud en de Wrakken van De Bom. Daar
kwamen nog andere invloeden genoeg : van Ibsen, van de-nast
grote Russen, zelfs van het Franse symbolisme, zoals enkele
motto's uit Baudelaire en Laforgue getuigen — alles samen een
soms wonderlijke mengeling, zoals dat aan de ingang van het

leven voorkomt, als de jonge mens open voor alle winden staat;
een „mixtum compositum" van pessimisme naast geestdrift voor
het „laaiende leven", van anarchistische verwerping van het
gezag en misprijzen voor de bourgeois, van geloof in de aanbrekende nieuwe eeuw en van vurige vlaamsgezindheid.
In dat jeugdige spel van invloeden zit een heel stuk machtige
tijdgeest en ook wel een vleugje mode natuurlijk, maar de strekking waaraan de jonge Baekelmans zich toen literair het nauwst
verwant heeft gevoeld, is ongetwijfeld het naturalisme geweest.
In zijn bundel over Vier Vlaamsche Pro^aschrjvers heeft hij over
Arm Vlaanderen, het laatste boek van het tweetal Teirlinck-Stijns,
zelf geschreven : „In onze jeugd hebben wij ermee gedweept,
en mij heeft het meer getroffen dan De Leeuw van Vlaanderen.
Het pessimistische, fatalistische levensgevoel van het naturalisme heeft een lange vore door het werk van Baekelmans ge-
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trokken. De titel van zijn eerste bundel Uit grauwe nevels geeft al
dadelijk de sombere toon aan. Het is een bundel van niets méér
dan schetsen, verkenningen van zijn terrein en zijn personages in
een vreselijk onbeholpen taal en stijl, maar alle spelen zich af in
een wereldje van slijkerige straten, bouwvallige steegjes, rusteloos
daverende dokken, onder een duister gesloten hemel vol regen
en mist. En de drie romans die hij in die periode heeft geschreven :
Marieken van Nijmegen in 190 I , De doolaar en de weidsche stad in
1904 en Tille in 1912 nog, zijn alle drie romans van een ondergang,
en wel van een onontkoombare ondergang, niet toevallig, niet
van buitenaf veroorzaakt, maar ingeboren, in het lot zelf gegeven;
zij zijn ook meer of minder bewust doordrenkt met het principiële
pessimisme van die tijd, de navrante wanhoop van Flaubert.
Dat naturalisme én zijn jeugdherinneringen beide dreven
Baekelmans voor zijn stof en zijn personages naar de twee eigenaardigste kleurrijkste volkswijken van Antwerpen : het SintAndrieskwartier en het Schipperskwartier met heel het rare volkje
van hun matrozen en „venusdierkens", met heel het verdierlijkte
afgebeulde hongerlijdende proletariaat van hun havenarbeiders.
Van al die mensonterende ellende, de uitbuiting van de arbeid,
de ontaarding door de jenever, de werkloosheid in de winter en
de zwarte honger is Baekelmans de getuige geweest, een van de
zeldzame getuigen in de literatuur van dit land. Vooral dan in
De doolaar en de weidsche stad, waarin hij de ondergang verhaalt
van Lieven, de jonge polderboer, die als zovele anderen, de armoe
beu en toegevend aan een vreemd heimwee, het avontuur waagt
in de grote stad, zoals die zich na eeuwen hoog en trots weer
oprichtte aan de horizon, dreigend en lokkend. Het was toen
inderdaad de tijd van Verhaerens Campagnes hallucinées en zijn
Villes tentaculaires, dat de proletarische massa's zich ophoopten
in de nieuwe industriesteden en de handelsmetropolen van het
9e-eeuwse kapitalisme en dat ook de bevolking van Antwerpen
in 20 jaar tijd van i 88o tot 1900 sprongsgewijze toenam van
i 69.000 tot 272.000. Voor dit indrukwekkende onderwerp had
Baekelmans zijn werk dan ook breed als een trilogie ontworpen
en wij kunnen het alleen maar betreuren, dat hij het na het eerste
deel om onbekende redenen heeft opgegeven, ook al is dit geen
meesterwerk geworden, al evenmin trouwens als de enigszins
verwante. roman La nouvelle Carthage van Georges Eekhoud -zonder dat synthetisch, geladen, aanklagend en bezielend evocatie-
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vermogen van een Masereel in zijn houtsnee-roman La Ville.
Karakteristiek is inderdaad de verhouding van de schrijver
tegenover het sociale probleem. Zonder ook maar de minste
twijfel stond hij met heel zijn hart aan de zijde van zijn Lieven en
de z S .000 hongerlijders die met vrouw en kinderen ronddoolden
door de besneeuwde straten waar had een anarchist toen anders
kunnen staan ? maar wat hij uitbeeldde waren allen „zachtmoedige dompelaars" die alleen maar om wat liefdadigheid vroegen, niets dan een lijdend proletariaat zonder een teken of zelfs
maar een woord van verzet; de enige poging daartoe die hij
beschreef in De Aftocht der Veertig (uit de bundel Havenlich jes)
stort in een caricaturale mislukking ineen.
De vraag is pertinent : vormden dat principiële pessimisme en
die aanvankelijke opstandigheid de diepere aard van Baekelmans ?
Ik zou willen zeggen van niet. Reeds te midden van zijn „donkere"
periode, tussen Marieken van Nijmegen en De Doolaar in, ontstond
een vermakelijke vertelling als De waard uit de Bloeiende Eglantier
vanuit een duidelijk andere mentaliteit, en na Tille in i 91 2 ver
sombere levensvisie zowel als de vage revolutionaire-blektd
geestdrift voorgoed : Baekelmans was toen pas 3 3 jaar, zodat hier
nog geen sprake kan zijn van het al te bekende ouderdomsverschijnsel.
In het latere werk is het milieu, zijn de personages gebleven en
het is dus eigenlijk niet juist, dat Baekelmans de uitbeelder van
Antwerpen in onze literatuur zou zijn; Antwerpen wacht nog altijd
op zijn roman. De wereld van Baekelmans beperkt zich, zoals
reeds gezegd, tot een paar schilderachtige, sterk folkloristische
volkswijken, waarin, nogal paradoxaal, een typische Antwerpse
heimatkunst ontstond, een soort van steedse tegenhanger van
onze dorpsnovelle. Toch is het in de grond niet verwonderlijk,
dat ook na de Europese oriëntering van „Van Nu en Straks" de
regionalistische traditie in de Vlaamse letteren nog jaren bleef
overheersen; zelfs de stadsmensen onder onze schrijvers schreven
bijna allen over hetzelfde smalle wereldje vanuit die zelfde smalle
geest maar ach ja, wat noemen wij niet al een „stad" in dit
land, ook nu nog ! Waren Brugge en Kortrijk, Aalst en Mechelen
toen werkelijk steden, of alleen maar grote dorpen ? Was zelfs
Antwerpen, het tweeslachtige Antwerpen, kosmopolitisch èn
provincialistisch terzelfder tijd, een echte grote stad ? In het
toenmalige Vlaamse milieu kon die Vlaams-Europese tendens nog
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niet krachtig doorbreken, doodeenvoudig omdat de economischsociale onderbouw ontbrak, en door het optreden van „Van Nu
en Straks" werd aan de sociale werkelijkheid van het Arme
Vlaanderen niets veranderd.
Ook in het latere werk van Baekelmans blijft dus de horizon
beperkt rondom zijn eenvoudige mensen, onder wie hij een
Uitgesproken zwak heeft voor zwervers, pierewaaiers, zonderlingen, verschoppelingen, luitjes kortom van de zelfkant. Zelfs
in zijn literairhistorische studies komt deze voorliefde voor de
zelfkant aan de dag : in zijn Boek der rabauwen en naaktridders en in
zijn Oubollige poëten, een bundel opstellen over enkele halfvergeten
kleine „poètes maudits" ; het is alsof de jeugdige anarchisten- en
estheten-verachting voor de bourgeois en de filister in de latere
Baekelmans is blijven voortleven en een verdoken uitweg heeft
gevonden in zijn genegenheid voor excentrieken en schelmen, en
in zijn belangstelling voor de vagantenpoëzie uit de onderwereld
van de literatuur.
Maar hoe dan ook, zijn visie en zijn toon veranderden wèl,
zichtbaar en hoorbaar, in een soort van terugkeer vanuit het
naturalisme naar het bezadigde realisme van Sleeckx, vanuit het
pessimisme naar een gematigd scepticisme. De spot, de ironie, de
schamperheid maakten plaats voor gemoedelijkheid, gulheid,
mildheid; Baekelmans ging begrijpender, toegeeflijker tegenover
de mensen staan, vaak geamuseerd om hun fouten en zwakheden
ja, meer dan eens werd hij al te zachtmoedig, al te bezadigd en
te anecdotisch, zonder die bezetenheid door het leven van de
grote realisten, zonder dat tragisch accent van de Russen, die
zelfdoorleefdheid van een Gorki.
Daartegenover dan echter, in zijn schone inspiraties, staat zijn
vertrouwde aanvoeling van het milieu; zijn vermogen om met
sobere toetsen, een paar rake trekken een atmosfeer te scheppen,
een personage neer te zetten; zijn warme menselijke humor en,
achter de woorden verscholen, wat een vertedering, wat een deernis met de eenzamen en de weerlozen in dit leven. In hoge mate
bezat hij ook die twee kenmerkende eigenschappen van de Nederlandse schrijver : hij had de gave van het zien, van het geboeide
waarnemen van de realiteit, en hij had de gave van het vertellen.
Een romanschrijver was hij eigenlijk niet; hij had wèl de natuurlijke aanleg voor het epische, maar in klein formaat : hij was een
verteller van verhalen, van het korte verhaal zoals wij dat aan-
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treffen in de wereldliteratuur van in de Decamerone tot bij Tsjechov
en Maupassant, die hij beiden zeker bewonderd heeft. Helemaal
in de lijn van zijn grote binnenlandse meester Buysse lag het
hoofdaccent op het verhaal, dus op de mens, niet op de taalvorm;
hij heeft zogoed als niet meegedaan met de modieuze woordkunst
van zijn tijd ; wel integendeel, door zijn armoedige onzuivere taal
is hij soms beneden de mogelijkheden van zijn talent gebleven.
In de kritiek die zo licht in gemeenplaats vervalt heeft
men vaak al de nadruk gelegd op die blijmoedigheid, die jovialiteit, j de grappigheid van zijn vertelkunst. Is Baekelmans wel
zo'n leuke kerel geweest ? De mens heb ik persoonlijk niet genoeg
van nabij gekend, maar als ik zijn werk overschouw en dit
bevat toch de kern van zijn wezen dan antwoord ik voor mij
ontkennend. Reeds in zijn Marieken van Nijmegen komen gebeurtenissen voor, die Baekelmans waarschijnlijk voor het leven
getekend hebben. Daarbij denk ik, meer nog dan aan de mislukking van de liefde tussen Marieken en Moenen, aan de ver
onder de vrienden van het Antwerpse groepje, aan-broeding
de nieuwe Rutli-eed voor de vernieuwing van de Vlaamse Beweging en de strijd voor de jonge kunst en hoe, een jaar nadien
al, heel het groepje jammerlijk uiteengevallen is. Moenen, de
hoofdfiguur, wordt getekend als de man van de „onbereikbare
verlangens "; de twee sleutelwoorden van de hele roman zijn :
onstandvastigheid en onbestendigheid. Dit zijn de sleutelwoorden
voor het hele verdere werk van Baekelmans gebleven : niet
wanhoop en pessimisme, niet opstandigheid, maar wel : onbereikbaarheid van de droom, onbestendigheid van het lot, betrekkelij kheid van de mens ; ook in vele van de blijmoedige verhaaltjes
vormen zij de ondergrond. In de jonge jaren werden deze woorden
uitgesproken in de gamma's van de tijd en van zijn jeugd : een
toon van heftigheid en bitterheid; later in zijn eigen sceptische
toonsoort, in een geest van verzaking en berusting, met een
gesluierde melancholie om de kleine weerloze mens en zijn
onvolkomen lot.
De beer Raymond BRULEZ begroet de beer Karel JONCKHEERE.
Het is in een drievoudige hoedanigheid — en zodus met een
driedubbel genoegen — dat ik Karel Jonckheere bij zijn installatie
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tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde wens te begroeten : als collega, als streekgenoot en
als persoonlijke vriend.
Als vriend ... Het was in het jaar i 93 2 dat ik, voor het eerst,
Karel Jonckheere ontmoette. Ik kwam uit het station te Oostende
en hij, die op mij wachtte, verwelkomde mij met de vraag : „Wat
verkiest ge : iood of ozoon ?" Bedoeld was : „Waaraan geeft ge
de voorkeur : een wandeling langs de zeebranding dit was
het „lood" of in het stadspark : „het ozoon". Ik had onmiddellij k begrepen dat mijn nieuwe vriend mij rekende tot de happy
few, die zulke goede verstaanders zijn, dat, zonet een half woord,
dan toch een halve volzin voor hen volstaat. Seneca verklaarde
dat „de stijl het aangezicht is van de ziel". De aanwending door
Jonckheere van twee stijlfiguren : de ellipse en de allusie onthulde
mij dat in deze jonge dichter een geraffineerde ziel en een spitse
geest moesten aanwezig zijn.
Deze hoedanigheden hebben inderdaad ruimschoots bijgedragen tot de goede faam die de dichter en de redenaar hebben
verworven, niet alleen binnen 's lands grenzen, maar ook daar
bij de literatoren en televisiekijkers in Nederland, bij de-buiten;
congressisten van de Internationale Biennales der Poëzie te
Knokke, bij de uitgevers in Skandinavië en op de Balkan, alwaar
de ambtenaar met zoveel toewijding als olijke diplomatie zich
inspant om onze literatuur in vreemde talen te propageren.
Ik noemde Jonckheere „allusief" en „spitsvondig". Het
gebeurt echter ook wel dat deze zo zeldzame gaven niet naar hun
waarde worden geappreciëerd.
Ik zei : „als streekgenoot". Karel Jonckheere is geboren te
Oostende, in de jaren toen de shah van Perzië zijn onmetelijk
fortuin op de kansen der roulette van het Kursaal waagde. Ikzelf
ben geboortig van Blankenberge, alwaar, kort voor de Eerste
Wereldoorlog, aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk,
's namiddags in de Sint Rochuskerk luisterde naar de organist
die voor hem Bach speelde. Wij zijn beiden : kustvlamingen. Ik
wil uit het begrip van „geografische Vlamingen" dat reeds een
onprettige politieke betekenis bezit geen pretentieuze, cosmopolitische aanspraken halen. En het blijft een feit dat het hinterland
van deze Vlaamse kust, met zijn Gezelle, zijn Rodenbach, zijn
Streuvels, op heel wat meer prestigieuze verdiensten en verrijkingen
van ons literair patrimonium kan wijzen. Doch ik verklaar mij nader.
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Terecht heeft Hippolyte Taine gewezen op de invloed die het
geografisch milieu op het karakter en de geestelijke vorming van
de letterkundige uitoefent. Sta mij toe een kleine persoonlijke
belevenis aan te halen. Toen ik, als zesjarige knaap, voor het eerst
mijn ouders op een reis naar Brussel mocht vergezellen, vroeg
ik, bij de aankomst in de hoofdstad : „Waar is hiér de zee ?". Ik
kon mij niet indenken dat, in andere steden, één der windrichtingen
niet door de zeehorizont was afgesloten. Ik was geen dichter en ben het later ook niet geworden. Maar het moet wel zo zijn
dat deze opening, deze doorkijk op de oneindigheid een onuitwisbaar merkteken op de poëtische verbeelding slaat.
Ik weet : er zijn dichters die dromen van de hoogvlakte van
Pamir, terwijl in werkelijkheid „een boogscheut ver hun horizonnen liggen". Anderen waren tevreden met een „Voyage autour
de ma chambre", terwijl anderen weer Odysseus achterna wilden.
Karel Jonckheere liet zich aanmonsteren aan boord van de sloep
O. 3 i 8 om op de IJslandse wateren te zwalpen; en het liefst nog
ware hij geland op de kust van het verre Tristan da Cunha, dat
hij opwekt in zijn eerste verzenbundel. Net als voor Frederik van
Eeden zingt voor Jonckheere" de op zand'gen grond neerdonderde zee de kroonzang aller wereldzangen ". Dit blijkt zowel uit de
titels van zijn verzenbundels Het Fitte Zeil, Spiegel der Zee, Vloed
ijn, De Hondenwacht, Van Zee tot Schelp, als uit deze van zijn reis -l
reportages Cargo, Terra Caliente, De Zevende Haven. -verhaln
Op geen enkel moment ontsnapt de dichter aan wat hijzelf
noemt „de toverband tussen de eenzame en zijn horizont". Dit
besef van de physische en metaphysische eenzaamheid van de
mens is het leitmotief in zijn oeuvre, waarvan de etische conclusie
geformuleerd wordt in een verrassende synthese van berusting
en revolte. „Wij willen eenzaam zijn, maar niet alleen..."
In die vereenzaming, mijn vriend, zijt gij vroegtijdig tot zelf
gerijpt. Gij zijt zelf vroegrijper geweest dan Stendhal.-kenis
Daar waar gij, in uw Spiegel der Zee de bevinding of moet ik
zeggen het onmeedogend vonnis uitspreekt : „Wie veertig
jaar wordt, zal zich zelven kennen, of anders is het beter dat hij
sterft", heeft Stendhal een ruimer termijn toegestaan. Op de
eerste pagina van Henri Brulard lezen wij inderdaad : „Ik heb
mij neergezet op de drempel van San Pietro en heb er gemijmerd
over volgende gedachte : „Ik sta op het punt vhf tig jaar oud te
worden. Het wordt hoog tijd dat ik mezelve zou kennen..."
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Karel van de Woestijne zocht „God aan zee", zowel op de
dijkpromenade van Blankenberge, als op die van Oostende, waar
gij, jongere Karel, hem tegen de stormvlagen hebt zien worstelen.
Gij echter waart een sceptieker, die blijkbaar niet door de pascaliaanse godsangst werd getormenteerd.
Maar net als Karel van de Woestijne hebt gij op uw lippen „het
voedende zout" van de oceaan geproefd en, als Willem Kloos,
in het zeeoppervlak een spiegel gevonden, waarin uw heimwee
naar avontuur zich aftekende, uw spleen naar onbekende landen,
de onderlinge verhoudingen niet alleen van mens tot mens, maar
ook van mens tot dier, de drang naar de ontraadseling van de
mysteriën die het aardse lot beheersen, de bezinning op de luttele
geestelijke en emotionele waarden, die prijs verlenen aan ons
bestaan. Aan al deze themata hebt gij een pregnante, ja vaak
aangrijpende gestalte geschonken. Maar gij hebt deze themata
ook nog van uit een andere hoek benaderd, docr ze te bekijken
met een ironie, die haars gelijke niet vindt in de hedendaagse
Nederlandse letteren. Dit heeft u de reputatie van „enfant terrible".
bezorgd. En het . komt mij voor dat gij, die u sceptisch hebt
uitgelaten over de literatuur, die gij -- allicht in een bevlieging van
ontgoocheling genoemd hebt „het onproefbaar gif van rap
gelezen en vergeten boeken", dat gij ook niets hebt nagelaten om
deze reputatie in stand te houden. Een dergelijke zelfstandige,
noncomformistische houding is te zeldzaam om ze niet met sympathie te begroeten. Ze lokt echter ook onvermijdelijk reacties
uit. Een dergelijke onvriendelijke reactie viel u reeds bij de
aanvang van uw literaire loopbaan — te beurt, toen de Bestendige
Deputatie van uw geboorteprovincie weigerde de verdiende
bekroning te bekrachtigen, die een bevoegde jury aan een van uw
eerste verzenbundels had toegekend. Ik haast mij te zeggen dat,
later, driejaarlijkse staatsprijzen voor poëzie u dubbel en dik
hebben vergoed voor de morele krenking en het financieel nadeel
die u waren aangedaan...
Uw omvangrijk poëtisch oeuvre is de bezinking van en de
bezinning op een levenservaring, die ook zware beproevingen
heeft gekend. De karaktersterkte waarmee gij deze beproevingen
hebt gedragen, de waarachtigheid, waarmee gij ze hebt vertolkt
en ook de meewarigheid waarmee gij het leed der medemensen -ik denk b.v. aan uw aangrijpende ballade der onschuldige Servis the kinderen, die slachtoffers werden van de gruwelijke
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betekenis in onze literatuur zullen bewaren.
Ik heb uiteraard de hoofdklemtoon gelegd op de dichterlijke
creativiteit van onze nieuwe collega. Ik zou even uitvoerig moeten
stilstaan bij het werk van de essayist; maar de waardering die
jonckheere's betogend proza verdient, zou in een groter tijdbestek
moeten toegelicht worden dan dit waarover wij vandaag kunnen
beschikken.
Dat Jonckheere's hoofdbekommernis zou gaan naar de zin of
het mysterie der poëzie was te verwachten. En evenzeer dat
iemand die steeds .op zijn hoede is geweest voor wat hij noemde
„het literair bedrog georganiseerd in strategische hoofdkwartieren", bij het ingezette onderzoek een strenge critische onafhankelijkheid zou manifesteren. Dit heeft onze collega bewezen
in essays als Bertus Aafjes, de dichter der poéiie in Poëiie en experiment
-- een reeks critische dialogen met zijn vriend Erik van Ruysbeek — en in De poe**.Ziemuur doorbreken. Wij beleven een tijd dat
de dichtkunst hoe langer hoe meer een voorbehouden terrein
dreigt te worden voor ingewijden. De essayist stelt dit verschijnsel
vast in een treffende metafoor : „Poëzie is een bijbels huis met
veel woningen, die met elkaar in verbinding staan, zij het dan
ook doolhofsgewijze". Het komt et dus op aan te achterhalen
welke geheimen verscholen liggen in deze diverse woningen. De
rationalist Jonckheere, die de schouders ophaalt voor de zelfingenomen poëten die, van uit de klassieke oudheid tot op deze
dag, meenden dat hun inspiratie van goddelijke oorsprong was
herinner u Boileau's befaamde „S'il n'a pas recu du Ciel
l'influence secrète !" is ervan overtuigd dat „elk verschijnsel,
zelfs het wonderbaarste moet herleid kunnen worden tot een
wetenschappelijke wet" en verder „dat een gedicht in zijn vermeend geheim niets meer is dan mentale scheikunde. Alleen is
het moeilijk het proces te volgen ..." Allicht zullen velen de
essayist hier niet willen volgen. Men kan wel het percent iodium
in de zeelucht en het percent ozoon in de boslucht in cijfers
omzetten; maar de essentie der poëzie is een fluidium dat in geen
scheikundige kolven thuis hoort en, voor mijn part, zou ik
bezwaarlijk genoegen kunnen nemen met een verklaring die alle
poëzie zou herleiden tot een wilde warreling van atomen, moleculen en cellen in het menselijk brein.
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U merkt het, er is hier ruimschoots stof voorhanden tot academische diskussie. En de intrede van Karel Jonckheere in ons
genootschap steekt vol wetenschappelijke en artistieke beloften.
Van een kersverse académicien gaf Diderot, in een schrijven aan
de tsarin Catharina van Rusland, volgend bedenkelijk portret :
„Au moment oû un homme de lettres entre l'Académie
frangaise it semble qu'il devienne stupide. Je n'en vois pas
d'autre raison que sa dépendance de la Cour et la crainte de perdre
sa place qui lui ótent toute energie..."
Dergelijke perikelen bedreigen noch ons genootschap in het
algemeen, noch onze nieuwe collega in het bijzonder. De Vlaamse
Academie heeft herhaaldelijk bewezen hoezeer zij onafhankelijk
stond tegenover de gevestigde politieke macht, wanneer zij
stelling nam in aangelegenheden, waarbij de toekomst van de
Nederlandse taal in dit „land van roem en rouwe" op het spel
stond.
De intrede in onze Academie van een erudiete, fijnzinnige
geest, tevens bezield met een onbeschroomd, vrijmoedig karakter
en een voorbeeldige werkijver is een waardevolle aanwinst voor
ons genootschap. Wij allen zijn hierover ten zeerste verheugd en
heten Karel Jonckheere van harte : „Welkom !" ...
De beer Karel JoNCxxEERE herdenkt ij/n voorganger wijlen Prof. Dr.
Leo VAN PUYVELDE.

Naast enkele voordelen is het een nadeel dat men in zijn jeugd
geen kennis krijgt van het beeld dat een wijs en vriendelijk man
van u ophangt als uw leven nagenoeg zijn definitieve plooien
heeft aanvaard. Valt de balans mee, — ik heb het voorrecht vandaag het voorgeborchte van deze instelling te verlaten dan had
men, ietwat bewuster bij het naderen van de meet, zich ernstiger
kunnen voorbereiden. Niet om vroeger ter plaatse te zijn maar
om onderweg wat verantwoordelijkheidsbesef te vergaren en een
goed akademielid te worden. Al ken ik niet, nog niet ?, de vaste
waarde van, de ideale voorwaarde voor deze zeldzame titel. Wordt
men academicus om wat men is of laat men u toe opdat ge iets
zoudt worden, minder voor u zelf dan voor de gemeenschap ?
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Deze gezonde bezinning over het betrekkelijke van de eer en
de plicht, die mij vandaag een gewisse benauwenis bezorgt, werd
ingegeven door twee prikkels.
De eerste : de zo vriendelijke woorden van mijn meer dan
kollega Raymond Brulez. De erkentelijkheid die voor hem in mij
opwelt wordt in haar spontaneïteit lichtelijk belemmerd door
mijn bestendig aanwezige Westvlaamse gewarigheid (dit woord
is Zuidnederlands maar ik verkoop mijn ziel niet), door mijn
waakzaamheid als gij aandringt : noopt een vriend zich zelf niet
in plechtige momenten als deze tot ietwat bedwelmende over-drijving ? De tweede aanleiding tot het ijken van mijn soortgelijk
gewicht als lid van deze koninklijke, alle platina bruiloften overlevende vergadering : hoe reageert uw oprecht gemoed als het de
lijst overloopt van de rechtstreekse voorgangers die uw zetel
hebben verwarmd ? Sedert i 8 86, dit is sedert 8 juli tachtig jaar
geleden, is uw jongste lid nummer vijf.
Roem ik de vergane kollega's in hoge mate, wat mijn plicht
gebiedt, dan wek ik de indruk dat ik me aan hen wil ophij sen.
Prijs ik ze onvoldoende, dan mocht men mij verwijten dat ik ze
niet ken of alléén achter wens te blijven, in het licht buiten hun
schaduw.
Laat mij dadelijk en vrank bekennen dat ik een middenweg
zal zoeken en hun gedachtenis zal oproepen om, misschien voor
ons allen, van hen iets te leren.
Hun bibliografie vindt men zeer zorgvuldig bewaard in onze
en andere geleerde biblioteken. Hun leven is dat van een normaal
strevend mens geweest, in Vlaanderen geboren, bezield de ene
al idealistischer dan de andere, met de wil om zich zelf te worden
door het medium van de vele mogelijkheden en tegenstrijdigheden
die de Vlaming sedert i 830 tot een strijdbaar en daardoor zeer
nijver soldaat voor onze ontvoogding onder de wapens hebben
geroepen. Met soldaat bedoel ik zowel de opgeroepene in ons
als de vrijwilliger, met iets meer nadruk op de tweede want het
nobelste beroep dat nog steeds door ons te kiezen valt blijft dat
van Vlaming. De Akademie, de Minister van de Nederlandse
Cultuur wordt er gaarne aan herinnerd, blijft een van des Vlamings
hoofdkwartieren
was Lodewijk Mathot,
Mijn academische betovergrootvader
g
iets meer bekend, in zijn tijd althans, als L. van Ruckelin gen,
Antwerpenaar uit 1830, te Brussel gestorven in i 895 , op weg naar
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een Vlaamse manifestatie. Laten we van hem onthouden dat hij
een realist was én in zaken (hij fabriceerde strohoeden) én in
ideaal : hij stond te midden van de weekdaagse Vlamingen, schreef
enkele boeken voor dezer genoegen en een paar geleerder voor
het zijne; hij had belangstelling over voor een bewuste toenadering op kommercieel en cultureel gebied met Nederland maar
niet als halve meeloper. Zijn leus was dat wij geen meesters buiten
de grenzen nodig hebben. Ik prijs hem met Rodenbach : wij
begroeten heus de stoet maar blijven op ons peerd.
Zijn opvolger was Désiré Claes van Neerlinter uit i 836 en als
rustend ateneumleraar gestorven te Namen in 1910. Als dichter
is hij vandaag volledig verwaasd, zijn schoolboeken zijn eergister
nuttig geweest, zijn toneel wordt niet meer gespeeld. Merkwaardig
blijft zijn humoristische schets over ons samengaan met Nederland. Ik gedenk in hem een even noest werker als Mathot met
een lichte voorliefde voor de geestige wijze waarop hij kritisch
stond tegenover de overmoed van het Noorden en de spijtige
onrijpheid van het Zuiden.
Mijn akademische grootvader was professor Mr. J. H. Paul
Bellefroid, Hasseltenaar van i 869 en te Nijmegen overleden in
195 9 als erelid. In de meeste Vlamingen schuilen twee Vlamingen :
een heimatstreler en een algemene. De eerste kan zich voor zijn
euforistische normenloosheid verontschuldigen door zijn organische aanhankelijkheid voor zijn bakermat. Stenigen we niet
wie, bovenmate romantisch, zijn te vertrouwde dichters heeft

liefgehad. Voor Paul Bellefroid waren dat de toenmalige Limburgers, wier tongval hij tevens heeft bestudeerd. Meer dan voldoende
verdiensten blijven in Bellefroid te waarderen als wetenschappelijk
ijveraar na Ledeganck om onze gerechtstaal tot monumentaal
Nederlands op te bouwen. Bestendig moeten wij, elk in zijn
taalkring, ons gereedschap fatsoeneren opdat het handzaam worde
zowel in de vingeren van Nederlands als Vlaanderens maagd.
Voor Bellefroid die ons leerde gestraft te worden of vrijgesproken
in onze onverminkte moedertaal, neem ik deemoedig mijn
akademische steek af.
Op i8 juni 1965, enkele maanden voor zijn dood richtte mijn
jongste voorganger, professor emeritus Leo Pieter van Puyvelde,
met zeer vaste, drieëntachtigjarige hand een schrijven tot mij of
ik hem aan een Engels uitgever kon helpen voor de uitgave van
zijn standaardwerk over Antoon van Dyck. De grafologie mag
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zijn wat ze kan maar een telefonisch gesprek, kort na ontvangst
van zijn verzoek, bevestigde mij dat Leo van Puyvelde een bijna
kompleksloos vitalist is geweest, zelfzeker strateeg in een te
overrompelen omgeving, met te zijnen dienste een romantische
verbeelding, die hij te filteren wist, zonder vaarwel te zeggen aan
een gewisse durf, door een uiterst dichte belezenheid.
Kultuur-historici en essayisten hebben dit voor op louter
scheppende letterkundigen dat ze over hun polyvalente belangstelling voor een specialiteit of de kunst over het algemeen dag in
dag uit kunnen getuigen in velerlei vak- en andere tijdschriften,
bestendig moeten uitzenden of echo zijn in polemiek of controversen. Hun artikels worden gekommentarieerd, vastgelegd in
overdrukken, kortom hun bibliografie is uitgebreider en toegankelijker. Die van Prof. Dr. van Puyvelde. door Dr. Robert
Roemans in druk gegeven tot 1949, leert weer eens met welke
werklust en werkkracht mijn jongste achtbaar erflid zich van onze
bewondering en eerbied weet meester te maken. 170 bladzijden
titels van boeken (de vertaalde zijn er bij maar die hebben ook
energie van de auteur opgeëist), van brochures, artikels, inleidingen, lezingen en andere betogen. Leo van Puyveldes leven
en werk ordenen is voor een syntetische lofspraak technisch
onmogelijk Gun mij simpel de kans om zijn onmetelijke arbeid
te beschouwen, zoals ik het voor de voorgangers deed, als bijdrage
tot onze kulturele luister.
Leo van Puyvelde, St. Niklazenaar van i 882, lijkt mij een

typische illustratie van onze rijke mogelijkheden. Hij begon zoals
wij allen met een sentimentele literaire roes (Helena Swarth en
Albrecht Rodenbach), leerde hierna een standpunt innemen in de
verhouding Nederland-Vlaanderen, in de spanning VlaanderenBelgië. Zich bezinnend over en getroffen door de illustraties in
vroeger letterkundig meesterwerk, bleef hij geboeid door de
wisselwerking woord-prent en zou de weidse geleerde worden
met voorliefde voor Vlaanderen als exponent van de WestEuropese plastiek. In zijn geslaagde loopbaan van professor in
dit vak en later als hoofdkonservator van het Museum van Schone
Kunsten te Brussel, had hij een rustig kamer- en salongeleerde
kunnen worden. Hiervoor was hij echter te ruimtelijk en te
konjunktureel ingesteld. In oorlogstijd waakte hij over de Vlaming
die hij wenste te worden in tal van algemeen politieke geschriften.
Parallel hiermee groeide zijn zin voor Europees en verder inter-
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nationaal bewustzijn. Hij moet een gelukkig man zijn geweest
omdat hij gevonden had wat wij steeds nodig hebben : sereniteit
om uit het beste van onze kunst de vaste, tevens eigen waarden
af te zonderen om ze te konfronteren, meteen wereldkundig te
maken, met wat ik zou willen noemen het volstrekt artistieke
geweten van de algehele beschaving.
Als germanist was hij gelaarsd en gespoord uit de universiteit
gekomen. Andere naties kon hij eveneens in hun taal te woord
staan. Voor kongressen hier en in verre landen (wat zijn verre
landen voor een wijze rusteloze ?) draaide hij zijn aristokratische
hand niet om. Om van ontdekkingen in de kunstfilosofie of
-geschiedenis te dromen, had hij die wondere tijd vol bezinning
en ontheffing over die men beleeft per trein, boot of vliegtuig.
Om het museumwezen te reorganizeren bezat hij de soepele
ervaring, de fantazie en het prikkelend verantwoordelij ksheidsbesef. Om te onderhandelen beschikte hij over de diplomatisch
feeling, waarmee Rubens het hem had voorgedaan. Na de jongste
oorlog heeft hij zich de weelde kunnen veroorloven als kolonel
op zoek te gaan naar verdwenen kunstschatten, na in Engeland in
het Koninklijk Windsor Castle, als kind ten huize, 778 tekeningen
van oud Hollandse meesters aan verstarde cartons te hebben
ontrukt. Een schrandere Vlaming was sinjeur geworden.
Misschien ben ik iets te ikzuchtig door van mijn voorgangers
te willen leren wat men van mij als stilaan afstervend academielid
verwacht. Als men het mij niet euvel duidt, wil ik gaarne bekennen
dat mij in het achterhoofd een drieste wenk begeleidde : zeg het
maar tot u zelf, misschien zit in deze al te lichte balans iets waardoor de Vlamingen die verder met de tijden wensen mee te leven
hun bril rechter kunnen zetten.
DANKWOORD VAN DE ONDERBESTUURDER :

Hooggeachte Vergadering.
Ik, meen de tolk te mogen zijn van u allen, wanneer ik de zes
sprekers dank voor hun gevarieerde en ook persoonlijke lezingen.
De afgestorven leden werden met eerbied herdacht.
Het werk van de leden, in soms zeer verschillende gebieden,
dat gepaard gaat met een bezinning over de betekenis van de
voorganger, is de beste garantie voor de voortzetting van een
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vruchtbare werking, die, in haar verscheidenheid, de verdere
bloei van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, in dienst van onze gemeenschap, mogelijk zal
blijven maken.
Met een kleine praktische wenk, waarbij ik de genodigden even
herinner aan de kleine receptie die in het salon wordt aangeboden,
verklaar ik deze vergadering voor gesloten.

EEN „RUZIE IN ONS STRAATJE"
TE MECHELEN IN 1441
DOOR
Prof. emer. Dr. Robert FONCKE
Lid van de Academie

Op xxvj septembris a° xlj -- dus op 26 september 1441 — kreeg
de Stedelijke schepenbank of vierschaar te Mechelen, waarin de
stadsschepenen als vertegenwoordigers van de mechelse bevolking
zetelden onder het voorzitterschap van de schout, afgevaardigde
van 's lands vorst 1), te vonnissen over een toneeltje van straatlawaai, 'twelk in de volkstaal heden ten dage ter Dijlestede nog
„een ruzie in ons straatje" zou worden geheten en in het officiële
verslagboek van de bedoelde rechtbank aangekondigd staat als
„vander onsedicheit (= onfatsoenlijkheid) geschiet by (= gedaan
door) hennen guens" 2).
Dat de genoemde beklaagde het werkelijk wat al te bont
gemaakt had, blijkt klaar en duidelijk én uit de klachten van zijn
slachtoffers én uit het verhoor van de optredende getuigen te
zijnen laste (3).
Hoe was de herrie begonnen ? Hennen Guens was de woning
binnengedrongen van een vrouw Lysbet van Schoeten en had
haar vastgepakt, zeggende : „ghi zijt de gene die ic hebben
wille". Omdat zij hem „(h)yet gaen vut haeren huyse, zoe smeet
hi se tweewerf aen haer hoo(f)t". Hierop riep de vrouw naar
waarschijnlijk op het lawaai toegelopen geburen dat ze door
Hennen was geslagen geworden en daarom „smeet hij se wederom,
(

(

(1) Dr. Louis Ms : Vijf eeuwen stedelijk strafrecht (Antwerpen-'s Gravenhage, 1947), blz. 43, S S, 69.
(2) Stadsarchief te Mechelen : S. A. Judicature des échevins, S. II; no i, fol. 12
vlg. Bondige samenvatting in Dr. Louis MAES : op. cit., blz. 5 49, nr. 7.
(s) Een getuige heet de Mechelse volkstaal „nen toen" (= toon) en wel
van in oude tijd : in zijn eerste rekening over het jaar i S 5 9 vermeldt Janine
Reyniers als rentmeester van de armentafel van de 0. L. Vr. parochie aldaar,
dat bij een proces te Grimbergen op 2 3 april werd „gerenonseert (= afgezien)
van voorfleren thoen" (fol. xvj vo).
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dat se viel in de grippe — of straatriool —" met de woorden :
„seght nv dat ic v gesmeten hebbe". Bij vrouw Lysbet bevond
zich haar kind, dat aan het wenen viel en dat sloeg Hennen daarom
eveneens. Een vrouw sHamers, die was aangelopen gekomen om
moeder en kind te beschermen, ontving op hare beurt slagen
van hem. Nu, op het verhoor, getuigden nog twee vrouwen
magriete sVliegers en zoete Reckemast helemaal hetzelfde.
Nadere biezonderheden deden de opgeroepen mannelijke
getuigen wel aan de hand ! Als eerste kwam aan 't woord Gielen
Vander wilghen. Hij zette uiteen dat hij van verre een vrouw en
een kind had horen wenen. Naderbij getreden, zag hij een vrouw
nl. vrouw sHamers — aankomen, die graag vrouw Lysbet
zou hebben beschermd; Hennen sloeg echter naar haar, ,,omdat
zy haer verandworden (= zich te weer stellen) woude". De getuigende trad tussen beiden, maar desondanks deelde Hennen
haar „noch een kynnebackeslach" toe. Hij viel ook Gielen
Vander wilghen aan „omme hem in deerde te swingene". Nadien
haalde hij zelfs een mes te voorschijn en stak ermee wel vijf- of
zesmaal naar hem, gelukkiglijk echter zonder hem te raken. De
aangevallene moest dus „olien ... in een huys" en toen wierp
Hennen zijn mes naar hem. Vander wilghen hoorde bij dit alles
Jan Van gaueren die even later ook komt getuigenis afleggen tot de woesteling zeggen : „hets quaet dat ghi doet" en begeren
„vrede van hem te hebbene" 1) ; doch hoe luidde diens antwoord ? „ay, hoeresone, zoudi willen vrede nemen/Ic soude v
steken dat ghi drie daghen opte strate stincken soudt".
De volgende getuige, Willem Van den plassche geheten, had
eveneens Hennen Guens bezig gezien en gehoord, vóór de deur
van vrouw sHamers eerst. Hij stond er met vele straatstenen in
zijn handen, al roepende : „hoerevleugels, comter vut. Ic sal v
helpen, daer ghi beboert/ende sprac vele quader ongeorloofde
eeden" — of vloeken.
Vandaar was hij getogen naar onze volgende getuige, Jan
Van gaueren, woonachtig aan het .broederstraetken". Deze
straat te Mechelen heette vroegertijds, van in de i 3e eeuw, „Groenendalstrate", in de helft van de 16e eeuw .Groenstrate", van in
15 78 ook „Cellebroerstrate"; een eeuw vroeger echter „Bruederstraetken", toen er o.a. de beroemde klokgieter Adriaan Stey-
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) Dat hij zich rustig zou gedragen.
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laert 1) gehuisvest was. Sinds de oprichting van het Begijnhof
binnen de stad Mechelen, door de magistraat toegestaan in i S 95 (2),
raakte de straat ten halve gesloten en verwierf gemeenlijk de
benaming „Sint-Antheunisgang"; ten tijde van de Franse overheersing heette zij „Rue de la Cigogne" ; een nadien officieel
aangestelde commissie voor het onderzoek van de oude straat
beval opnieuw de naam „Cellebroedersstraat" aan ( 3).-benamig
Van nut is ons die aanduiding voor getuige Van den plassche,
omdat ze insluit dat de herrie, waarover wij 't hebben, voorviel
in de wijk van de huidige Sint-Katelijneparochie en bij de SintKatelijnestraat.
Hennen Guens had vele kasseistenen opgeraapt en stond nu
te schelden voor de deur van Jan Van gaueren : „hoeresone,
comter vut. Ic sal v steken, ghi sult drie daghe stincken opte
strate". Woordelijk dezelfde bedreiging had hij al getuige Vander
wilghen toegeroepen ! Van nieuws uitte hij een hoop „onredeliker woorden gelyc hi te voren gesproken hadde" ; ook tegen
een andere vrouw dan vrouw sHamers nadien blijkt dat ze
Lysbetten Van schoeten moet zijn geweest —; doch deze getuige
had hem verder niet zien misdoen, niet zien werpen -- met de
opgeraapte kasseistenen of zijn mes natuurlijk — of zien slagen
toedienen. Daarentegen herinnerde hij zich wel dat de beklaagde
„seyde menichweruen dat hij mechelen auontueren woude", dus
in rep en roer en in gevaar wou brengen.
De derde mannelijke getuige — reeds ter sprake gebracht door
een voorganger in de rij Jan Van gaveren, kon zich hoofdzakelijk beperken tot de bevestiging van wat tegen Hennen Guens
al- was aangevoerd geworden. Hij liet gelden dat men zich had
gemoeid met het ontstane straatlawaai om de „sassemheit (= het
weerzinwekkende, het walgelijke)" van het gedrag van Hennen
Guens. Hijzelf had hem toegesproken met de woorden : „ghi
waert weert dat men aen v vrede hiessche (= dat men van u
(

(1) Geboren omstreeks i S 3 o en overleden in i j8 i . Cf. Dr. G. VAN DooRSLAER : Eenige aanteekeningen rakende de Mechelsche klokgieters, in Bulletin du
Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, Tome septième (i 897),

blz. 199 ; L'ancienne industrie du cuivre a` Malines. III. La fonderie de cloches (in
r elfde Bulletin, Tome XXIII (1913), blz. 25-3 i .
(2) Kanunnik W. VAN CASTER : Namen der straten van Mechelen en korte
beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen (Mechelen, z. j .), blz. i 3.
(3) W. VAN CASTER : op. cit., blz. 73.
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vordere op te houden de openbare orde te verstoren; dat men u
beboeten zou om verwekte onrust op straat)". Hennen had toen
geantwoord met de vraag : „zoudi vrede heisschen (= zoudt gij
die boete doen opleggen)" ?. Van gaveren schijnt hem wel van
vroeger te hebben gekend en het dunkte hem gepast „dat men
hem in de porte leyde". Hiermee is wel bedoeld de Brusselpoort
te Mechelen, de enige nu nog bestaande van de twaalf vroegere
poorten in de stadsvesten, ook de voornaamste ervan en dienvolgens ook geredelijk aangeduid als "de Overste poorte" in oude
geschriften; zij werd in de i 3 e eeuw opgetrokken als een zeer
hoog gebouw met een ronde toren aan elke zijde van haar doorgang. Bij gelegenheid diende zij als opsluitingsverblijf van in
hechtenis genomenen -- de folterkamer van de stad bevond er zich
overigens ( 1) al bracht men hen gebruikelijk onder in het
steen, het huidige middengedeelte van de Stadshalle ( 2).
Nog twee opgeroepen poorters kregen het woord op de
gerechtszitting. Eerst Jan Van scakenbroec, die getuigde dat hij
Guens had zien werpen met een mes naar Gielen Van der wilgen,
die bij hem in huis was komen vluchten. Hij had ook Van gaueren
horen verzoeken om vrede en de beklaagde horen antwoorden
„met vele quader woorden van hoerensone ende anderssins".
Hij besloot echter met wat men heden ten dage zou bestempelen
als verzachtende omstandigheden, ten minste onrechtstreeks;
want -- voerde hij aan „naex tgheueerte dat de vors. hennen
bedreef — te zien dus aan zijn misbaar toen zoe scheen hi
wesende kintsch ende buyten sirene", dus : onnozel, dwaas,
onzinnig.
De laatste getuige, Mant Van den berghe, had het eens te meer
over wat voorviel vóór de deur van vrouw sHamers. Hij had
Hennen met de vuist op haar venster zien hameren en hij zou
door het raam zijn geklouterd had hij, Mant, het niet verhinderd.
Hij hoorde hem vele „onbehoerliker ende sasseme woorden"
roepen naar de genoemde vrouw; hij hoorde nog dat hij getuige
Janne Van gaueren „vuten huyse daeghde" — dus uitdaagde op
de straat te durven komen — en dat hij „sprac aldaer vele ongebonnender woorde(n)", beledigende scheldwoorden dus.
( 1) W. VAN CASTER : op. cit., blz. i 24; Dr. Louis MAEs : och. cit., blz. 458.
( 2) Dr. Louis MAEs op. cit., blz. 454 vlgg.
:
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Onmiddellijk op het verslag van de getuigenissen volgt de
mededeling van het vonnis, geveld door de heren stedelijke
rechtsprekenden. Nog geen volle drie weken na de getuigenissenzitting brachten ze het te berde, „Opten xiij st. Dach van Octobris
int jaer onss. heeren m.iiij.c xlj".
Het lijkt met opvallend weinig zorg neergeschreven, met
herhaalde doorhalingen van namen, woorden en gehele zinsdelen,
nog met enkele bovengeschreven woorden of verkortingen. Het
luidt dan behoorlijk geordend :
„ ... want hennen guens, wouters zone, hem mesdragen heeft
tegen den heere ende tegen der stad/zoe zal de vors. hennen
sculdich zyn te doene eenen wech ten heyligen bloede te wilsenaken/Ende daertoe sal hi gheuen x gouden Ryders/te bekeeren
half den heeren ende half der stad... Ende dat hij daer toe sculdich
sal zyn te contenteren, te payen ende genouch te doene lysbetten
van schoeten, vrouwen steamers ende gielen van der wilghen van
alsulken onsedicheit oft smeten als hi ten henwaert gedaen mach.
hebben/Ende by daeghslichte de stad te rumen/waer hi er eer
bynnen quame, hi en hadde van al dat vorscr.es voldaen, ende
waerachtich licteeken gebracht Vanden vors.weghe alsoet behoert/
dat men hem zyn vorsten let van sinen duyme afsmiten sal".
Het liep dus uit op een opgelegde boetetocht naar het Heilig
Bloed te Wilsnaken ( 1), d.i. Wilsnack in Pruisen bij Potsdam,
alwaar godvruchtig vereerd werd het „Wilsnacker Wunderblut",
dat ook op de lijst van vroegereeuwse strafpelgrimagiën van
andere gemeenten in Vlaanderen, als bijv. te Grimbergen, voorkwam ( 2).
3
Willen wij op de woordenschat gaan letten, voorkomende op
dit paar mechelse bladzijden, zo stuiten wij op enkele termen, die
ofwel geheel of bijna geheel buiten gebruik zijn geraakt te Mechelen ofwel hun betekenis in meer of mindere mate hebben gewijzigd.
(1) Dr. Louis MAEs op. cit., blz. 438.
(2)Vgl. J. B. CANNAERT : Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in
Vlaanderen (Gent, 1835), blz. 79.
:
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Onder de eerstbedoelde verluiden o.a.: criten (= schreien,
roepen) ; stuiten (= slaan; subsi. smeet = slag) ; (afsmiten =
afslaan) ; in de eerde swingen (= met een zwaai op de grond werpen) ;
achternaer (= nadien) ; v oft vj weruen (= vijf- of zesmaal) ; geraken
(= raken) ; vlien (= vlieden, vluchten) ; auontueren (= op het spel
zetten, in rep en roer brengen) ; sassembeit (= ongemanierdheid-,
walgelijkheid; adj. sassem) ; heisen (= eisen) (eisen, vorderen) ;
gheueerte (= geveerde, gevaerde) (= wijze van doen, gebaar,
misbaar) ; hadde gedaen (= indien niet ware tussengekomen) ; hadde
hem (= hield, gedroeg zich) ; daegde ( = opriep) ; gelegenheit van den handelingen (= toedracht van de zaak) ; ongebonnen
(= uitgelaten, schaamteloos) ; (h)yet gaen (= gebood, beval;
Vgl. hoogduits : heissen = i) heten, een naam geven of dragen;
doch eveneens : bevelen) ; grippe (= greppe) (= goot, riool,
greppel) ; bekeeren (= uitkeren, betalen) ; wegh (= boeteweg,
bedevaart) ; licteken (= kenteken, attestatie, bewijsstuk) ; waerachtich
(= waar, juist, echt) ; genouch doen (= voldoen, voldoening geven) ;
rumen (-= verlaten, heengaan op bevel van de overheid).
In de tweede reeks komen te staan : waf (= vrouw) ; onsedicheyt
(= onbetamelijkheid) ; haer verantwoorden (= zich verdedigen,
te weer stellen) ; quaet (= slecht, lelijk) ; kintsch (= handelend
als een kind, onnozel, dom, dwaas) ; verfnet (= verwoed, waan
woede ontstoken).
-zing,
Bij deze dubbele lijst zal men niet nalaten op te merken dat het
huidige mechelse dialekt nog het werkwoord „krijten" bezigt,
doch alleen in de betekenis van „tergen", het niet voor „roepen,
schreeuwen" of "wenen, schreien" gebruikt; insgelijks snij/ten
„stuiten" alleen voor „gooien, werpen ", welk tweede woord het
nooit aanwendt; „gelegenheit" wordt nu in alle gevallen door
het leenwoord „okkazie" (gesproken : okkaja) vervangen;
„grippe" of : greppe" kent het ook niet meer, alleen maar
„greppel", ook geboekt trouwens en ook als masculinum in het
aangrenzende Antwerps ( 1) : voor een slijkerige goot op straat
of tussen twee grondstukken. Mag men zich wellicht bij dit woord
niet afvragen of het niet verdoken ligt in het mechelse „krempel",
dat toepasselijk is op een uitgehold geraakte scheiding tussen
( 1) P. Jozef CORNELISSEN & J. B. VERVLIET : Idioticon van het Antwerpsch
dialect. 1 0 deel (Gent, 1899), blz. S O9.
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straatkasseien in een trottoir, waarop de jongens eertijds, wanneer
het nog mogelijk was dat ze op straat zich vermaakten, scherp
letten voor hun knikkerspel ? „kintsch" beperkt zich tot de
aanduiding van de verslapte geestestoestand van oude mensen :
hij, zij wordt kinds, is kinds geworden. Onze tekst last voor
kasseisteen de term „castisteene" in; de vraag dringt zich echter
op of wij daarin niet te doen hebben met een blote schrijffeil met
st voor ss, veroorzaakt door de volgende st van „steene".
Wij denken er niet aan uitvoerig de in deze officiële bescheiden
toegepaste spelling te gaan behandelen; zij wijkt trouwens in
geringe mate af van de in de laatmiddelnederlandse teksten gewoon
gebruikelijke. Er weze alleen de zeer spaarzame aanwending van
de hoofdletters onderstreept, tot in de eigennamen toe ! Hiernaast hoe gemakkelijk het letterteken y terhulp wordt geroepen
en wel in verscheiden bedieningen : anlautend in „yerster =
ierster, d.i. eerster; voor korte i in gesloten silbe : bynnen, lysbetten, in het possessief „zyn" ; als element in de diftongen ui, ei
en zelfs aai : tuyght, seyde, payen (= paaien, bevredigen) . Regelmatig vinden we de e ingelast na de a, e, i, o en u om de lengte van
deze klinkers voor te stellen. Men houde echter in het oog dat de
lange a in open lettergrepen door éne a alleen is weergegeven
(drie daghen, shamers, geraken, gaueren, auontueren, opte strate
bijv. tegenover : daeghslichte, quaet, maer, straetken). Voor
anlautende uu valt de skripsie vu op, althans in het voorzetsel
„vut" (uit). Het enkelvoudig u-teken drukt soms de v uit, niet
slechts intervokalisch (gaueren, auontueren), ook in „menichweruen". De verzachting van t tot d valt op in het voorvoegsel
ant- (verandworden, andworde). Van de medeklinkers vindt
men gewoonweg en vooral auslautend de g aangedikt met h
(wilghen, tuyght, daghen; ook bij : ghinc, ghi, begheerde).
De h verrast een paar malen als begin van de infinitief „heisschen"
en de conditionalis „hiessche" (zou eisen) ; zij ontbreekt even
opvallend echter in „(h)yet gaen" = heette (= beval) te gaan.
De k-klank wordt gemakkelijk c geschreven (criten, comen,
ghinc, oec, geclommen); maar toch niet steeds, bijv. niet in :
kipt, kintsch, kynnebacken, steken, kent, spreken. De verdubbeling van k vindt men terug als ck; de kombinatie kw als qu (quam,
quaet). Edoch niets van dit alles doet aan als ongewoon, vermits
al die eigenaardigheden te konstateren zijn op de minste bladzijde
uit de middelnederlandse tijd en nog van later.
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Daarentegen past het wel even aandacht te wijden aan de hier
voorkomende persoonsnamen, doopnamen en familienamen (1).
De aan de hand gedane voornamen, zeker de mannelijke, komen
voor als goed vlaamse en toentertijd als dikwerf nog op de
huidige dag echt gebruikelijke in onze gewesten : Wouter ( 2) en
Willem (3) en zelfs tweemaal Jan (4). Deze was onbetwistbaar
tot voor een halve eeuw te Mechelen uiterst populair, voor jongens
en mannen de meest verspreide voornaam, heel gaarne „zjang"
uitgesproken, teruggaande op het franse „Jean" en hiernaar zelfs
in verkleinvorm als .zjanksk3". Giele is een vroeger veel aangewende verkorting van „Gillis" (5 ), gelijk Mant er een is van
„Amandus" (6).
In „Hennen" zijn wij geneigd een vleinaam te horen voor
„Hendrik" ( 7), een voornaam, die in Mechelen allesbehalve
ongewoon was, maar meestal in verkorting werd aangewend als
„Rik", diminutief .Rikska". Veelvuldiger trad nochtans zijn
frans equivalent op, „Henri", uitgesproken „Anrie" en populair
verkort tot „Rie", diminutief ,,Riek". Toegegeven zij echter
dat „Hennen" misschien evengoed zou kunnen teruggaan op
,,Johannes". Immers vleinamen op -en van doopnamen waren
reeds vroeg verbreid (bv. Coppen < Jacob, Seppen < Josef,
Coolen < Nicolaas, Teunen < Antoon; te vergelijken in het Rij nlands „Hennes < I-Tans" en voor het oud Vlaams „H:encen" _
(1) In zijn bovenbedoelde samenvatting heeft Dr. Louis Maes ze niet altijd
letterlijk afgeschreven.
(2) Wouter : Walther, Walter = in het leger of het volk heersend; dan
legeraanvoerder; Frans : Gautier; omgekeerd : Harold, Herold. Zie o.a.
Dr. Ernst WASSERZIEHER : Hans .und Grete. Zw lfhundert Vornamen (Berlijn,
926), 4e uitgave ; blz. 18 vlg.
(3) Willem : gewillig, gaarne beschermende; Engels : William; Franse
ontlening : Guillaume. Cf. Dr. Ernst WASSERZIEHER : op. cit., blz. 19.
(4) Jan : Hebreeuws Johannes = God is genadig; verkort : Johan, Hans;
Frans : Jean; Engels : John. Cf. Dr. Ernst WASSERZIEHER : op. cit., blz. 29.
( 5 ) Gillis/Grieks Aegidius = schildhouder; van Aegis, het met geitenvel
overtrokken schild van Zeus. Cf. Dr. Ernst WASSERZIEHER : op. cit., blz. 25.
( 6) Mant, van Amandus = die men moet beminnen, de beminde. Cf.
Dr. Ernst WASSERZIEHER : op. cit., blz. 2 .
( 7 ) Hendrik = vorst van het heem, het huis. Cf. Dr. Ernst WASSERZIEHER:
op. cit., blz. 4 vlg.
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Jan, uit wiens genitief de familienaam „Hensens" wel kan zijn
ontstaan ( 1).
Zelfs wanneer wij onze vroegste herinneringen uit onze
mechelse tijd laten meelispelen, moeten wij vaststellen dat wij
nooit of nimmer man of knaap te Mechelen de voornaam „Hennen"
hebben horen dragen. 't Zelfde doen wij eveneens wat betreft
„Hein", als gereduceerde vorm van de naam „Hendrik", alhoewel het diminutief „Heinke" te Mechelen er al eens was aan
te treffen en „Hein" ook oudtijds in niet zo verre van Mechelen
afgelegen steden schijnt te zijn voorgekomen, daar ten jare 1 494
een „Hein de Barbier, van Aarschot" opduikt, maar daar te
Mechelen zelf omtrent dezelfde tijd een „Heyn Boschuyl" anno
1472, een „Heyn de Grote", anno 1476, een „Heyn de Molder
en Heyn Kaersauonts" — beiden anno 148 worden genoemd;
een Heyn van Arendonck nog in I S 3 I ; zowaar het diminutief
ervan wordt opgetekend in officiële bescheiden als „Heynken"
en „Heiaken" (2).
In hoge mate opvallend, gelet op het volledig wegkwijnen,
minstens in de laatste decenniën, te Mechelen van de voornaam
„Hennen", is dat hij vroegertijds zeer gemakkelijk moet zijn
gegeven geworden. Men leest bijv. in de rekening van inkomsten
en uitgaven van de armmeesters van de Sint- Jansparochie aldaar
over het jaar 1469 : „Item der suster ghegeven, die hennen verstraten ende sinen wiue verwaerde . ( 3) in de cluse ende hen beiden
scrijnde ( 4) ... j. R. gulden"; men komt hem verrassend geredelijk
tegen in de schoutsrekening van Heer Willem Keerman van z 2
januari tot 4 mei 1382 bij de opsommingen van „boeten van
quetsuren", in ponden en schellingen parisis, opgelegd aan mannen, die met mes of bijl aan medeburgers wonden hadden toegebracht ( 5) ; men vindt hem dozijnen keren staan in het oudste
bewaarde mechelse Correctieboeck „Bannen, Submissien ( 6),
(1) Sommige biezonderheden te danken aan aanwijzigingen van prof. dr.
M. Gysseling, aan de rijksuniversiteit te Gent, en J. Van Bergen, kon. ateneumleraar te Oostende.
(2) Dr. Louis MAES : op. cit., nrs. 488, 836 en blz. 647 vlgg.
(s) = verzorgde, oppaste.
(4 ) = kistte.
(b) Dr. Louis M&s : op. cit., blz. 528-534.
6 ) = onderwerpingen aan en voor het gerecht.
(
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Correctien (1)" van I 44 i tot i S 70 ( 2), in hetwelk duizendnegenhonderdzeven veroordeelden bij name worden bekend gegeven 3).
De naam verluidt reeds in het eerstgenoemde jaar wegens de
beklaagde in onze tekst Hennen Guens ; doch al een paar folio's
verder wegens een Hennen Luyten; einde 145 samen met
tal van andere gedaagden wegens Hennen van der Hoven en
Hennen Caluwaert Danszone en daarna nog met Hennen Croec,
Peterszoon; anno 1496 ter wille van Hennen Cnoop en Hennen
Crauwele ; na i 500 nog met Hennen Grooten en Hennen de
Heffenere, wat wel zeggen wil : de Heffenaar, van uit Heffen, een
dorp bij Mechelen -- met Hennen vander Vekene, Hennen vander
Hofstadt; tot in i S 43 met Hennen van Halve.
In deze reeds uitvoerige opsomming hebben wij bijlange niet
alle in het Correctieboeck opgetekende mannen, die de voornaam
„Hennen" droegen, aangestipt; het was werkelijk niet te doen !
Liever wijzen wij erop dat van de naam diminutiefvormen voor
zelfs Henniken; bijv. anno 145 5 Henneken-kwamen:H
„In Den Sleutel" ; Henneken, Wouters Blancx zoon; in 1461
Henniken vander Spreet; en weer bij de armmeesters van de SintJansparochie in 1470 : „Henneken heeft linen van den vouwere
xlj dage(n) lanc verzorgd, gelijkt ende geschrijnd" (4); anno i S io
Henneken De vos.
Er blijkt te moeten worden toegegeven dat de voornaam alleen
toepasselijk scheen onder mensen van minder maatschappelijk
allooi, alleen gebruikt bij eigenlijk vies volk, dat bemoeiingen van
de politie noodzakelijk maakte. Of hij eveneens was te vernemen
waar sprake was van vooraanstaanden en mensen uit deftiger
middens ? 'ij denken kordaat van niet
Eén vonnis wensen wij met nadruk aan te halen (5), omdat het
ten jare z ; 3 2 op de hoogte bracht van de verbanning ten eeuwigen
dage uit Mechelen wegens vagebonderij en openbare diefstal
van Hendrik van de Campe, „in de wandeling geheeten Henneken" ; want hierin wordt „Hennen" duidelijk gehecht aan de
voornaam Hendrik, althans voor onze Dijlestede.
(

(1) = boeten.
(2) Dr. Louis Mis : op. cit., blz. 5 46-698.
(3) Dr. Louis M&s : op. cit., blz. 698.

(4)= gekist).
(5) Dr. Louis Mts : op. cit., blz. S 49, nr. 9. Zie verder in deze bundel.
(
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Ging men er ook niet zo verre hem onder te schuiven voor het
verwekken van een familienaam ? Anno 1611 wordt er toch
gewag gemaakt van een „Jan Hennens, - alias Calverendans" 1).
Overigens kwam er ook niet ingevolge samenstelling de familienaam tot stand van de heer . Jan Henneman (t 1609), die een
monument te zijner nagedachtenis in de Sint-Romboutskatedraal
heeft gehad ( 2) ?
Aanhalingen in het mechels gerechtsboek, dat wij nog bestendig
vóór ons open laten liggen, brengen onder meer te pas Hennen
Mont, van dalem, anno 145 5 ; Hennen Wekers, van Diest, anno
1476 ; Hennen van Ruysbroec, anno 1476 ook; Hennen Panus
van Antwerpen, anno 1514; Hennen van Woelewe, anno 1496;
Hennen Coorens van Gent, anno I S 34; Henneken Daents, wiens
broeder Geert als schout van Heist fungeerde, anno i S z 3 ; Henneken van Oyke, anno i 5 67-70. Wij vermelden hen wegens de
erbij gevoegde geografische benamingen, ons alle bekend; immers,
Woelewe zal wel te vereenzelvigen zijn met een Woluwe bij
Brussel; Heist zal wel Heist-op-den-Berg bij Mechelen bedoelen
en Oyke past zeker op het dorpje Ooike, in de provincie OostVlaanderen, bij Oudenaarde. De in ruimste kring bij ons bekend
geworden Hennen is ongetwijfeld Hennen van Merchtenen, de
schrijver van een „Cronike van Brabant" anno 1414 waaraan
niemand minder dan meester Guido Gezelle het 14e nummer van
de Middelnederlandse Uitgaven van onze Koninklijke Vlaamse
(

Academie voor taal- en letterkunde heeft gewijd ten jare i 896 —

en die dus doet denken aan de brabantse gemeente Merchtem door
zijn naam. Men kan er een argument uithalen om vol te houden
dat de naam „Hennen" te horen is geweest links en rechts in de
toenmalige Vlaamse gewesten.
In dezelfde mate als in onze Dijlestede ? Want een bewijs van
de verbreidheid van die voornaam in Oud-Mechelen dringt zich
wel hieruit op, dat dáár ten jare 1468 de beide gedaagden in een
geding voor de schepenbank zich „Hennen" noemden; even later,
anno 1496, weer twee van de drie beschuldigden en al vroeger,
in 1 470, de drie gestraften ook ; van einde oktober 1 469 tot begin
(1) Dr. Robert FONCKE : „Bijnamen in Oud-Mechelen", in Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, jg. XXXVII (igiS), blz. 30.
(2) Kanunnik J. L vF.IV : Histoire de l'Eglise métropolitaine de Saint-Rombaut
a' Malines. Tome II (Mechelen, 1 920), blz. 305.
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januari erop volgende brengt het Correctieboek verslag uit over
zes verschillende vervolgingen en daarbij worden niet minder
dan vier Hennens bij name genoemd.
„Hennen" volstond al eens om de drager ervan voldoende
voor te stellen, zonder aanhechting van zijn familienaam, bijv.
voor „Hennen de clocgieter". Van tijd tot tijd raakte er ook een
sappige bijnaam aan toegevoegd, o.a. in „Hennen ... cacpot",
anno 1466; „Hennen buekens, die men heet deugdelic", anno 1472;
„Hennen alias de Duvel", in 1477 en niet zoveel later, anno 1486,
„Hennen vanden Kerckhove, alias Hennen de Duvele" ; in 1467
„Henneken met lepen ( 1) oghen" ; anno i 5 3 5 „Hereneken aerdt,
alias hackelere" ( 2) ; in i 540 „Hereneken vanden Dycke, alias
buycxken"; in I 541 „Hennen cobys, in de wandelinge Ingelsmanneken" ; nog „Hennen van Hole, alias scorste blaze" in 15 43 .
Om nu verder maar te zwijgen over „Hennen", slechts nog
een kort woord betreffende „Hans", de verkorting van „Johannes,
Johan", welke naam wij hierboven reeds hebben moeten vermelden. Wij kunnen toch niet nalaten aan te halen dat in het
geraadpleegde mechelse Correctieboek ten j are i S 43 voorkwam
„Hans Corts, in de wandeling Heyne", zodat hierbij als kozevorm
van „Hans" de naam .Heyne" zo echt onmechels in onze tijd,
gelijk wij reeds onderstreepten —, lijkt te verschijnen, waar het
diminutief .Hansken" als zoveel gebruikelijker was aan te voelen.
Een andere kozevorm van „Jan, Johan", ni. Jennijn" duikt
echter op in de vermelding Jennijn, die men Hamer heet", van
I S o8 of 'o9; of met verdofte klinker in de slotlettergreep „Jennen ",
naar aanleiding van de veroordeling tot de galg, wegens ketterij
opgelopen door Jan Vermetelt, „alias Jennen van Loeven", anno
15 70-71. Een dertigtal jaren nadien reppen in hun rekeningboeken
van 15 97 de provizoren van de „Gemeijne Huysaermen" te Mechelen van „Jennijn den Wael" als overleden vande haestige sieckte ( 3).
Waar we thans een nazicht willen beginnen van de in ons
dokument opgeschreven vrouwelijke voornamen, stippen wij
vanzelfsprekend aan dat van vrouw sHaners regelmatig de
voornaam weggelaten blijft, men vraagt zich af waarom !

(1) = druipende.
(2) = stotteraar.
(s) = beroerte, ook : pest.
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Men ontmoet wel de te Mechelen in en buiten de volksklasse
buitengewoon geliefde vrouwelijke doopnaam „Marie", die men er
ook al eens als „Maria" (1) kon vernemen of in zijn minder deftige
verkorting „Mie", met het diminutief „Mieke" als kozevorm.
Eenmaal komt de mooie vlaamse naam „Soete" ( 2) voor, welke
wij al jaren geleden nooit nog hoorden aanwenden. Eenmaal
tevens „Liisbeth" en „Magriet". Lijsbeth — of Lysbet -- gaat
natuurlijk terug op „Elisabeth", ( 3) waarvan meestal de verkorting
„Liza" of nog meer „Lieze", als diminutieven „Liezeke" en
„Lieske", doordrongen; de vollere vorm „Lysbeth" leeft nog
steeds verder in „Lijzebet", met zijn schertsende en veelal pejoratieve betekenis „treuzelvrouw, onnozel handelend meisje",
die het Mechels dialekt ook nog „een sintantrut, uit „Sint-Annatrudo", heet ( 4). „Margriet" ( 5) is er nog altijd de volkse naam,
ontleend aan de franse „Marguérite ", zoals ook de alom bekende
benaming voor het sierbloempje „magrietj e" . De uitstoting van
de medeklinker r in .Magriet" licht nog eens toe dat - het Mechels
hiertoe overgaat in een groot aantal gewone woorden en regelmatig voor d, t (soort < soot, berd < bet, baard < baat, diminutief batj e, kort < kat, woord < woot, korst <kast, wortel <
watel, paard < pjeit, ) ; in het woord „koord" blijft echter de r bewaard, doch de eind dvalt af; in de minder gewone term „moord"
= moert geschiedt geen verminking, wel in de afleiding „moordenaar", gespi . moedaneir.
(1) Marie < hebreeuws Mirjam = de koppige, bittere. Cf. Dr. Ernst
: op. cit., blz. 39.
(2) Soete : < hebreeuws Susan, Suza = die lijkt op de liefde, of : lelie.
Cf. Hans ULRICH : Was bedeutet mein Vorname ? ( Wenen, I 9 S i), blz. 8 i;
Dr. Ernst WASSERZIEHER : op. cit., blz. 41.
(3) Elisabeth : hebreeuws = misschien „God is mijn eed ", dus : de onvoorwaardelijk getrouwe; of misschien : „mijn God, ditmaal aanwezig bij de
geboorte (van dit kind) was de ongeluksgod" ; want bij de Semieten beschouwde men de geboorte van een meisje als een ongeluk. Van die voornaam zijn
niet minder dan tweehondervijftig wijzigingen en verkortingen voorhanden.
Cf. Dr. Ernst WASSERZIEHER Op. rit., blz. 36 ; Hans ULRICH : op. cit., blz. 7.
(4) Sintantrut, uit : Sinte-Anna-Trudo < hebreeuws Anna = genade,
lieftalligheid, de lieftallige + Trude = Trud, als in Gertrud(e) = de sterkste,
hardste. Cf. Dr. Ernst WASSERZIEHER : op. cit., blz 34; Hans ULRICH : Op. Cit.,
blz. 42. Zie ook Dr. Robert FONCKE : Binamen in Oud-Mechelen, t. a. pl., blz. 39 ; Uit het Mechel rch Dialekt (Mechelen, 19 3 2), blz. 17, nr. 13 .
(5 ) Margriet : misschien uit het Perzisch = parel. Cf. Dr. Ernst WASSER
-ZIEHR
: op. cit., blz. 39.
WASSERZIEHER

:

-
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De familienamen in ons stuk vergen op hun beurt weinig
bespreking. Twee ervan beginnen met een s : shamers, svliegers,
waarschijnlijk als overblijfsel van de genitief singularis van het
mannelijk bepalend lidwoord „des" ; zodat is af te leiden dat de
slot-s bij beide eveneens een genitiefaanhangsel geweest is ter
duidelijke uitdrukking van het familieverband met een voorzaat,
oorspronkelijk „hamer, vlieger" geheten. Een familie „De Vlieger'
hebben wij wel te Mechelen weten wonen en ze leeft er waarschijnlijk nog voort; als kwajongens spraken wij zoontjes van
haar doorlopend aan met „vlieg" en nog schertsender met „mug".
Een familie daarentegen, die haar naam voerde naar het bekende
werktuig de hamer, hebben wij ter Dijlestede niet gekend. Hoor
wij op 30 juni i 508 de schepenbank wegens doodslag ver--den
oordelen een „ Jennij n die men Hamer heet" ( 1), zo ging het
hierbij meer dan waarschijnlijk slechts om een bijnaam. Mannen
en vrouwen Guens -- of met niet-umgelautete klinker : „Goens"
-- ontmoette men er ook. Bij de nog resterende duiken de kloekvlaamse „van der wilg(h)en, van den plassche, van den berghe,
van den hove" op, die alleszins onder de zeer verbreide in Vlaanderen mee te rekenen vallen en licht nevenvormen als „Verwilgen,
Van de Plas, Van Hove" lieten aanstippen. Ze danken hun ontstaan aan ruim opgevat een toponiem. Hetzelfde is stellig
nog het geval met de naar het einde toe vermelde „van gaveren,
van schoeten, van scakenbroeck". Hun ligt zowaar een kordate
geografische aanduiding ten grondslag : immers Schakenbroek

kennen wij als een afhankelijkheid van de gemeente Herk-de-stad
in de provincie Limburg; Schoten is de naam van een gemeente
bij Antwerpen; in Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent, is
Gaver bekend gebleven, ook historisch, omdat hertog Filips de
Goede er zegevierde over de Gentenaars, die hadden geweigerd
de belasting te betalen, en dewijl er reeds heer was geweest. in de
I 3 e eeuw Raes van Gaver, die na de vierde kruistocht de titel van
hertog van Athene had verworven.
Maar ten zeerste valt de optredende familienaam Reckemast
wel op. Wij hebben hem nergens gehoord of gelezen buiten in
het stukje dat ons bezighoudt. 't Kan wel zijn dat hij is ontstaan
uit de imperatief „recke de mast" (= middelndl. in de hoogte of
lengte uitstrekken) of in de grond van „berecken" = besturen,
(

1

) Dr. Robert

FONCKE

: Binamen in Oud-Mechelen, t. a. pl., . blz. 39.
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behandelen. Dient anderzijds uitgesloten te heten dat Reckemast
een huisnaam uitmaakt naar het model van „Silvercruys" en
zoveel betekent als „kruishout" ? Het Middelnederlands Handwoordenboek boekt aldus de uitdrukking „des crucen mast" en
verklaart het eerste element „recke" als een werktuig om iemand
aan te hangen of om hem te pijnigen". Verder, wat verzet er
zich tegen dit element te beschouwen als verkort uit „berecken",
dat onder meer „van het nodige voorzien, toesturen, gereed maken”
zeggen wilde ?

Nu herhalen wij nog de scheldwoorden en dreigementen, die
Hennen Guens had uitgebraakt.
Wie zich had verscholen binnenshuis daagde hij uit op straat
te komen : .comter vut", kom eens buiten. Hij beloofde hen te
helpen waar ze op hun plaats zouden zijn : „Ic soude v steken
dat ghi drie daghen opte strate stincken soudt", schreeuwde hij ...
wat wel betekende dat hij hen neer zou steken met zijn mes, dat
hun lijk drie dagen lang op straat te stinken zou liggen.
Giele Vander wilghen schold hij „hoerensone" en ook weer
Jan Van gaueren; als vrouw sHamers erbij was, riep hij hun
„hoerevleugels" — stukken van hoeren — toe. Geen van beide
samenstellingen kent het huidig Mechels nog, wel het woord
„hoer", voor : onkuis levende vrouw, slet, teef. Het bewaart het
in een spreekwoord : „Er is maar geluk voor een hoer of nen
boer", zoals gewag gemaakt wordt van een „hoeregeluk" als
iemand zich bevoordeligd ziet bij het spel door een buitengewone
kans ; verder nog in een ondeugend schertsrij mpj e, vaststellend
voor wie de stadsbeiaard op Sint-Romboutstoren zich op zaterdag
en zondag en maandag vernemen laat : „'s Zaterdags voor de
boeren/'s Zondags voor de heren/En's Maandags voor de hoeren,/
Die met de heren verkeren". Een plaagspelletje onder mechelse
straatjongens bestond erin te vragen : „Kunt gij „boer" zeggen
zonder uw lippen op elkaar te brengen ?" ...wat natuurlijk „oer"
(Mechels voor : hoer) deed uitspreken.
M
Om te besluiten nog de volgende opmerking : 't een en ander uit
deze tekst van meer dan vijfhonderd jaar geleden zou men bijna
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zonder wijziging in het dialekt van vandaag kunnen overbrengen.
Uit Guens' dreigement bijv. „zoudi willen vrede nemen/Ic
soude v steken" zou men „zoudi" voor „zoudt ghi" herhaald
horen met dezelfde verkorting van het persoonlijk voornaamwoord, nu tot doffe e : „zoude".
Gelijkelijk zou men op mekaar volgende zinsdelen aan elkaar
horen schakelen.
Bij „hy soude in de venster geklommen hebben" wordt de
aandacht gevestigd op een dubbele eigenaardigheid van de huidige
volkstaal ter Dijlestede. Zij bezigt het substantief „venster" uitsluitend als femininum; bij zo goed als alle werkwoorden roept
ze voor de samengestelde tijden als hulpverbum „hebben" op,
alleen bij hoge uitzondering „zijn" (Hij heeft geklommen, gesprongen, gevallen, enz., zelfs : hij heeft geweest.)
De uitdrukking „ ... opte strate" zal er doen aan denken dat
thans in het mechels dialekt „straat" wel van het vrouwlijk
geslacht is, edoch als van het onzijdig verschijnt in bepalingen,
verbonden met een voorzetsel : opt straat, int straat, langs tstraat.
De Ze persoon singularis van de imperatief van de werkwoorden
luidt geheel identisch met het pluralis en neemt uitgang -t : comter
vut (= kom eens buiten), seght (= zeg).
Men konstateert assimiliatie van -nd- tot -nn- in „ongebonnender
woorden". Men vindt ze nog doorlopend weder in 't huidige
Mechels, dat de verleden participia van bijv. de werkwoorden
winden, binden, zenden, vinden laat verluiden als : gewonne,
geborene, gezonne, gevonne; trouwens hun infinitief vertoont
erin reeds dezelfde nn (winne, binne, vinne, zenne, etc).
Tenslotte blijft nog aan te stippen dat in onze oude tekst het
naamwoord „hooft" met uitgestoten f als „hoot" voorkomt.
Het Mechels blijkt wars te wezen van „hoofd" en vervangt het
regelmatig door het sinoniem „kop" ; één enkele keer maar
verschijnt het nog in zijn woordenschat en dan niet eens zelf
doch als deel van de samenstelling „lossenoetsweir",-standig,
versta : losse-n-oofdzweer, ofte schele hoofdpijn, migraine = losse
hoofdzweer, waarin ook de f van „hoofd" steeds uitgestoten blijft.
Zo laat dan dit verslag over „Een ruzie in ons straatje te Mechelen anno 1441" enigermate bijdragen tot een nadere belichting
van zeden en gewoonten, van de woordenschat en van enkele
eigenaardigheden van de taal en de spelling in de Dijlestede van
toen en van thans.

EEN MIDDELNEDERLANDSE ZIEKTE- EN
JAARPROGNOSE UIT AARDENBURG
DOOR
E. CRAMER-PEETERS
W. BRAEKMAN
en M. GYSSELING
Lid van de Academie

Het belangrijkste dokument in het Gemeentearchief te Aardenburg is het Boek met de knoop. Dit is een omstreeks i 3 8o aangelegde
codificatie van het lokale recht ( 1). Hierin, namelijk op f0 45 v%,
komen ook beide Middelnederlandse gedichtfragmenten voor,
die hierna uitgegeven worden.
Hoewel deze gedichtfragmenten reeds in i 8 5 6 door J. H. van
Dale uitgegeven en van een voor die tijd opmerkelijke commentaar voorzien werden ( 2), zijn ze sindsdien bijna geheel onopgemerkt gebleven. Wel heeft Verdam ze geëxcerpeerd voor zijn
Middelnederlands Woordenboek. Deze verwaarlozing is te verklaren door hun publikatie in een beperkt regionaal, thans
zeker in België — moeilijk te bereiken tijdschrift. Toch is hun
cultuurhistorische waarde groot. Een nieuwe uitgave leek dus
gewenst. Daar de gedichtfragmenten op zichzelf, zonder kennis
van hun Latijnse bron en van de astrologische achtergrond,
onbegrijpelijk zijn, wordt er tevens een uitvoerige commentaar
aan toegevoegd, die van de hand is van de tweede bewerker dezes:
W. Braekman.
De gedichtfragmenten dragen geen datum. Vergelijking met
de overige teksten uit het boek met de knoop laat echter wel toe,
het schrift bij benadering te dateren.
(1) Uitgave : G. A. VORSTERMAN VAN OYEN, Rechtsbronnen der stad Aardenburg ('s-GravenhageI892). Het ware wenselijk dat een paleografisch geschoolde
middelneerlandicus deze uitgave, die niet feilloos is, zou collationeren en een
taalkundige studie wijden aan het in dit opzicht bijzonder belangrijke handschrift.
(2) J. H. vAN DALE, Fragment van een onuitgegeven rumwerk uit de eerste helft
der XI Ve eeuw, in : Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van
Zeeuwsch- Vlaanderen, verzameld door H. Q. JANSSEN en J. H. VAN DALE, I
(Middelburg 1856), pp. 45-76.
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Drie hoofdhanden hebben praktisch gelijktijdig aan het boek
met de knoop gewerkt. Hand A schreef, behalve beide gedicht fragmenten, eveneens Wetteljchede en laste op 3o r° een stuk van
I 3 74 december 9 en op 69 r° een stuk van i 3 8 i juli 28 in. Hand B,
die Tale ende T'edertale van § i tot het begin van § i 6 schreef, is
denkelijk dezelfde als die welke op 69 vo een notitie van i 3 8o
december inlaste. Van hand C is de keurbrief en Tale ende Wedertale van § 16 (zonder het begin) tot het einde; hij laste ook op f0 z9
een tekst van 13 8 I januari io in. Het gehele handschrift is dus
(latere toevoegsels van andere handen buiten beschouwing gelaten)
geschreven omstreeks i 3 80. De schriftkenmerken van beide
gedichtfragmenten staan het dichtst bij die op f0 69 r°, dat is dus
13 8 i ; ook de inktkleur is ongeveer dezelfde.
Thans liggen de verschillende papieren katernen en bladen,
waaruit het boek met de knoop bestaat, los in een kaft.
Hoewel de Middelnederlandse gedichten geen verband houden
met de rechtskundige inhoud van het boek met de knoop, mag
men toch veronderstellen dat ze samen daarmede in het Aarden
archief zijn bewaard gebleven. Op de keerzijde van f0 4S-burgse
is namelijk in i 514 een kopie geschreven van de keure van de
smeden. Het ligt voor de hand dat de scribent van i S 14 f° 4S alleen
wegens deze smedenkeure bij het boek met de knoop gelaten of
eraan toegevoegd heeft en dat de eventuele rest van het tweede
gedicht, dat dan op de tweede helft van een dubbel blad stond,
door hem zelf of door een jongere generatie, als niet ter zake
dienend, werd weggescheurd en vernietigd.
In de i ge eeuw werd de uitgerafelde rechterrand van het blad
met een strook zwaar ondoorzichtig wit papier verstevigd,
waardoor op het einde van sommige verzen bepaalde woorddelen
onzichtbaar geworden zijn. Alles wijst er op dat deze strook eerst
na de publikatie door van Dale aangebracht werd. Deze woorddelen worden hier naar zijn uitgave tussen [ ] weergegeven.
Beide gedichtfragmenten vullen samen twee kolommen. Vóór
het eerste vers van het tweede gedicht heeft dezelfde hand in de
rand de afkorting voor nota geplaatst. De tweede kolom vangt
aan met het vers maer die oeuchstvrucht ... Op elk vers volgt een
rijmpunt. Daar geen andere leestekens voorhanden zijn hebben
wij een moderne interpunctie ingevoerd.
Tussen beide gedichten alsmede tussen de strofen is in het
handschrift een kleine spatie gelaten. Elke strofe begint met een
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hoofdletter. Overal elders staan kleine letters. In verband met de
interpunctie hebben wij daarom hier en daar een hoofdletter
aangebracht.
Beide gedichtfragmenten zijn niet alleen van dezelfde hand A
als Wlettelchede; ook taal en spelling zijn volkomen dezelfde (bv.
het opvallende biest „is het"). Men lette daarenboven nog op
kustwestvlaamse eigenaardigheden als cam „kwam", reynich
„regenachtig ". Op grond van taal en spelling kan men geneigd
zijn A, dat is dus een van de Aardenburgse stadsklerken omstreeks
13 8o, ook als de dichter zelf te beschouwen. Hiertegen pleit
evenwel dat de gedichten hier en daar corrupt overgeleverd zijn.
In het eerste gedicht is het rijm in vers 12 bedorven en het slot,
waarin de eigenlijke ziekteprognose op grond van de bekomen
rekenkundige som vervat was, ontbreekt. In het tweede gedicht
ontbreekt een regel tussen verzen 22 en 23. Veeleer hebben wij
dus te doen met een door A vervaardigd afschrift, waarbij hij
taal en spelling volledig aanpaste aan zijn eigen Aardenburgse
schrijftaal.
Van Dale, die ten onrechte dacht dat beide gedichten oorspronkelijk Middelnederlands waren, meende ze aan Jacob van
Maerlant te mogen toeschrijven; meer dan een hypothese is dit
niet. Het is volkomen onbekend of de gedichten rechtstreeks
naar het Latijn bewerkt werden, dan wel of een Middelnederlandse, Middelhoogduitse of Franse tussenschakel dient aanvaard
te worden ( 1). Dat tweemaal een goede of slechte wijnoogst
voorspeld wordt, wijst op zichzelf nog niet naar bv. de Rijnprovincie als bemiddelend gewest, daar vindemia telkens reeds in
het Latijnse model staat. Er is geen verwantschap met een door
Priebsch uitgegeven Hoogduitse versie van de jaarprognose, die
uit de i 3e eeuw zou stammen 2) : alles wat gemeenschappelijk
is, gaat terug op het Latijnse model. Alleen de ontdekking van
nieuwe, oudere versies kan in de vraag naar het auteurschap
eventueel opheldering brengen.
(

(1) Ook een Provençaalse tussenschakel is mogelijk. Daar de Latijnse
versie van de jaarprognose evenwel ook in de Nederlanden bekend was (zie
p- 373 noot i), is het nochtans het meest waarschijnlijk dat de Aardenburgse
fragmenten op een inheemse teksttraditie teruggaan.
(2) Robert PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England, I (Erlangen i 896),
Pp- 338-340 no X85.
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Nv willic v doen te verstane,
hoe ghij moghet weten bi der mane,
die met ziechede wort beuaen,
of hi der dood mach ontghaen.
Het was een meester in ouden tiden,
so vroet clerc so en was the ziden,
als die zelue meester was;
gheheeten was hi Pytagoras.

So welken tijt dat die mensche ontfaet
een euel, doet minera raet,
ende merct den zeluen dach,
Baer hem dat euel eerst up wacht of comt a
hiest een zondach, zo neemt j,
biest een maendach, zo neemt i j ,
hiest een disendach, zo neemt ii j,
viere nulre zwondagbes bliuen,
sdonresdaghes zo neempter v,
vj neempter upten vrijndach,
ende vij upten zaterdach.
Dit ghetal hout wel.
Daer na merct, ende niet el,
hoe hout was doe die mane,
doe hem teuel eerst cam hane.
Slaet te gadere die ghetale.
Danne spreect sine name wale,
dien hi inde vonte onfinc,
in a b c, dat staet in den rinc.
Die ghetale diere omme staen,
sult in eene somme slaen.
Die zelue lettre diere toebehoren,
te ziere name sijn vercoren.
Dit fragment van eenendertig verzen is, voor zover mij bekend,
de enige Mnl. tekst waarin gehandeld wordt over een voorspel lingsmethode die in de middeleeuwen in West-Europa buiten
populair blijkt geweest te zijn. Deze prognose, bekend-gewon
als de cirkel (cf. v. 27 „den rinc") van Pythagoras, voorspelt o.m.
het lot van een zieke, rekening houdend met de dag van de week
a

wacht of comt te emenderen in lach ?
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en de dag van de maanmaand waarop de ziekte begon, samen met
de numerieke waarde van de letters die in de naam van de zieke
voorkomen.
Deze methode vertoont invloed van de astrologische opvattingen van de Oudheid en van de theorie der magische eigenschappen
van de getallen, aan welke theorie de naam van Pythagoras
traditioneel verbonden is. Deze voorspellingsmethode was reeds
lang vóór onze tijdrekening bekend. Zo komt de cirkel van
Petosiris, een mythische Egyptische astroloog, voor in de tweede
eeuw vóór Christus en een gelijkaardige cirkel van Democritus
in een Griekse papyrus te Leiden die uit de derde eeuw van onze
tijdrekening dateert ( 1).
In de middeleeuwse Latijnse versies van de cirkel bleef die van
Petosiris bewaard in de vorm van een brief van Petosiris gericht
aan Nechepso, koning van Egypte ( 2), doch in veruit de meeste
gevallen komen vanaf de achtste eeuw cirkels voor waaraan
gewoonlijk de naam van Pythagoras ( 3) of van Apuleus ( 4) verbonden wordt. Deze cirkels hebben in de meeste gevallen de
oudere cirkel van Petosiris verdrongen, terwijl in nog andere
een combinatie van beide voorkomt, bekend als de tetragonur
.rubjectus (b).
Het aantal handschriften waarin de cirkel van Pythagoras of
van Apuleius voorkomt is zeer talrijk (g) en de erin vermelde
(1) L. THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science (London,
1923), I, pp. 682-683. De tekst van Papyrus V te Leiden werd o.m. uitgegeven
door A. DIETERICH, Papyrus magica Musei Lugdunensis Batavi ..., in Fleckeisen's
jahrbücherfür class. Phil., Suppl. 16 (I 888), 747-8 29.

(2) Komt voor bij de pseudo-Beda teksten in J. P. MIGNE, Patrologia latina
(Parijs, 1862), XC, 963-966. Zie ook E. WICKERSHEIMER, Figures médicoastrologiques des IXe-Xe et XI e siècle.r, in Janus XIX (1914), 164-167.
(3) Deze cirkel van Pythagoras mag niet verward worden met de enigszins
gelijkende, doch veel ingewikkelder geomantische tabellen, bekend als de
Prenostica Pitagorice.
(4) Zo b.v. in het 9e-eeuwse Hs. Chartres 113, fol. 99r. waar het opschrift
luidt : Spera Apuleii Platonis.
(5) E. WICKERSHEIMER, 0. C., 171 -172.
(6) Enkele tientallen handschriften vindt men vermeld bij L. THORNDIKE,
0. c., I, pp. 692-694. Voor Franse Hss. waarin de cirkel voorkomt zie E. WICKERSHEIMER, 0. c., 164-174. Nog drie andere Hss. (waaronder twee uit de 10 e
eeuw) werden bekend gemaakt door H. E. SIGERIST, The Sphere of Life and
Death in Early Medieval Manuscripts, Bull. of the Hirt. of Medicine XI (1942),
292 -303.
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gegevens vertonen allerlei verschillen die in de latere . middeleeuwen nog in aantal toenamen, door het copiëren van fouten
uit oudere versies en het insluipen van nieuwe afwijkingen.
De enkele voorbeelden van de cirkel van Pythagoras die we
hieronder meedelen, zijn echter ruim voldoende om de inhoud
van het hierboven gedrukte Mnl. fragment duidelijk te maken en
er de cultuurhistorische achtergrond van te belichten.
Het oudste Latijnse voorbeeld dateert uit de achtste eeuw ( 1).
Het komt voor in een manuscript afkomstig uit de abdij van
Echternach. Zoals dat gewoonlijk het geval is, wordt de eigenlijke
cirkel voorafgegaan door een gebruiksaanwijzing die, vrij ver
-tald,
als volgt luidt :
Het gebruik van de cirkel van de filosoof Pythagoras, die Apollonius
beschreven heeft, om alles in verband met een zieke te weten te
komen. Ge moet bepalen de dag van de week en van de maan (waarop
hij ziek werd), en (de numerieke waarde) van zijn naam volgens de letters
hieronder. Tel deze getallen op en deel door dertig (2) en bekijk het
kwotiënt. Onderzoek wat hieronder staat, en als het kwotiënt in het
bovenste deel staat, zal hij leven en gezond worden; indien echter in het
onderste, dan zal hij sterven.

Hierop volgt dan een afbeelding die er ongeveer als volgt
uitziet :
D XXIII

A III

C XXII

B III

G VII

u.

x (?)

XX

E XII

H VI

II

XIII

XXII

F IIL

L XXI

XXIII

I XV

XXVI

K XV

m

XIIii

M XXII

Vil

XVI

P XXIII

ix

XVII

XXVI

N XVI

XIX

XI (?)

0 IX

Q XXI
T VIII
UV
Z III

f

______JRXIII
V

XV

XX•

S VIIII

VI

XVIII

XXVIII

X VI

VIII

XXI

XXVITII

Y III

XII

X}CIIIT

XXX

(1) Ch. SINGER, From Magic to Science (New York, 195 82), pp. 1 44 -1 45 •
Het Hs. wordt nu te Parijs in de Bibliothèque nationale bewaard (MS. Lat. 1141 I,
fol. 99r).
(2) In andere versies wordt gevraagd dertig af te trekken.
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De weergave van de getallen in de cirkel is duidelijk corrupt :
onafgezien van de twee met een vraagteken aangeduide getallen
X en XI valt op. dat XXVI tweemaal voorkomt en dat IV en
XXVII ontbreken. Ook is het niet duidelijk wat de verdelingen
binnen de cirkel betekenen ( 1).
In het beroemde Liber Floridus, dat. van omstreeks i i 25 dateert,
komt de cirkel eveneens voor, met als titel : Spera Apulei de vita
et mortis. Volgens de inleidende nota werd hij gebruikt niet alleen
om voor zieken de genezing of de dood te voorspellen, doch ook
om vooruit te weten of iemand in een gevecht zal overwinnen of
het onderspit delven. De werkwijze die bij een zieke dient gevolgd
te worden luidt als volgt (2) :
Si scire volueris de egris qua die ebdomadis incurrit febrem. ea die
quota luna fuerit scire debes, et adde nomen ipsius secundum litteras
infra scriptas et in unum collige et partire per XXX et quicquid remanserit in spera respice et sic invenies. Si sursum illud inveneris, vivet et
prospera omnia eveniet. Si vero inferius, morietur.

De cirkel zelf is in dit handschrift niet goed bewaard en aan de
getallen werden door de scribent allerlei wijzigingen aangebracht.
De waarde van de letters is er als volgt : A III, B VI, C XXII,
D XXVI, E XXV, F III, G VII, I XV, K XV, L XXI, M XXIII,
N XII, 0 XI, P XIIII, Q XXI, R XIII, S XVIIII, T XVIII, V V,
X VI, Y III, Z III, & XXX.

In een afschrift van het einde van de i 3e eeuw (3) komt de
cirkel zelf voor zoals bovenaan op volgende bladzijde (lichtjes
vereenvoudigd).
Vergeleken met de versie uit het Echternachse handschrift,
vallen grote afwijkingen op in de waarde toegekend aan de letters.
Deze letters bevinden zich hier binnen de cirkel; uit het vers
„in a b c, dat staet in den rinc" (v. 27) is het duidelijk dat dit
eveneens het geval was in de cirkel waarover in het Mol. gedichtfragment sprake is. De cijfers in de cirkel zijn blijkbaar weer
corrupt : V en XXVIII komen elk tweemaal voor, terwijl XXIX
1 ) In de Canterbury Psalter (Cambridge, Trinity College, MS. 987) van
omstreeks i i 5 o, komt een alfabet voor met naast iedere letter een getal. De
overeenkomst met de waarde van de letters bij de Echternach-cirkel is zeer
groot. (Cf. M. R. JAMES, The Canterbury Psalter (London, 1935), fol. 282v.).
2 ) Gent, Universiteitsbibliotheek, Hs. i 6, fol. 26r.
3) Leiden, Universiteitsbibliotheek, Hs. Voss. Lat. 3 i, fol. i 30v.
(

(

(
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VITA

^l.
LONGA
SANITAS

XI XIIJ
XIII J XVI
XVIJ. XVIIJ Vlij

xx XXIIIJ
xxll J XVJ
xxVIJ x

-

,_ ^1M
•ti^ti^•CITA
SANITAS
I IIIJ
IJ v
JIJ VJ

cif

L
Co

i

ia

•

•

xf
v
IX
xii
CITA
MORS

xv
VIJ
XIX
XXI
xxii

xxv
xxVIIJ
xxVIIJ
xxx

MORS
MEDIA

LONGA
MORS

4>

•^xxto

ontbreekt. De waarde die hier aan de letters toegekend wordt
verschilt in vele gevallen van deze uit de Echternachse cirkel (i).
Een ander voorbeeld van deze prognosemethode komt voor in
een spera apvlei platonici de vita de morte vel de omnibus negotiis et
quicquid inquirere uolueris, opgenomen in een missaal geschreven
te Glastonbury in Engeland omstreeks 970, het zg. Leofric Missaal.
De „cirkel" verschijnt hier als een ruitvormige figuur (2)
(1) H. E . SIGERIST, 0. c., 302 heeft negen voorbeelden van de cirkel op dit
stuk met elkaar vergeleken. Uit de door hem opgemaakte vergelijkende tabel
blijkt dat de oorspronkelijke waarde van de letters onmogelijk kan bepaald

worden.
(2)Een facsimile komt voor in J. H. G. GRAi-rAN en Ch. SINGER, AngloSaxon Magic and Medicine (Londen, z 952), p. 41.
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X

I XI XIX 4.y
XX
^
II
Xm
L^ III
XXII ^ L.
ti
Xliii
q
^^9 IIII
VII
XVÍ
XXIIII
,^^.^

XVII

VIIII
SVB
v
VI
`r

XXVII

•

,
c^
C)
VIIId
XII

TERRA
XXI

/

>
XVX
XVIII O X

,4p/f
0

^

Alle Romeinse cijfers van een tot dertig komen in de ruit voor.
Alleen valt op dat onder de horizontale dwarsbalk (sub terra) het
middendeel ingenomen wordt door de woorden Accedia mors,
daar waar in de Echternachse versie vier cijfers een plaats gevonden
hebben. De eerste twee van deze cijfers (XV en XVIII) werden
in de ruit in het linkervak ondergebracht, de overige twee (XXI
en XXV) in het rechtervak. Een vergelijking van de ruit met de
cirkel uit het Liber Floridus maakt het mogelijk de betekenis te
achterhalen van de drie vertikale verdelingen in de cirkel. Wat
boven de horizontale streep staat zijn „goede" getallen : ze wijzen
erop dat de zieke zal in leven blijven (middenkolom), vlug genezen
(magna vita) of slechts langzaam herstellen (Modica vita). Bij de
voortekenen van een naderende dood (de getallen onder de
horizontale streep) wordt dan met magna mors en modica mors
respectievelijk het snel of traag intreden van de dood aangegeven.
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Het spreekt vanzelf dat buiten de hierboven gegeven voorbeelden nog allerlei varianten bij de cirkel voorkomen en dit
zowel in de getallen binnen de cirkel als in de aan de letters van
het alfabet toegekende waarde ( 1).
De meegedeelde voorbeelden laten echter toe de Mnl. verzen
volledig te verklaren. Ze blijken een gebruiksaanwijzing te
bevatten in de trant van de uitleg die in de Latijnse versies de
cirkel vergezelt. Zonder cirkel zijn ze natuurlijk niet zeer duidelijk,
om van de uitvoerbaarheid van de gegeven instructies maar niet
te gewagen. Doch ook met een cirkel erbij blijft in het Mnl.
fragment de vraag onbeantwoord wat men met al deze getallen
dient te doen om te weten of de zieke „der dood mach ontghaen",
zodanig dat ook de gebruiksaanwijzing zelf slechts als een fragment dient beschouwd te worden.
Met behulp van de „rinc" van Pythagoras zoals die b.v. voorkomt in het Echternachse handschrift, kan men echter de werkwijze die in het Mnl. fragment beschreven wordt aan de hand van
een voorbeeld toelichten.
Veronderstellen we dat een persoon ziek wordt op een maandag,
de vijfentwintigste van de maand : haar naam is Annekin. Volgens
de Mnl. tekst is maandag twee ( 2), de vijfentwintigste dag van de
maand geeft 2 5 , d.i. samen 27. De numerieke waarde van haar
naam is volgens de Echternachse versie van de prognose : a = 3,
n = 16,n = 16, e = 12, k = i ,i = 15, en n = 16; de som
is 93. Hierbij dienen dan nog de 2 van de maandag en de 25 van
de maand geteld te worden; in totaal geeft dat i 2o. Wanneer men
nu dit getal deelt door 30 bekomt men als kwotiënt 4. Dit getal
vinden we in de cirkel van Echternach niet terug maar wel in de
andere twee gegeven voorbeelden. Daaruit blijkt dat 4 thuishoort
(1) Zo b.v. in een i 2e- eeuwse Latijnse versie die door K. SUDHOFF bekend
gemaakt werd („Codex medicus Hertensis (Nr. i 92)", Archiv f. Gesch. der
Mediiin X (1917). 31 0-3 I i). Men vergelijke ook G. Eis, Wlahrsagetexte des
Spátmittelalter s (Texte des spáten Mittelalters, Heft i , Berlin, 1956), pp. 1 3
I 6 en 49-52 ; G. Eis, „Pythagoras, Onomatomantia", ZfdPh LXXVI 1 957).
305-307 en W. Schmidt, Hans Hartlieb.r manti.rche Schriften and seine Beeinflussung durch Nikolaus von Kues (Heidelberg, 1962), pp. 76 e.v.
(2)In sommige versies van de prognose hebben ook de dagen van de
week een andere waarde dan in de Mnl. tekst wordt aangegeven. Zo leest men
in de Canterbury Psalter : „ Dies solis 24. lune XXVI. martis. V. mercurij . XX.
Jouis .XVIII. veneris .XXX. Saturni XXIII" (Cf. M. R. JAMES, 0. c., fol.
-

(

282V').
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in het bovenste gedeelte van de cirkel en wel in de linkerkolom.
Volgens de cirkel van Pythagoras zal Annekin dus genezen.
Tot besluit van de bespreking van het merkwaardige Mnl.
gedichtfragment dient er nog op gewezen te worden dat de meeste
cirkels van Pythagoras voorkomen in handschriften die kalenders (i), computi en liturgische teksten bevatten. Het feit dat deze
liturgische handschriften dikwijls van zeer klein formaat zijn
(b.v. het reeds genoemde Leofric Missaal) en dus gemakkelijk op
reis konden meegenomen worden, heeft Ch. Singer 2) doen
vermoeden dat een priester aan de hand van deze cirkel bepaalde
of de door hem bezochte zieke al dan niet de laatste sacramenten
diende te ontvangen. Een dergelijk gebruik van de cirkel lijkt zeer
waarschijnlijk, ook al is het uit de gebruiksaanwijzing bij sommige
cirkels duidelijk dat de prognose wel niet uitsluitend bij dergelijke
gevallen gebruikt werd, doch o.m. ook diende om de uitslag van
gevechten bij voorbaat te kennen 3).
(

(

Als van den jare den eersten dach
comt upten zondach,
so es die winter laeu bi stonden;
herest ende zomer worden vonden
moeyelic van groten winde;
goede ti j t salmen vinden
ende oec alrande coren;
die terwe bliuet verloren,
die winghaert wort welgheraect,
maer die oeuchstvrucht wort m[e]srae[ct] ;
jongheliede zullen steruen zeere,
rudders zullen commen die eere
torienten ende orloghen zeere vele;
ende die dieue zullen stelen;
vele niemaren salmen bringhen
van princen ende van coninge.
(1) Zo b.v. komt de sph&ra voor tussen twee kalenders in het 12e-eeuwse
Hs. Lat. 7299 A van de Bibliothèque nationale te Parijs.
(2) Ch. SINGER, 0. C., p. 146.
(s) Vgl. ook het incipit in het 9e-eeuwse Hs. Accj. lat. 1616 van de Bibliothèque nationale te Parijs (fol. 7v) : Ratio .rpere Phatgor philosophi quad Epulegu r
descripsit ut de quacunque re scire volueris consulere, u/ pub, de egris ... (Cf. E. WICKERSHEIMER, 0. C., 169 -170).
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So welken tijt dat jaer gaet in
upten maendach, meer no min,
so zal die winter zijn ghemaenc,
die lentin goet, zonder wanc,
ende die zomer ghetempert wel;
vele volx zal van euele wesen ribel a;
die trage zullen lettel ghenesen b;
het zal zijn vreese onder die liede;
vrouwen zullen doen omme mieden;
tribulacien zal zijn e groot;
landsheeren zullen bliuen doet;
wandelinge zal van heeren zijn
ende strijt ende orloghe upten Rijn,
landsheeren vele in striden verderuen
ende beesten vele steruen.
Comt hi sdisendaghes, so merct d,
die winter zal wesen sterc,
die lentin waeyhende ende wac,
die zomer reynich, ende onghemac
salmen van tempeesten doghen,
ende die eerst zal zeere droghen;
die taerwe zal vele verderuen;
der wiuen zullen vele steruen,
ende vele volx steruen van der gad [oot] ;
scepe zullen ebben noot;
coninge zullen steruen,
of vrucht vele verderuen;
het zullen wesen vele brande
ende groot vernoey achterlande;
honech ende hoey wort wel ghera[ect] ;
Rome wort met vreesen mes [maect] .
Vpten wonsdach wort goe[t Goren];
winghaerts bliuets vele verl[oren] ;

a hierna ontbreekt een vers in het handschrift. b veeleer ghenesen dan gheriesen.
hier goet doorgestreept. d volgens van Dale volgde hier dat j are ; de overdekkende
papierstrook laat hiervan niets Zien.
:
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De bovenstaande 49 paarsgewijs rij mende verzen behoren tot
een gedicht dat oorspronkelijk wellicht uit iii verzen bestond,
verdeeld in zeven strofen van ieder zestien verzen, een voor elk
van de zeven dagen van de week. Slechts de eerste en de derde
strofe zijn in het fragment volledig bewaard gebleven. In de
tweede strofe ontbreekt een enkel vers en van de vierde bleven
alleen de eerste twee verzen bewaard.
Het kan geen toeval genoemd worden dat dit tweede fragment
in het handschrift onmiddellijk volgt op de instructie voor het
gebruik van de sphaera Pythagorae. Ook in andere, Latijnse handschriften komt de cirkel voor in de nabijheid van de in het tweede
hier uitgegeven gedichtfragment behandelde stof. Het komt
zelfs voor dat de in dit tweede fragment gegeven voorspellingen
in verband gebracht worden met dezelfde Pythagoras aan wie ook
de uitvinding van de cirkel veelal toegeschreven wordt ( 1), Het
vermelden van de naam Pythagoras dient dan mijns inziens alleen
verklaard te worden door het feit dat beide teksten zo dikwijls
in elkaars nabijheid voorkomen, wat dan op zijn beurt in de
aard van beide teksten zijn oorsprong vindt. In de tweede zowel
als in de eerste tekst wordt immers een populaire prognosemethode beschreven.
In het hier uitgegeven tweede fragment worden, naar de dag
waarmee het jaar aanvangt, allerlei voorspellingen gemaakt voor
het ganse komende jaar. De vooruitzichten hebben zoals uit de
tekst blijkt vooral betrekking op het weer in de vier seizoenen,
op de oogst, de dieren en de internationale politieke toestanden in
hun voor de gewone sterveling meest tastbare aspecten, nl. oorlog
en vrede.
Deze jaarprognose, gewoonlijk kalendologium of, met een Duitse
benaming Bauernpraktik geheten, komt in talloze Griekse ( 2) en
Latijnse handschriften voor en wordt in deze laatste dikwijls
voorafgegaan door de titel Supputatio Esdrae, tekenen die God aan
de Oudtestamentische profeet openbaarde ( 3), of nog door de
(1) Zo b.v. in het I oe-eeuwse Hs. Harley 301 7, fols. 63r - 64v, uit het
British Museum te Londen. De cirkel met de gebruiksaanwijzing komt er voor
op fol. 58v.
(2) Voorbeelden van Griekse versies vindt men o.m. in Fr. CUMONT e.a.,
Catalogus codicum astrologorum gracorum (Brussel, 1903), IV, p. 13 9 ; VII, p. I z6;
X, p. I 5 I en in A. DELATTE, Anecdota Atheniensia (Luik, 1 927), pp. S o S e.v.
(3) L. THORNDIKE, 0. c. I, p. 678.
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woorden Subputatio quam subputavit Esdras in templo Hieru.ralem 1
alhoewel ook de namen van andere, al dan niet historische personages als auteurs van de prognose genoemd worden ( 2).
Het oudste mij bekende voorbeeld van de Latijnse versie die
in de middeleeuwse handschriften gewoonlijk gegeven wordt,
komt voor onder de werken van Beda Venerabilis (t 732), alhoewel het twijfelachtig is of Beda iets meer gedaan heeft dan een
oudere Latijnse of Griekse tekst. overnemen. Deze pseudo-Beda
tekst luidt (3)
(

),

Si prima feria fuerint Kalend. Januarii, hiems bona erit, ver ventuosum,
aestas sicca, vindemia bona, boves (4) crescent, mei abundabit, vetulae
morientur, abundantia et pax erit.
Si secunda feria, hiems mixta erit, ver bonum, aestas sicca, et ventuosa
tempestas et vindemia non bona, et valetudo hominum, apes morientur,
et prodigia quae dabit hominibus Deus.
Si tertia feria, hiems umbrosa erit, ver tempestuosum, et ventuosum et
pluviosum, aestas sicca, vindemia laborabit, et visa erit, et mulieres morientur, naves periclitabuntur, et reges peribunt.
Si quarts feria, hiems dura et aspera erit, ver malum et ventuosum,
aestas bona, vindemia bona et laboriosa, et frumentum bonum, j
morientur, et qui navigabunt satis laborabunt.
Si quinta feria, hiems bona, veer ventuosum, aestas sicca, vindemia
bona. abundantia erit, et principes sive reges peribunt.
Si sexta feria, hiems mutabilis, et ver bonum, aestas sicca et bona, dolor
oculorum, vindemia bonum, et copia magna erit, et oves peribunt.
Si septima feria, hiems turbinosa, ver ventuosum, et fructus laboriosus
erit : oves peribunt, homines vetuli morientur, et casae cremabuntur.

Alhoewel in de meeste Latijnse teksten, zoals in het zojuist
gegeven voorbeeld, de kerkelijke benaming van de weekdagen
voorkomt, is het duidelijk dat dit slechts een gevolg is van de
interjretatio christiana van de benaming die aan de weekdagen in
(1) Zo b.v. in het Vatikaanse Hs. Palat. lat. 235 uit de 10 e 1 1 e eeuw (fol.
39r) en in het Hs. Lat. acq. nouv. 497 van de Bibliothèque nationale te Parijs
(2e helft van de 15e eeuw, fol. 78r).
(2) Zie M. FÖRSTER, „Die Kleinliteratur des Aberglaubens im Altenglischen", Archiv ƒ.d. Studium der neueren Spr., Bd. CX (1903) 348 nota. Een
Hoogduitse versie van „Esdras' Weissagung" uit Cod. Pal. germ. 5 77 (fols.
I3r-14r) werd, samen met een Latijnse versie uit het Bambergse Hs. Cod.
lit. 84 door G. Eis gedrukt (Wabrsagetexte, pp. 24-25 en 66-68).
(3) J. P. MIGNE, Patrologia latina (Parijs, 1862), XC, col. 9S I.
(4)In sommige Hss. ook wel oves.
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voor-christelijke tijden gegeven werd en waarbij zoals bekend elk
van de zeven planeten (waartoe ook de zon en de maan gerekend
werden) haar naam aan een van de weekdagen gaf 1).
Zoals bij het bepalen van de horoskoop van een mens het uur
van zijn geboorte geacht werd (en wordt) bepalend te - zijn voor
de gehele levensloop, zo is de „geboorte" van een jaar bepalend
voor het ganse vetloop ervan. De invloed van de jaarregent, d.i.
de planeet die de nieuwjaarsdag beheerst, op het verloop van het
ganse jaar, wordt door verschillende antieke schrijvers in hun
werken behandeld. Zo is Johannes Laurentius Lydus (6e eeuw)
in zijn de Mensibus 11/ 2) van mening dat b.v. Mars als jaarregent
een jaar brengt met branden, ziekten en burgeroorlogen doch
tevens met overvloed van olie, wijn en peulvruchten, daar deze
regent voor de gewassen als bijzonder gunstig aangezien werd.
Een vergelijking met de passage in de Mal. en Latijnse versie
van de Supputatio Esdrae toont op vele punten wel overeenstemming met Lydus' opvattingen, doch van de gunstige invloed van
Mars op de gewassen is in de Mnl. versie alleen een spoor te
merken in „honech ende hoey wort wel gheraect". Het bijna
uitsluitend schadelijk karakter dat in de Mnl. versie aan Mars
toegeschreven wordt, vindt ruime steun in de meeste astrologische uitspraken : zo schrijft W. E. Peuckert ( 3) : „ Mars est un
ennemi de la nature humaine, le promoteug de tous les conflits,
de toutes les actions brutales, de toutes les guerres ... son influence
(

(

est destructive et mortelle".

In het licht van dit voorbeeld blijkt dat de gegevens die in de
Bauernpraktik voorkomen, het resultaat zijn van een populaire
pragmatische opvatting van de astrologische ideeën, die men
gewoonlijk lekeastrologie noemt.
Deze lekeastrologie is naast de geleerde astrologie en in veel
sterkere mate dan deze laatste, van buitengewone invloed geweest.
(1) S. ERIKSSON, Wochentagsgótter, Mond and Tierkreis (Studia Gothoburgensia III, Göteborg, 1956), pp. 8-9.
(2) Naar Fr. BOLL en C. BEZOLD, Sternglaube and Sterndeutung, Leipzig, z 93 z 4 ,
P. I 9.
(3) W. E. PEUCKERT, L'Astrologie (Paris, 1965), p. S i. Vgl. ook de volgende
verzen in J. CLARISSE, Sterre- en Natuurkundig Onderwis, gemeenlik genoemd :
Natuurkunde van het Geheel-al (Werken van de My. der Ned. Letterk., Leiden,
Reeks IV, Leiden, 1 847), p. 147 : „Mars ende die sonne, godweet ! / Sijn droghe
ende heet".
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Geen andere geloofs- en gedachtensfeer van de Oudheid heeft
meer volkeren beïnvloed, zich dieper in hun respectieve culturen
ingeworteld en langer voortgeleefd dan deze. Op de kleitabletten
uit de bibliotheek van koning Assurbanipal vindt men er de
eerste sporen van, en nog eeuwen nadat Copernicus, Galileï en
Newton een revolutie in de opvattingen op dit gebied hadden
teweeggebracht, leefden ze met nauwelijks verminderde kracht
verder.
Van cultuurhistorisch standpunt uit beschouwd, is de lekeastrologie ten minste even interessant en belangrijk voor een
duidelijk begrip van de ideeënwereld van de middeleeuwse mens
als de alleen voor degelijk geschoolden toegankelijke en daarom
minder invloedrijke „geleerde" vormen van de astrologische
opvattingen ( 1).
Kenmerkend voor de lekeastrologie is dat voor de beoefening
ervan geen direkte observatie van de sterrenhemel, geen grondige
mathematische kennis, zelfs geen vertrouwdheid met het uitzicht
van de sterrenhemel vereist zijn. De verschillende vormen van
deze astrologie zijn uitsluitend praktisch gericht en de erin meegedeelde gegevens brengen „nutscap", direkt bruikbaar in het
gewone leven van elke dag.
De lekeastrologische teksten kan men indelen in twee grote
groepen. Tot de jaarprognosen behoren, samen met de kalendologia,
ook de donderboeken, tonitruales of brontologieën geheten, waarin
uit het ogenblik waarop het voor de eerste maal in het jaar dondert,
allerlei voorspellingen voor de rest van het jaar afgeleid worden.
De tweede groep teksten kan men lunaria in de enge zin van het
woord noemen; deze groep omvat bijzondere lunaria, zoals
aderlaatlunaria, droomboeken die dikwijls aan de profeet Daniël
toegeschreven worden ( 2), prognosen over de levensloop van
een mens naar de maanstand bij zijn geboorte, voorspellingen over
het ziekteverloop of over de goede of slechte afloop van reizen,
processen en allerlei werken, naar de dag waarop ze een aanvang
genomen hebben. In de regel zal men zich in al deze gevallen
(I)
(2)

Fr. BOLL en C. BEZOLD, 0. C., p. I 59.
Cf. N. DE PAUW, Middelnederlandsche Gedichten en. Fragmenten (K. V. A.
Gent, 1893) I, pp. 2o5-218. In het Oudenaardse Hs. van. de .,,cracht der mane"
wordt de profeet Daniël als auteur genoemd, doch in feite is de tekst slechts
een ongewone vorm van de collectieve lunaria.
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vooral voor de zg. dies aegyptiaci dienen te hoeden. Verder zijn
er ook de collectieve lunaria, waarin prognosen voor een ganse
reeks zaken (meestal zeven) gegeven worden 1) en die als de
samenvoeging van verschillende gespecialiseerde lunaria te beschouwen zijn. Een uittreksel uit een Latijns collectief lunarium
moge hier als voorbeeld volgen 2)
(

(

Luna prima. Hic dies est utilis omnibus rebus faciendis. in lecto qui
incident, diu languebit et morietur. in sompnis quicquid videris, in
gaudio convertetur ...

In Mnl. handschriften is deze .Sammellunare" in verscheidene
berijmde versies bekend als de „Cracht der mane" 3). In Napoleon
De Pauws uitgave begint de eerste strofe als volgt :
(

Alse de mane es van eenen daghe,
Dan es die tijt harde ghelaghe
Ende es goet alle dijnc bestaen.
Die in siecheden wert bevaen
5 Hets lanc eer hij mach ghenesen,
Want hi moet quellende veesen.
So wat so men in drome siet,
Daer ne comt of gheen verdriet.
Al verwinnendi dine viande,
1 o Daerof ne comti nemeer scande.
Dat kint, dat danne wert gheboren,
Dat sal edel sijn van voren
Behendich, vroet ende letter wijs,
Ende langhe leven ende hebben prijs
en.

De verzen 1-3 in deze passage komen overeen met het hic dies
est utilis ... faciendis uit de Latijnse tekst; vv. 4-6 met in lecto ...
(2) M. FÖRSTER, Vom Fortleben antileer Sammellunare im Englischen and anderen
Sprachen in Anglia LXVIII-LXIX (I X44), 1-147; Id., Beitrdge dur mittelalterlichen
Volkskunde in Archiv ƒ2. Stud. der neueren Sprachen, Bd. CXXIX (19 I 2), 43 - 45;
I. H. G., Prognostica in TNTL VIII (18888), z S 9, geeft de tekst van een oostelijk
gekleurd Mnl. geboortelunarium uit de i 5e eeuw (Hs. Gotha 980, fol. 143v).
(3) Aangehaald naar S. ERIKSSON, 0. c., p. i o.
(4) N. DE PAUW, 0. c., pp. 219-23 3, uit het Hs. 697 van de Univ. Bibl. te
Gent (pp. 73-82). Voor andere versies zie M. DE VRIES, Die Cracht der Mane
door Heynric van Ho//ant, in Versl. en Berigten Vereeniging oude Ned. Lett. IV
18 47)» 5-22.
(
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morietur; vv. 7-8 met in .rompnis ... convertetur; de twee volgende
verzen zijn ook uit bijzondere lunaria bekend en vv. II e.v.
behoren tot de geboortelunaria. De afwijkingen in formulering
vinden hun verklaring in de omwerking van het bondige proza
tot rijmende verzen. Dezelfde omwerking tot verzen verklaart
tot op zekere hoogte de verschillen die men tussen de Latijnse
pseudo-Beda Supputatio Esdrae en het hier uitgegeven Mnl.
fragment kan constateren. Toch zijn die verschillen mijns inziens
te belangrijk om aan te nemen dat de Nederlandse scribent alleen
een Latijnse tekst overeenstemmend met de pseudo-Beda versie
voor zich zou gehad hebben. Waarschijnlijker lijkt het dat hij
een reeds omgewerkte, misschien eveneens berijmde versie vertaald en aangepast heeft.
Verscheidene Nederduitse versies van de jaarprognose zijn tot
ons gekomen. Ter vergelijking met het hier uitgegeven Mnl.
rijmfragment, laten we hier de tekst volgen uit een handschrift
van het einde van de 14e of het begin van de i 5 eeuw dat zich in
de universiteitsbibliotheek te Utrecht bevindt en door J. H. Gallée
werd uitgegeven (fols. 91r-93T). Deze versie luidt als volgt ( 1)
Kumt de nyeiares dach an den sonendach, so wert de meye vuchtich;
de somer and owest werdet windich, kornes wert noch unde wines,
vrucht in den garden openbaret sich; de iungen lude stervet. de stride
werdet lef, so horthme ney mere van vorsten oft van koningen.
Kumt he an den manedach de winter wert mene unde de somer matech
unde de vlode gad vele. So heft me vruchtinge vor de seken, de scentliken
lude steruet. So strit me gerne, vostnisse der herue werdet thobroken,
den olden quenen wert wenendes noch, vele manslacht wert dar, de
konige vorgath; van den wapene wert vele dodes.
Kumt he an den dinghesdach, so wert de winter grot ende vele vlode
gad, de meye wert vuchtich, de oust wert droge. Comes wert kiene, de
wif stervet, de gogedot de wert weldich, de scepe breketh, vele honeges
wert er, vele brandes, vele suke; de vrucht in den garden de vorweit,
olyes wert noch, grot bedrofnis wert in deme mere.
Kumt he an den midweken, so wert vullicheit des kornes unde wines
noch, klen apel, de lude moget sic neren, kopenscat wert glit, de man
stervet, de winter wert warm, van yseren wert scade, olyes wert klene,
oust wert tomate, de meye vuchtich, den luden wert losinghe, de bestoppet sin in deme live, hunger wert over alle lant. Nie mere hort me.

(1) J. H . GALLEE , Mittelniederdeutsches Ar^neibuch, in Jb. des Ver. f. nd. Sprachforschung XV (1889), i 38.

— 373 Kumt he an den donresdach, so wert vullicheit des kornes, luttigóth
holtes, vele appele wasset, klene honeges werter, de winter wert sacht,
de meye wert windich, de oust wert gut, de hanene vorgath, vele reghent,
vele vlode komet, olyes wert noch, scade wert den luden vele.
Kumt he an den vriedach, so wert de winter temperet tomate; de
somer wert bose, en droge oust, nen vullenkomen korn, ochser wert, de
kindere stervet, stride werter vele vor de koninghe, erthbevinge wert
ichteswor. Pelegrinadhse der koninghe and der weldigen wert danne.
Vele olyes, scap unde ymnen vorderveth; grot rucht wert under den
heren.
Kumt he an den sunnavent, de winter wert windich. Grot hervest en
bitter somer. Viode scolen gan. En droge owest. Luttich gut kornes,
fruchtsam kom, kindere stervet. Mit manigher bande suke werdet de lude
begrepen. Olde lude stervet. Vele hoores wert overmate.

Het kalendologium was in de middeleeuwen ook in de Nederlanden bekend. Dit blijkt niet alleen uit het hier uitgegeven berijmd fragment, doch ook uit Latijnse teksten die, op enkele
details na, sterk aan de meegedeelde pseudo-Beda versie herinneren 1) en verder uit Mnl. prozaversies. Van deze laatste
deelt C. D. J. Schotel 2) enkele uittreksels mee uit een Hs.
getiteld „Dat kleine Planeten-Boeck" dat zich in het archief van
Gelderland bevindt en uit het begin van de i 5e eeuw dateert :
(

(

Item als die jairssdach koempt opte sondach, so salt lange wynteren,
somer ind herffste wijndeck. Guede tyt van allen koern, mer wenyche
weytz enn luttel frentz, planteyt van wynen. Vele jonge luden sullen
sterven, voile dieffen sullen dan syn ind voile orloech onder den furten.

Item als koempt opter maendach so sall die wynter matich syn, die
lenten guet, die zoemer getempert, het sall voile waters syn, voile volckz
sieck enn quellick konnen genesen. Sterffte van beesten, orloghe ind
sterfte onder den princen. Item als by koempt opter dynxsdach, so salt
die wynter groot syn die lenten zeer wyndich, dye soemer natt enn voile
onweders enn tempeesten, die herfst droeghe, luttel terwen ind wenych
wyns, voile volx sall haestlick sterven, voile schaepe sullen verderven,
vele huyss bernen, honich enn olij sall waele geraken. en.

(1) Zo b.v. in het kalendarium met de Noordlimburgse gezondheidsregels
dat, denkelijk te Utrecht, in i 2 5 3 of kort daarna geschreven werd (Hs. Junius 83,
fol. i or, van de Bodleian Library te Oxford). Een uitgave hiervan wordt voorbereid door M. Gysseling en M. K. J. Smeets.
(2) C. D. J. SCHOTEL, Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes (Haarlem,
1873), I, p. 169.
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Het is meer dan waarschijnlijk dat een gelijkaardige tekst ook
nog in andere Mnl. handschriften voorkomt ( 1). Was de jaarprognose dus in onze gewesten, zoals trouwens in gans West-Europa,
welbekend, toch kreeg deze voorspelling een nieuwe en grootscheepse verspreiding door de boekdrukkunst. De oudste druk
dateert van i 508 en verscheen in Duitsland met de volgende titel :
In disem biechlein wirt gefunden der Pauren Pracktick vnnd regel dar auff
Si, das gant jar ain aufinercken Naben vnnd halten ( 2). In de loop van
de zestiende eeuw verschenen nog negenendertig andere Duitse
uitgaven van dit boekje en ook in de volgende eeuwen werd het
herhaalde malen herdrukt, tot in de i9 eeuw toe. Ondertussen
was dit boekje in zogoed als alle Westeuropese talen vertaald
geworden of werd het in min of meer gewijzigde vorm opgenomen in volkskalenders en andere volksboeken.
In de Nederlanden is mij geen afzonderlijke uitgave van de
Duitse „Pauren Pracktick" bekend, alhoewel C. J. D. Schotel ( 3)
uitdrukkelijk een werk getiteld Boerenpractijj/n vermeldt en
D. Bierens de Haan ( 4) aan de dokter uit Leeuwarden, P. Baerdt,
een Friesch Boerenpractica toeschrijft dat omstreeks 1630 zou
verschenen zijn.
Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat het kalendologium
waarvan hier een berijmd fragment uitgegeven wordt, een van
die geschriften is die wortelen in de oosterse en hellenistische
astrologische volksopvattingen en, langs de Romeinen om, in
West-Europa gedurende de middeleeuwen een ruime verspreiding
gekend hebben. Door de boekdrukkunst werd het in alle lagen
van de bevolking verspreid en leefde tot in de 19e eeuw onafgebroken voort. Het hier uitgegeven berijmd fragment is dus
cultuurhistorisch van grote betekenis als een schakel in een traditie
van vele eeuwen en als een voorbeeld van de min of meer persoonlijke omwerking van een van de meest invloedrijke aspecten
van de lekeastrologische opvattingen.
(1) Zo b.v. in Hs. M 3 3 a vary de Sächsische Landesbibliothek te Dresden.
Een uitgave hiervan wordt voorbereid door W. BRAEKMAN.
(2) Een facsimile-uitgave werd bezorgd door G. HELLMANN, Die BauernPraktik (Neudrucke von Schriften and Karten uber Meteorologie and Erdmagnetismus, no 5, Berlin, i 896).
(3) C. D. J. SCHOTEL, 0. c., I, p. 19. Men vergelijke ook p. 168 nota i in
hetzelfde werk.
(4) D. BIERENS DE HAAN, Bibliographie néerlandaise historique-scientifique
(Rome, 1883), p. 14.

VOOR EEN INVENTARIZERING VAN ONS
INSTITUTIONELE HANDSCHRIFTENBEZIT*
DOOR

Stephanus G. AxTERS, O. P.
Lid van de Academie

INLEIDING

Met institutioneel handschriftenbezit kan men, het begrip in
zijn engere betekenis nemend, alle handschriften bedoelen die,
buiten ieder rijks-, provincie- of gemeentebeheer om, aan een of
ander in welk land ook gevestigd instituut toebehoren. Men kan
het begrip ook ruimer nemen en er namelijk ook de instituten bij
betrekken die, hoewel in sommige gevallen onder rijks-, provincie- of gemeentetoezicht werkzaam, niet zonder meer als
rijks-, als provinciale of ook als gemeente- of stadsbibliotheek
bekend zijn, de universiteitsbibliotheken bij voorbeeld, de
musea, de archievendepots, de academies, verder ook buiten
een officieel toezicht de klooster- en de seminariebibliotheken.
Ook wil ik het hier, om verschillende redenen, over institutioneel
handschriftenbezit hebben in de ruimere zin van dit woord.
Hierbij ben ik van mening dat in de aldus begrepen instituten
alle, in welke taal ook gestelde, teksten van Nederlandse auteurs
en alle Middelnederlandse vertalingen van buitenlandse schrijvers
tot het patrimonium behoren van de Nederlanden. Dit betekent
dat ook de in het Latijn gestelde en met een eigen betoogtrant te
werk gaande literatuur van de School, de Scholastiek, die haar
invloed ook naar buiten liet gelden, bij een Geschiedenis van de
Nederlanden moet worden betrokken. Zij werkte immers minder
geïsoleerd dan men veelal denkt en de Gentse bibliograaf Joannes
(*) Van de hier volgende afkortingen wil ik mij bedienen : a = anno,
ed. = editio, f. = folio, ms. = manuscriptum, mss. = manuscripta, no =
numero, nis = numeris, p. = pagina, r. = recto, s.a. = sine anno, s.l. =
sine loco, s.s. = sine signatura, t. = tomus, V. = verso. Verder werden
mij nuttige inlichtingen verstrekt door Dr. P. C. BOEREN (Leiden), Prof.
Dr. M. CAPPUYNS, 0. S. B. (Leuten), Drs J. DESCHAMPS (Brussel) en Drs
E. PERSOONS (Brussel). Hiervoor betuig ik hun hier mijn oprechte dank.
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Bunderius, O. P. (t 15 5 7) heeft in de eerste helft van de zestiende
eeuw de Quaestiones de quolibet van Godfried van Fontaines (t na
1 306) nog steeds in i 6 Nederlandse bibliotheken aangetroffen ( 1 ),
wat voor ons zijn betekenis heeft omdat zonder dit op voortrefelijke wijze door Godfried van Fontaines beoefende litteraire genre
de Martijnen van Jacob van Maerlant (t circa T 300) zo min als de
Disputacie van Rogiere ende van Janne door Jan de Weert (4e eeuw),
in dit verband overigens slechts een paar voorbeelden, behoorlijk zijn te begrijpen. Voor wie dergelijke teksten in hun
genetisch verband wil benaderen, is de literatuur van de School
bijgevolg onmisbaar.
Zo meen ik dan dat wij het litterair patrimonium van de Neder
zonder enige verminking, als een organisch sluitend geheel-lande,
moeten beschouwen, waartoe bij een weliswaar verschillende
verhouding onze scholastiek bedrijvende auteurs even duidelijk
mede behoren als een Middelnederlandse bewerking van de
preken van Meester Eckhart (t i 3 27- z 3 28) of een Nederlandse
vertaling van de Sermones super verba Evangelii : Missus est, waarin
U onmiddellijk de bekende preken zult hebben herkend van
Sint Bernardus van Clairv'aux, O. Gist. (t I I S 3) .
Veel omvattend is bijgevolg tot het eind van de periode van
het handschrift, tot het eind van de zestiende eeuw de litteraire
bedrijvigheid in de Nederlanden geweest. Veel omvattend is ook
de wetenschappelijke apparatuur ter verkenning van de handschriften.
Wanneer ik nu wat meer belangstelling wil vragen voor ons
aldus begrepen institutionele en, in de meeste gevallen, nog niet
eens semi-officiële handschriftenbezit dat tussen de instellingen
met een officiëel erkend statuut en de privé verzamelingen zonder
enige toekomst in staat, dan is het beslist niet omdat men te
Zutphen in de in i S 63 naar middeleeuwse smaak voltooide
Librije even goed als te Oxford in het „Merton College", te
Florence in de „Biblioteca Mediceo-Laurenziana" evenzeer als in
de „Cathedral Library" te Hereford nog de laat-middeleeuwse of
de zestiende-eeuwse atmosfeer ongerept aantreft waar de „codices
catenati" op een zeldzame bezoeker wachten. De aanleiding hiertoe
1) Zie P. LEHMANN, Quellen Zur Feststellung and Geschichte mittelalterlicher
Bibliotheken, Handschriften and Schriftsteller, opgenomen in : Erforschung des
Mittelalters, Ausgewdhlte Abhandlungen and Aufsatte, t. I, Stuttgart, i 9 S 9, p. 3 3 S •
(

moet men ook niet zoeken in het feit dat het institutionele handschriftenbezit meestal meer toegankelijk is dan het privé bezit,
meer bij voorbeeld dan de „Biblioteca Durazzo" te Genua en meer
ook dan de „Bibliothèque Bodmer" te Cologny in de buurt van
Genève waar ik vóór een paar jaren vruchteloos heb getracht
een kijkje te nemen.
De aanleiding hiertoe moet men vooral zoeken in het feit dat
sommige instituten, die vaak hoogst waardevolle handschriften
bezitten, een hoog in de Middeleeuwen teruggaande verleden
kunnen laten gelden, zo bij voorbeeld instituten zoals het Chorherrenstift Klosterneuburg in de buurt van Wenen en de Stiftsbibliothek te Sankt-Gall, zo ook het „St. John's College" te
Oxford en het „Sankt-Peter- Stift" te Salzburg. Hun indruk
verleden billijkt de hoop dat men er oudere en wellicht-weknd
ook betere kopieën zal weten te vinden van werken van Nederlandse auteurs, de hoop ook dat men aldus de verspreiding van
sommige werken in het buitenland tot op een zekere hoogte op
de voet zal kunnen volgen en tenslotte nog de hoop dat oudere
randnoten weleens de houding zullen toelichten welke men buiten
de Nederlanden nog vóór het eind van de Middeleeuwen tegen
deze teksten meende te moeten aannemen.
-over
Hier wil ik het intussen vooral hebben over het meer stiefmoederlijk behandeld gedeelte van ons institutioneel handschriftenbezit en ik wil mij hierom verder niet inlaten met de
universiteitsbibliotheken die meestal zowel wetenschappelijk als
geldelijk zijn opgewassen om aan hun handschriftenafdeling haar
volle efficiency te kunnen gunnen.
DE BIBLIOTHEEKVERKENNING

Voor bibliotheekverkenning heeft men in de Nederlanden
niet moeten wachten tot W. de Vreese in het jaar i 90 voor de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde zou
optreden met zijn stilaan beroemd wordende lezing met de titel
Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. In het jaar z S z6
stuurde paus Clemens VII (t z S 34) immers aan de toen weliswaar
sinds enkele maanden overleden Gentse dominicaan Guillelmus
Carnificis (t z S z) een schrijven met het verzoek om de pauselijke
commissaris Johannes Heitmers uit Zonhoven bij het zoeken
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naar waardevolle handschriften ten bate van de pauselijke bibliotheek te willen van dienst zijn 1). De speurzin van de Gentse
handschriftenvorser Carnificis was bijgevolg sinds de eerste
jaren van de zestiende eeuw te Rome een bekende zaak.
Andere namen kunnen, in dit verband, aan de naam van
Carnificis worden toegevoegd, zo vooreerst al de naam van
Radulphus de Rivo (t 1403) en de naam van Gerard Roelands
( j- 1490), de naam van Justus Lipsius (t i6o6) en die van Isaac
Vossius (t 1689). Verder mag hier ook de naam van buitenlandse
vorsers niet onvermeld blijven zoals J. Mabillon, O. S. B. (t '7°7)
en die van de twee mauristen E. Martène, O. S. B. (t 1739) en
U. Durant, O. S. B. (t irii). Ook andere buitenlanders die meer
voor het verzamelen van handschriften voelden dan voor het
vorsingswerk, hebben zich verder sinds de aanvang van de
negentiende eeuw in de Nederlanden niet onbetuigd gelaten, zo
vooreerst al Thomas Phillipps (t i872) en Freiherr August von
Arnswaldt. Onder alle buitenlandse vorsers heeft zich echter, wat
het Nederlandse handschriftenbezit betreft, niemand verdienstelijker gemaakt dan H. F. Hoffmann von Fallersleben (t i874)
die in een tijd wanneer er hiervoor onder Nederlanders nog weinig
belangstelling was, de vergunning wist te krijgen om te Leiden
vrij in het handschriftenbezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te gaan grasduinen en hierbij de door velen
sinds lang vergeten Middelnederlandse literatuur „ontdekte" 2).
Zo is men, in dienst van het Nederlandse handschriftenbezit,
sinds de eerste jaren van de achttiende eeuw veel gaan voelen voor
het reisverhaal dat, bij zijn grote verscheidenheid, reikt van de
omslachtige autobiografie tot het streng zakelijk verslag. Hoewel
dergelijke verslagen zich meermalen niet als een reisverhaal
aandienen, willen wij hier op 28 dergelijke bijdragen wijzen
waarmee vorsers nog steeds ernsitg moeten rekening houden.
(

(

(J. Mabillon, 0. S. B., t 1707) : U. BERLIÉRE, 0. S. B., Mabillon et la
Belgique, Le voyage de Flandre (1672), Correspondance, in Revue Mabillon, t. IV,
1909, p. 4-38, 231-242, 289-323.

(1) Zie P. LEHMANN, Quellen
p. 3 Y 7.
(2) Zie H. DE BUCK, De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der
negentiende eeuw, Groningen-Den Haag, 193 I, p• I 25-I 3 S...,

379 (E. MARTENE, 0. S. B., t I 73 9, en U. DURANT, 0. S. B., t '77') : VOyage
littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, t. 1-2, Parijs,
1717-1724.
TH. PHILLIPPS,

Catalogus librorum manuscriptorum in biblitheca D. Thoma
Phillipps, Bart. A. D., Middle-Hill, 1837.
(Thomas Phillipps) : A. N. L. MUNBY, The catalogues of manuscripts and
printed books of sir Thomas Phillipps, their composition and distribution (Phillipps
Studies, no i), Cambridge, 19 S 1.
A. N. L. MUNBY, The dispersal of the Phillipps Library (Phillipps Studies,
no 5), Cambridge, 196o.
A. N. L. MUNBY and A. E. POPHAM, The formation of the Phillipps Library,
up to the year 184o by A. N. L. Munby, from r 8¢ r to 1872, With an account of the
Phillipps art collections by A. E. Popham (Phillipps Studies, n° 3 /4), delen I-II,
Cambridge, 1954-1956.
H. F. HOFFMANN VON - FALLERSLEBEN, Mein Leben, Aufzeichnungen and
Erinnerungen, t. i-6, Hannover, 1 868.
Mein Leben von Hoffmann von Fallersleben, In verkurrter Form herausgegeben
and bis u des Dichters Tode fortgefuhrt von Dr. H. GERSTENBERG, t. 1-2, Berlij n
W., 1894.
F. VAN VEERDEGHEM,

Nederlandsche handschriften in Engeland, in Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, t. 14, 1895, p. 1-7.
R. PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England, t. 1-2, Erlangen, i 896-I 90 i .
C. BORCHLING, Mittelniederdeutsche Handfchri f 'ten in Norddeutschland and den
Niederlanden, Erster Reisebericht, in Nachrichten von der Kónigl. Gesellschaft der
Wlissenschaften u Göttingen, Ge.rcháftliche Mittheilungen, Göttingen, 1899.
C. BORCHLING, Mittelniederdeutrche Handschriften in Skandinavien, SchleswigHolstein, Mecklenburg and Vorpommern, Zweiter Reisebericht, in Nachrichten von
der Kónigl. Gesellschaft der Wlissenschaften <u Göttingen, Philologisch- Historische
Klasse, 1900, Göttingen, i 900.
C. BORCHLING, Mittelniederdèutsche Handschriften in Wlolfenbi stel and einigen
benachbarten Bibliotheken, Dritter Reisebericht, in Nachrichten von der Königl.
Gesell schaft der Wissenschaften Zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 1902,
Göttingen, i 902.
C. BORCHLING, Mittelniederdeutsche Handschriften in den Rheinlanden and in
einigen anderen Sammlungen, Vierter Reisebericht, in Nachrichten von der Königl.
Gesell schaft der TYIi.r.ren.rchaften Zu Göttingen, Philologisch- historische Klasse, Iy 13,
Göttingen, 1913.
W. DE VREESE, Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, in Verslagen en
Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
1 902, D. 205-250; opgenomen bij P. J. H. VERMEEREN, Over handschriften en
handschrRenkunde, Tien codicologische studiën, Zwolle, 1962, p. 33-58.
W. DE VREESE, De verstrooiing onzer handschriften en oude boeken over den aard
in Bibliotheekleven, t. i6, 193 I, bij P. J. H. VERMEEREN, p. I I 6 -I 38. -bodem,
(W. de Vreese :) R. LIEVENS, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa,
Gent, 1963.
G. W. KERNKAMP, Verslag van een onderroek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der
regeering ingesteld, 's- Gravenpage, 19o3.

-- 3 80 -G. W. KERNKAMP, Baltische archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Neder

Kopenhagen en de duit rche Oostzeesteden, 's-Gravenhage, i 909.-landiStockhm,
K. DE FLOU en E . GAILLARD, Beschrijving van Middelnederlandsche handschriften
die in Engeland bewaard worden, Eerste Verslag, Gent, 1895.
K. DE FLOU en E . GAILLIARD, Tweede verslag, Gent, 1896.
K. DE FLou en E . GAILLIARD, ... Derde verslag, Gent, r 897.
A. HULSHOF, Verslag van een onderzoek te Rostock naar handschriften, druk
bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regeering-werkn
ingesteld, 's-Gravenhage, i 909.
A. HULSHOF, Verslag van een onderzoek te Pars naar handschriften en bescheiden,
belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, Utrecht, 1912.
D. A. STRACKE, S. J., Verslag over een onder^otk naar Nederlandsche handschriften
en wiegedrukken in Oostenrjk-Hongarié, in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1914, p. 7 S 0-788.
P. LEHMANN, Hollándische Reisefrüchte, I-III, in Sittungsberichte der Bayerischen
Akademie der I i.rfen rchaften, Philo.rophi.rch philologische and historische Klasse 1920,
13 . Abhandlung, Munchen, i 921.
P. LEHMANN, Skandinavische Reisefruchte, II, in Nordisk Tidskrift for Bok- och
Biblioteksvásen, t. 22, 193 S, p. I-24.
K. BRETHAUER, Neue Eckbarttexte and Mystikerhandschriften, in Zeilschrift
f iir deutsches Altertum and deutsche Literatur, t. 69, I 93 2, p. 241-276.
K. BRETHAUER, Texte aus dem Umkreis Meister Eckharts im Haag, in Zeitschriftfur deutsches Altertum and deutsche Literatur, t. XCII, i 963, p. 15 8-I 64.
W. LAMPEN, 0. F. M., Franiiskanische Mitteilungen ober Handschriften in
Danmark and Skandinavie, in Kirchengeschichtliche Studien P. Michael Bihl 0. F. M.
als Ehrengabe dargeboten, Herausgegeben von P. Ignatius-Maria Freudenreich
0. F. M., Kolmar, s. a. (1941 p. 65 - 79 .
W. LAMPEN, 0. F. M., Franiskanische Reisefrüchte, in Franiskani rche
Studien, t. 36, 1954, D. 298-305.
J. QUINT, Neue Funde Zur handschriftlichen Ueberlieferung Meister Eckharts, in
Beitráge Zur Geschichte der deutschen Sprache and Literatur, t. 82, i 960, p. 3 S 2-3 84•
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DE MUSEA

Daar zijn vooreerst de musea. Tot nog toe zijn er mij 75 musea
bekend met Nederlandse en, in een paar gevallen, met zeer belangrijke codices met werken van Nederlandse auteurs.
Uniek is zonder twijfel het British Museum te Londen, waar
ik vóór drie jaar onder meer, naast S i in het Latijn gestelde
Getijdenboeken uit de Nederlanden, ook 48 Nederlandstalige
Getijdenboeken heb kunnen inkijken. Ook wil ik er hier terloops
aan herinneren dat W. de Vreese voor het Middelnederlandsch
Woordenboek 9 5 Middelnederlandse handschriften uit het British
Museum heeft geëxcerpeerd, terwijl K. de Flou en E. Gailliard
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in de jaren 1895 -18 97 aan i S 7 Middelnederlandse handschriften
uit het British Museum een summiere beschrijving hebben gewijd ( 1).
Intussen zou het verkeerd zijn een instituut met slechts een
paar handschriften te onderschatten. In het museum bij het SintJans-hospitaal te Brugge vindt men immers, naast een oud statuut,
slechts twee litteraire handschriften. Deze zijn echter ons oudste
Middelnederlands Passionaal- handschrift en, zoals de zusters van
dit ziekenhuis dit noemen, een Evangelieboek. Het Passionaalhandschrift, de oudste in het Nederlands gestelde codex namelijk
van de Legenda aurea van de zalige Jacobus a Voragine, 0. P.
(t 1298), dagtekent, zoals K. de Flou ( 2) eens heeft meegedeeld,
uit het jaar i 3 S 8. Het Evangelieboek, eigenlijk een pericopenboek,
dagtekent volgens C. C. de Bruin ( 3) uit de tweede helft van de
veertiende eeuw en gaat, in zo ver het bij de tekst aansluit van de
Westvlaamse Epistels en Evangeliën, hierbij verjongend te werk.
Belangrijk is voor ons ook het Nationaal Museum te Budapest,
waar men het handschrift kan inkijken van een veertiende -eeuwse
Italiaanse vertaling van het Mirouer des simples ames anienties, een
mystiek traktaat namelijk van de hand van de valencijnse begijn
Marguerite Poirette (t I 3 10) .
Intussen ontgaan dergelijke instituten weleens aan de aandacht
van de vorsers. Zo heeft A. van Elslander ( 4) eens op een van de
oudste Ruusbroec-handschriften in het Museum Plantin Moretus
gewezen, een codex met het traktaat Van den kersten ghelove die
aan het Ruusbroec- Genootschap was ontgaan.
DE ARCHIEVEN -DEPOTS

Voor het bewaren ingericht van allerlei archivalia heeft een
archieven -depot meermalen ook te waken over niet onbelangrijke
(1) Beschrijving van Middelnederlandsche handschriften die in Engeland bewaard
worden, t, 1-3, Gent, 1905-1907.
(2) De oudste Dietsche vertaling der gulden legende, in VMK VA., z 923, p. z 83I

89.
(

3

) Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament, Groningen-Batavia,

1 935,
(4

P. 203.

) Een Ruusbroec-handschrift uit het Roklooster, in Album Edgard Blancquaert,

Tongeren, 19 5 8, p. 468-469.
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litteraire handschriften. Zo vermeld ik hier de volgende, onder
het toezicht van archivarissen, bewaarde handschriften :
Antwerpen, Archief van de kathedraal, Capsa rerum extraordinariarum,
675 = Anna van Sint-Bartholomxus, 13 7 brieven.
Antwerpen, Provinciaal archief van de kapucijnen, III. 5 008 = Ceremonies
et observantie in nostra congregatione Gandensi ordinate anno I S 94.
Antwerpen, Rijksarchief, Fonds kartuizers van Lier, 7 = Jan van Haarlem,
O. Cart.
Antwerpen, Rijksarchief, s. s., = Naem- en Doodt-Boeck van O. L.
Vrouwendale in Valkenbroek.
Averbode, Br., Norbertijnenabdij, Archief, s. s., = Petrus Impens, Chronicon Bethlehemiticum.
Averbode, Br., Norbertijnenabdij, Archief, Serie IV, 3 3 8 = Statuta ordinis
Pncmonstratensis prout reformata sunt ex resolutione capituli anno 1618,
mensis maii die 13 a et sequentibus in celeberrimo praemonstratensi monasterio
ordinis capite et cetera.
Averbode, Br., Norbertijnenabdij, Archief, Serie IV, 212 = Statuta ordinis
prxmonstratensis, i 622.
Averbode, Br., Norbertijnenabdij, Archief, s. s., = Tituli librorum jacentium in libraria istius monasterii averbodensis, i 3 80.
Brugge, Bisschoppelijk archief, s. s., = Chronicon Throno-Martinianum.
Brugge, Kloosterarchief van de Ongeschoeide Karmelieten, C4 = de
kroniek Series priorum Carmeli Brugensis.
Brugge, Rijksarchief, s. s. = Jakob van Maerlant, Spieghel historixl,
fragmenten.
Brussel, Rijksarchief, s. s., = Jan van Boendale, Der leken spieghel, fragment.
Brussel, Rijksarchief, 10971 = Historia abbatum villariensium ex chronicis
ejusdem abbatix desumptx.

Brussel, Rijksarchief, Kerkelijk Archief, 141 8 2 = Petrus Impens, Chronicon Bethlehemiticum.
Brussel, Stadsarchief, 2912 = Preken.
Brussel, Stadsarchief, 2914 = Jordanus van Quedlinburg, O.E.S.A.,
Preken.
Brussel, Stadsarchief, 291 S = Brieven gezonden aan een zuster van Diepenveen. Dirk Coelde van Munster, O. F. M., Preken; Jan van Ruusbroec, Die
gheestelike brulocht; id., Van den vij sloten.
Gent, Rijksarchief, Sint-Pieters fonds, Suppl. no 27 = Statuta congregationis monasteriorum exemptorum ordinis sancti Benedicti in Belgio.
Gent, Rijksarchief, Fonds Galilea, = Alijt Bake, Mijn beghin ende voort
-ganck.
Hasselt, Rijksarchief, Fragm. neerl. i = De ridder metter mouwen,
onverkorte lezing.
Hasselt, Rijksarchief, Fragm. neerl. 2 = Sidrac. .
Hasselt, Rijksarchief, Fragm. neerl. 3 = Fragment van een exempel.
Hasselt, Rijksarchief, Fragm. neerl. 4 = Spieghel historixl.
Hasselt, Rijksarchief, Fragm. neerl. S = Gerard Zerbolt van Zutphen, Van
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gheesteliker opclimminghen.
Hasselt, Rijksarchief, Fragm. neer!. 6 = Ayol.
Heeswi j k, N. Br., Abdij van Berne, s. s., = Van dat beschouwende leven,
's-Hertogenbosch, Provinciaal archief der Kapucijnen, 09 i . con. b = Kon
(vertaler Martinus van Sint-Truiden),-stanijvBrbo,O.FMCap
De bedecte wegen der goddelijcker minnen.
Leuten, Stadsarchief, 4239 = Petrus van Sint-Truiden, Origo et progressus
monasterii martiniani.
Luik, Archives de l'État, 6 = Kroniek-Obituarium van de Luikse kartuize.
Luik, Archives de l'État, 8 = Preken uit de Luikse kartuize.
Mechelen, Aartsbisschoppelijk archief, Carton XXIV = Instruction concernant les affaires des Dames du Verger de l'ordre de Cisteaux dans le diocèse
de Cambray.
Oudenaarde, Stadsarchief, i 845 = Catalogus librorum bibliothecx conventus aldenardensis FF. Minorum, factus anno 1663.
Park, bij Leuven, Norbertijnenabdij, VII. z t = Joannes Frumentius O.
Praem., Chronicon monasterii parcensis.
Park, bij Leuven, Norbertijnenabdij, Archief, VII. 3 = Joannes Masius,
O. Prxm., Chronicon ecclesiae parcensis.
Roermond, Bisschoppelijk archief, s. s., = Ghetughen-Boeck.
Sint-Truiden, Archief der Paters Minderbroeders, M..Co. Fl. S = Ortus et
progressus Provincie Flandrie FF. Minorum Recollectorum.
Sint-Truiden, Archief der Paters Minderbroeders, M. G. i. 3 b = Origo,
progressus et modernus status provincie Germania Inferioris.
Sint-Truiden, Archief der Paters Minderbroeders, B 7 bis = Statuta pro
patribus et fratribus Recollectis alma provinci Flandrix, 1621.
Sint-Truiden, Archief der Paters Minderbroeders, C. 3, cony. Iprensis, fasc.
I, no 2 = Inventarium librorum bibliothecx Iprensis PP. Minorum Recollectorum.
Tongerlo, Antw., Norbertijnenabdij, J. II. 23 = Ascetica sine pia quaedam
exercitia, item instructiones aliquae pro noVitiis.
Tongerlo, Antw., Norbertijnenabdij, s. s., = Willibrord Bosschaerts, Chronicon insignis ecclesiae B. M. V. de Tongerloa.
Wiesbaden, Staatsarchiv, B. i o, f. 146 r. - v., = Hendrik van Leuven,
O. P., Preek.
Zwolle, Gemeente-archief, Serie II, no i = Jan Cele, Preken.
DE ACADEMIES

Ook bij academies is het goed naar handschriftenbezit te informeren. Zo moet men er rekening mee houden dat de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen een niet onbelangrijke
ke handschriftenverzameling, sinds enkele jaren in bruikleen
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, bezit. Ook
een Catalogus van dit handschriftenbezit werd overigens door
D. J. H. Ter Horst gepubliceerd, namelijk:
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Catalogus van de handschriften der Koninklijke Neder
bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek,-landscheAkmivIVtnschape,

's-Gravenhage, 1938.

Verder bezit de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, naast een tiental Middelnederlandse fragmenten, ook
nog:
Ms. 9 = Thomas van Cantimpre, 0. P., Bienboec.
Ms. io = Herman Steenkijn. Die voorspraeke op den heiligen
pater noster.
Met het handschriftenbezit van de musea, van de archievendepots en van de academies moeten neerlandici bij gevolg, hierin
ook steun zoekend bij de filmo- en bij de fototheek, even beslist
rekening houden als met dat van de universiteiten en met dat van de
rijks-, van de provindie- en van de gemeentebibliotheken en er
zijn mij, hoewel er zeer waarschijnlijk nog wel meer zouden te
vermelden vallen, tot nog toe zo wat 300 over de aardbodem
verspreide instituten bekend waar men werken van Nederlandse
auteurs en verder ook, Middelnederlandse vertalingen van buiten
schrijvers kan ter hand nemen, 300 instituten waaraan dan-landse
nog de talrijke rijks-, provinciale en gemeentebibliotheken met
Nederlands handschriftenbezit, alsook de voor de Nederlanden
niet onbelangrijke universiteitsbibliotheken vallen aan toe te
voegen ( 1).
DE FILMO- EN DE FOTOTHEEK

In het j aar 1928 heeft Titus Brandsma, 0. Carm. (t 1 942) gepleit voor het oprichten van een fototheek waar, onder het toezicht van het „Instituut voor de Geschiedenis der Nederlandse
mystiek" te Nijmegen geleidelijk foto's zouden worden verzameld
van alle handschriften die teruggaan op de mystieke literatuur der
Nederlanden en nauwelijks io jaar later kon hij er in een met de
hulp van G. Feugen opgesteld verslag ( 2) op wijzen dat men daar
reeds 700 traktaten uit S 8 verschillende handschriften en uit 30
over Europa verspreide bibliotheken bij elkaar had, een belangrijk
(1 ). Een lijst van dergelijke instituten delen wij hier liever niet mee
omdat Drs G. Dogaer en Drs E. Persoons thans, in ieder geval wat België
betreft, een lijst klaar maken van handschriftenverzamelingen.
(2) Zie M. SMITS VAN WAESBERGHE, S. J., In memoriam Prof. Dr Titus Brandsma, O. Carm., in Ons Geestelijk Erf, t. i 6, I 942, p. 18 2.
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materiaal bijgevolg dat in i 72 folio-banden bij het „Instituut
voor Nederlandse Letteren" aan de Universiteitsbibliotheek te
Nijmegen voor alle vorsers toegankelijk is.
Voor het belang dat aan deze fototheek moet worden gehecht,
verwijzen wij naar
:

M. SMITS VAN WAESBERGHE, S. J., In Memoriam Prof. Dr. Titus Brandsma,
0. Carm., in Ons Geestelijk Erf, t. XVI, 1942, p. 177-18 5.

Niet te onderschatten is verder het in het jaar 19 3 7 door Félix
Grat te Parijs opgerichte „Institut de recherche et d'histoire des
textes" waar, naast een rijk voorziene inventaris van klassieke,
Oud-Franse en Arabische handschriften, ook een belangrijke
filmotheek wordt bijgehouden. De inventaris en ook de filmotheek
zijn nu, zo lang het om in het Latijn gestelde teksten gaat, ook voor
de Nederlandse auteurs niet te verwaarlozen. Het I.R.H.T. publiceert overigens sinds het jaar 195 2, ten behoeve van de handschriftenvorsers, een tijdschrift met de naam Bulletin d'information
(Ed. Publications de 1'Institut de recherches et d'histoire des
textes, Parijs).
Voor de juiste betekenis van het I.R.H.T. verwijzen wij nog
naar

:

A. DAIN, Institut de recherche et d'histoire des textes, in : Bulletin de l'Association
Guillaume Budé, fast. S, i 948, p• I S S- I 6o.
J. VIEILLIARD en M . -TH. VERNET-BOUCREL, La recherche des manuscrits
latins, Mémorial des études latines, in Mélanges Marou^eau, Parijs, 1943, p. 442-457.
J. VIEILLIARD, L'institut de recherche et d'histoire des textes, in Revue du Moyenage latin, t. III, 1947, p. 183-192.
J. VIEILLIARD, Une bibliothèque de manuscrits : L'Institut de recherche et d'histoire
des textes, in Cahiers franfais d'information, fasc. I S S , 1950, p. 17-20.

Belangrijk is ook een initiatief waar men in het jaar 195 5 toe
kwam. Nadat de Belgische regering op verzoek van de vijfde
„Conferentie der Nederlandse Letteren" in 195 5 te Antwerpen
gehouden, aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel hiertoe een
speciaal krediet toekende, is men aan de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel begonnen met het reproduceren van de voornaamste
Middelnederlandse handschriften met litteraire teksten die in
België worden bewaard. Zo werden er tot nog toe door de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel 779 + 415 Middelnederlandse
handschriften gefilmeerd en de microkaarten zijn in een tiental
bibliotheken in België en ook in Nederland voor vorsers toegankelijk.
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Twee niet te onderschatten initiatieven werden ook, wat de
microfilm betreft, genomen in de Verenigde Staten. Met de
inventorizering van de filmotheken werd begonnen door de
„Philadelphia Bibliographical Center and Union", waarbij er
25 .000 microfilmen uit 197 instituten werden genoteerd. Hiervoor
verwijzen wij naar :
Philadelphia Bibliographical Center and Union Library Catalogue, Ann Arbor,
Michigan, 1951.

Verder werd er na de tweede wereldoorlog te Saint-Louis in
Mississipi een commissie opgericht met de naam „Knights of
Columbus Vatican Film Library" die onder het toezicht van de
universiteit te Saint-Louis een filmotheek wilde oprichten waar
microfilmen zouden worden opgenomen van de belangrijkste
handschriften uit de .Biblioteca Apostolica Vaticana" en ook uit
andere bibliotheken. Ook publiceert de hier zo even vermelde
universiteit sinds het j aar 1957, in dit verband, een tijdschrift met
de naam :
Manu rcripta, Saint Louis University Library.

Voorts heeft het Ruusbroec- Genootschap te Antwerpen in het
j aar 195 8, met de steun van rijkstoelagen, een begin gemaakt met
het oprichten van een filmotheek waar, naast de Ruusbroechandschriften, ook handschriften van andere belangrijke mystieke
werken uit de Nederlanden worden opgenomen.
Twee Leuvense initiatieven moeten hier ook nog worden
vermeld. In het jaar i 949 werd vooreerst door de Universiteitsbibliotheek in vermelde stad met een filmotheek een aanvang
gemaakt. Zo wat i000 filmen werden er tot nog toe opgenomen.
Verder is te Leuven het Centrum De Wulf-Mansion in het
jaar 1962 nog begonnen met het opbouwen van een filmotheek
die verband houdt met Aristoteles-vorsing. Ook Nederlandse
auteurs komen er meermalen voor.
Niets laat ons intussen toe te onderstellen dat men niet eerlang
met nog andere initiatieven zal voor de dag komen. Onlangs is
overigens de „St John's Abbey and University" te Collegeville,
Minnesota, begonnen met het microfilmeren van de belangrijkste
handschriften uit de kloosterbibliotheken in Europa die meestal
op een verleden kunnen terugblikken van verschillende eeuwen.

3 8 7 ..!

Ook heeft Rev. Oliver Kapsner, O. S. B., in dit verband uit naam
van de „St John's Abbey and University" te Collegeville, Minnesota, onlangs drie verslagen gepubliceerd, die respektievelijk met
een datering op januari, 1965, met een tweede teruggaande op
juni, 1965, en met een derde uit de maand maart, 1966, zijn
verschenen onder de veel zeggende titel : Monastic Manuscript
Microfilm Project, Collegeville, Minnesota, mei, 1966.

DE

ADRESWIJZIGINGEN

De handschriften verhuisden in de laatste jaren :
van de pastorie „Krijtberg" te Amsterdam naar het Berchmanianum te Nijmegen.
van het Minderbroedersklooster te Antwerpen naar het Provinciaal Archief van de minderbroeders te Sint-Truiden.
van de Preussische Staatsbibliothek te Berlijn nog vóór het
eind van de tweede wereldoorlog voor het aanzienlijkste gedeelte
naar de Universiteitsbibliothek te Tubingen en voor een gedeelte
ook naar de Staatsbibliothek te Marburg/Latin. De Berlijnse
handschriften uit Marburg/Lahn werden echter in de eerste dagen
van het jaar 1966 ondergebracht in de zeer onlangs opgerichte
„Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz", BerlinDahlem, Archivstrasse, i 2-14. Een kleiner gedeelte van de Berlijnse handschriftenverzameling was echter in Oost-Berlijn gebleven en de Preussische Staatsbibliothek werd hierbij omgedoopt
tot „Deutsche Staatsbibliothek".
Voor de in Tubingen en in Marburg/Lahn ondergebrachte
handschriften van de oude Preussische Staatsbibliothek verwijzen
wij naar :
P. GEHRING en W. GEBHARDT, Signaturenverreichnis abendlándischer and
Musikhandschriften der ehem. Preussischen Staatsbibliothek die jet^t in der Westdeutschen Bibliotbek (WDB) in Marburg and der Universitáts-Bibliothek (UB)
Tubingen aufbewahrt werden, in Scriptorium, t. i 3 959, p • I 27-I 3 •

van het Bisschoppelijk Archief te Brugge naar het Groot
Seminarie te Brugge.
van het Minderbroedersklooster te Hasselt naar de Koninklijke Bibliotheek, thans Albertina genoemd, te Brussel.
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van het Bisschoppelijk Museum te 's-Hertogenbosch naar het
Klein Seminarie in St. Michielsgestel, N. Br.
van het Dominicanenklooster te Huissen, Gld., in het jaar i 932
naar het toen pas opgerichte Albertinum te Nijmegen.
van het Jezuitenklooster te Katwijk, Z. Hd., naar het Canisianum te Maastricht.
van de „Bibliothek des Reichsgerichtes" te Leipzig naar OostBerlijn waar dit instituut werd omgedoopt tot „Oberstes Gericht
der deutschen demokratischen Republik".
van het Dominicanenklooster te Lier, op twee na, naar de
Koninklijke Bibliotheek, Albertina, te Brussel, in het jaar 1965.
van het Rijksarchief te Maastricht naar het Rijksarchief te
Hasselt.
van het Albertinum te Nijmegen, op vier na in het jaar 1965
naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
van het Berchmanianum te Nijmegen naar de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.
van het Canisiuscollege te Nijmegen naar het Canisianum te
Maastricht.
van het Minderbroedersklooster te Rekem in Limburg naar het
Minderbroedersklooster te Vaalbeek bij Leuven.
van het Dominicanenklooster te Tienen, in het jaar i 966, naar
de Koninklijke Bibliotheek, thans Albertina genoemd, te Brussel.
van het Minderbroedersklooster te Sint-Truiden, in het jaar
T 966, naar het Minderbroedersklooster te Vaalbeek bij Leuven.
van de Furstlich Stolbergsche Bibliothek te Wernigerode,
Sachsen-Anhalt, verhuisden de belangrijkste Nederlandse handschriften sinds het jaar I 93 i naar de Gemeentebibliotheek te
Rotterdam.
van het Minderbroedersklooster te Woerden, Z. Hd., naar het
Minderbroedersklooster te Weert, Lb.
van de Emanuelshuizen te Zwolle naar het Provinciaal Overij sels Museum, eveneens te Zwolle.
Eerlang verhuizen ook de handschriften van het Bisschoppelijk
Museum te Haarlem naar het Aartsbisschoppelijk Museum te
Utrecht.
Eerlang verhuizen ook de handschriften van het Canisianum
te Maastricht, samen met de hele biliotheek van deze faculteit,
naar Amsterdam.
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Verder moeten instituten hier niet worden besproken die,
zoals de Koninklijke Bibliotheek bijgenaamd de Albertina te
Brussel, met hun hele bezit naar een nieuw adres zijn verhuisd.
DE CATALOGRAFIE

Door het voorbeeld gestimuleerd van talrijke vorsers die voor
handschriftenonderzoek bij sinds lang gevestigde bibliotheken
kwamen aankloppen, is men reeds vroeg met het systematisch
inventorizeren begonnen van ons handschriftenbezit. Ook heeft
het zonder twijfel zijn betekenis dat Leiden hiermee buitenlandse
bibliotheken van meer formaat is vóór geweest en reeds in het
jaar i 5 95 een bibliotheek-cataloog publiceerde met de titel Nomen
autorum omnium quorum libri vel manuscripti, vel ^ypis expressi-clator
exstant in Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae. Deze catalogus,
die te Leiden bij Fr. Raphelengius van de pers kwam, bood nog
maar weinig handschriften en was het werk van Petrus Bertius
die, na een eerder bewogen leven, in het jaar i 629 te Parijs overleed.
Hierbij is Leiden niet gebleven. In het jaar i 614 publiceerde
Daniël Heinsius (t 16 5 5) immers, met een belangrijke handschrifteninzet, een nieuwe bibliotheek-cataloog met de titel Catalogus librorum bibliothecae Lugdunensis, waarop nog andere zullen
volgen, terwijl de Universiteit te Leiden in het jaar i S 97 ook een

lijst van „donatores" liet van de pers komen met de titel Catalogus
principum, civitatum, et singulariorum, qui donatione vel inter eivos vel
mortis causa, bibliothecam publicam, in Academia Lugduno-Batava
institutam, liberaliter ditarunt. Dit was een reeds in z 5 92 in eerste
redactie, voltooide en intussen weer bijgewerkte praestatie van
Paulus Merula (t 1607) . Zo is het duidelijk dat Leiden, wat de
catalografie betreft, is vóórgegaan.
Intussen verdienen de rijkst gepubliceerde handschriften
niet steeds het vertrouwen dat men aan een bescheidener-katlogen
opzet meermalen niet kan betwisten. Ook zou het verkeerd zijn
te onderstellen dat, bij het van de pers komen van een nieuwe
handschriftenkataloog, het laatste woord ter identificering van de
daar beschreven handschriften wordt meegedeeld. Talrijk zijn
immers de raadselen waarvoor wij ook bij het inkijken van handschriftenkatalogen uit de jongste 50 jaar nog vaak komen te staan.
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in de jaren 193 5 -1940 te New-York gepubliceerde Census of
Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada,
waar een Getijdenboek wat de daar voorkomende teksten betreft,
alleen wordt toegelicht met de al te beknopte omschrijving :
Book of Hours. Ook buiten de Verenigde Staten komen er nog
steeds handschriftenkatalogen van de pers waar de hoofdzaak,
het identificeren van de in een handschrift voorkomende teksten,
als iets bijzonder bijkomstigs wordt behandeld.
Hiermee willen wij intussen geenszins insinueren dat, na de
identificering van de teksten, al het overige heel goed kan onvermeld blijven. Een niet te ontkennen belang hebben immers ook
secundaire gegevens zoals het ex-libris en het colofoon, een
schenkingsbetuiging en sommige randnoten, de verluchting van
de codex en ook de band die weleens een houvast wordt voor wie
de herkomst van de codex wil achterhalen.
Aan één feit wil ik intussen herinneren, waarmee ik slechts op
een geval wil wijzen dat zich af en toe voordoet. Tot het jaar
1945 hebben wij moeten wachten op de identificering van twee
tot dan onbekende werken van Frans Vervoort, O. F. M. (t I S S S )
door A. Ampe, S. J., en A. Deblaere, S. J. ( 1), twee werken die
nochtans reeds in het jaar 1903 door J. van den Gheyn, S. J.,
werden vermeld in zijn Catalogue des manuscrits de la bibliothèque
royale de Belgique 2).
Bij dit alles zal het ook overbodig zijn er hier aan te herinneren
dat wij beter niet aan handschriftenfetichisme gaan doen. Een
handschrift is niet belangrijk omdat het een paar tweederangstekstjes weet aan te bieden die nog niet werden uitgegeven, maar
een handschrift wordt vaak een onmisbare hulp voor wie met
corrupte lezingen bij een tekstuitgave wil tot inzicht komen. Ook
heeft het buitenland ons een paar malen voor Nederlandse teksten,
waarvoor er aanvankelijk in de Nederlanden niet al te veel belangstelling was, meer aandacht gevraagd. Zo verklaarde J. Te Winkel ( 3) in het jaar i 887 nog dat „de nog onuitgegeven mystieke
geschriften van Jan van Leeuwen, die gedeeltelijk in rijmend
(

(1) Nieuw werk van Frans Vervoort, in Ons Geestelijk Erf, t. i q, 194 5 , fasc. I,
p.

211-226.

(2) T. 3, Brussel, 1903, D. 478, no 2426.
(3) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, t. I , Haarlem, 1887, p. S S 4•
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proza vervat zijn, niet zelden tot baarlijke onzin schijnen over te
slaan". Hierna kijkt men dan ook op wanneer men J Lechner ( 1)
in het jaar 1936 ziet te kennen geven dat hij de „Goede Kok" voor
„een van de meest sympathieke en meest ontroerende gestalten
(houdt) uit Ruusbroecs kring".
Verder had men in de Nederlanden aan het reeds in het jaar
906 door St. Schoutens, O. F. M., zonder enige wetenschappelijke bedoeling gepubliceerde Indica mihi ( 2) nog zeer weinig
aandacht geschonken wanneer in i 929 de Franse historicus
F. Vernet ( 3) dit boek, dat hij als een verrijking beschouwde van
ons litterair bezit, als een van de keurigste vertolkingen voorstelde
van de middeleeuwse godsvrucht tot Christus' mensheid.
Een katalograaf mag zich intussen, bij het registreren en bij het
identificeren van de teksten, niet door hun waarde of door hun
vermoede onwaarde laten leiden.
Voorts zullen, bij het inkijken van de ieder jaar nog toenemende
katalografische literatuur, een half dozijn repertoria van handschriftenkatalogen voor vorsers vaak een welkome hulp worden.
Deze zijn
:

W. WEINBERGER, Catalogus catalogorupt : VerZeichnis der Bibliotheken, die
altere Handschriften lateini.scher Kirchen schriftsteller enthalten, Wenen, i 902.
W. WEINBERGER, W^egwei.rer durch die Sammlungen altphilologi.scher Hand.rchriften, in Sit^ungsberichte der Adademie der Wlissenschaften in IVien, PhilosophischHistorische Classe, CCIX (I 9 3 o), no 4.
E. C. RICHARDSON, A List of printed Catalogs of Manuscript Books, in A
Union World Catalog of Manuscript Books, Preliminary, Studies in Method, New
York, 193 S .
D. M. CAPPUYNS, 0. S. B., en D. H.

BASCOUR, 0. S. B., Les Cataloguer de
manuscrit r, Premier supplement aux lister de Weinberger et de Richardson, in Scriptorium, t. III , 1949, 303-316.
P. 0. KRISTELLER, Latin Manuscript Books before róoo, A List of the Printed
Catalogues and Unpublished Inventories of Extant Collections, New York, i 965.

Ook werden er meermalen stelregels gepubliceerd die, vooral
voor jongere vorsers, bij het catalografische werk kunnen een
leidraad worden. Zo bij voorbeeld :
(1 ) Der vlämische Mystiker Johannes von Lówen in deutschen Handschriften, in
Zeitfchrift fur A.s^efe and Mystik, t. I I , 1936 , p. 192.
(2) Indica mihi, Handschrift der X VO eeuw in het lichtgegeven door ST. SCHOUTENS,
0. F. M., Hoogstraten, 1906.

(s) La .rpiritualité médiévale, in Bibliothèque catholique des sciences religieuses,
S. I. (Parijs) en S. a. (1929), p. 41.
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P. FAIDER, Instructions a l'usage des collaborateurs du Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques de Belgique, Brugge, t 93 i.
G. I. LIEFTINCK, Bibliotheca Universitatis Leidensis, Codices manu rcripti, t. V,
Codicum in finibus Belgarum ante annum 1,550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur, parte I, Leiden, 1948, p. VIII-XVII.
J. KIRCHNER, Germanistische Handschriftenpraxis, Ein Lebrbuch fur die
Studierenden der deutscben Philologie, Munchen, i 9 S o, p. 78 -90.
H. QUIRIN, Einfuhrung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, Braunschweig, 1 961, p. 158-159.

DE AUTOGRAFEN

Bij dit niet onaanzienlijk en voor velen eerder hinderlijk over
talrijke officiële en over wellicht even talrijke institutionele bibliotheken verspreide handschriftenbezit zijn er intussen zeer markante gevallen die zeker onze aandacht verdienen, zo bij voorbeeld
de autografen. Met autografen bedoel ik intussen niet ieder briefje
of ook maar de handtekening van een bekend persoon uit het
verleden, ook niet handschriften die door een bekende auteur uit.
het verleden werden vervaardigd en waar ons niet een tekst van
die auteur, maar integendeel het werk van een ander wordt voor
autografen bedoelen wij handschriften waar de auteur-geld.Mt
zijn eigen werk aan het perkament heeft toevertrouwd of waar
hij in ieder geval zijn eigen werk, hoewel door anderen gekopieerd,
of ook het werk van een ander heeft nagelezen en hier en daar met
eigen hand van randnoten voorzien. Zo is bij voorbeeld de door
Thomas Hemerken van Kempen (t 1471) geschreven Bijbel, het
ms. Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 324,
voor ons geen autograaf. Autografen kunnen ons intussen allerlei
problemen voor de voeten gooien.
Kunnen wij het vooreerst, wanneer wij een autograaf ter hand
nemen, voor zeker houden dat de auteur er aan zijn werk de vorm
heeft gegeven die het, naar zijn later nooit geretracteerde bedoeling, doorlopend moest behouden ? Bepaalde gevallen moeten
ons, in dit verband, tot voorzichtigheid aanzetten.
Zo hebben J'. Leclercq, O. S. B., C. H. Talbot en H. M. Rochais, O.S.B., ( 1) er in de laatste jaren op gewezen dat men ernstig
1) Sermones super Cantica canticorum, in S. Bernardi opera, t. I, Rome, i 9 S 7,
p. XVI-XIX.
(

— 393 --

met de mogelijkheid moet rekening houden dat Sint Bernardus
van Clairvaux, 0. Gist (t i 1 S 3) wellicht aan de autograaf van zijn
Sermones super Cantica canticorum af en toe wijzigingen heeft aan
alle even authentisch, hun stemrecht in de eerst -gebrachtdi,
jaren bij het Kapittel niet hebben prijsgegeven en zich-volgend
bijgevolg naderhand bij de kopiisten wisten te laten gelden. Deze
weliswaar tot nog toe niet bewezen hypothese verklaart, naar
mijn bescheiden mening, nog het meest bevredigend het verrassende feit dat wij voor dit werk drie teksttradities bezitten.
Duidelijker nog getuigt de autograaf van Thomas van Aquino's
Summa contra gentiles, waarvan mijn oudere collega's in de te Rome
gevestigde „Commissio leonina" voor de kritische uitgave van
de werken van Thomas van Aquino, 0. P. (t 13 74) het met
typografische knepen voor de lezers hebben mogelijk gemaakt
om alle door de auteur in de autograaf aangebracht emendaties
op de voet te volgen. Een aantal lezingen in sommige handschriften gaat namelijk terug op sommige door de auteur nader
geschrapte formuleringen, waarom wij bij gedeelten van de-hand
tekst waarvoor de autograaf ontbreekt, niet zonder meer mogen
besluiten dat de afwijkende lezingen als het werk moeten worden
beschouwd van jongere kopiisten.
Tot dergelijke vaststellingen komt men nu ook bij een paar
autografen van Nederlandse auteurs. Wij bezitten bij voorbeeld
onder meer een autograaf van het Ortus et decursus ordinis cartusiensis
van de hand van Hendrik Egher van Kalkar, 0. Cart. (t 1409) in
het ms. Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek,
710, en wij bezitten ook, na dat er bij de bibliotheekbrand te
Leuven in het jaar 1914 een werd verwoest, nog steeds twee
autografen van Thomas Hemerken van Kempen, een namelijk
met i 3 werken van de Kempenaar en een met 4 werken van deze
auteur. Dit zijn respektievelijk de mss. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, S 8 S S -6i en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 4 5 85-87.•
Voor ons is het nu leerrijk bij H. B. C. W. Vermeer ( 1) te
vernemen dat er afschriften van het Ortus et decursus ordinis cartusiensis bestaan die op oudere vormen teruggaan van de autograaf en deze auteur is ook van mening dat Egher niet zelf ver(1) Het tractaat „Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis" van Hendrik Egher
van Kalkar, met een biogrnphische inleiding, Wageningen, 19 29, p. 61-64 en p. 67-76.
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antwoordelijk is voor sommige emendaties die in zijn autograaf,
vermoedelijk na zijn overlijden, werden aangebracht.
Voorts stelt men, bij het inkijken van de door L. M. J. Delaisse 1 gepubliceerde diplomatische uitgave van de autograaf
van Thomas Hemerken van Kempen, al spoedig vast dat er af en
toe door de auteur aan de reeds neergeschreven tekst kleinere
wijzigingen werden aangebracht en het is mij onbekend in hoe
ver sommige door de auteur in de autograaf geschrapte lezingen
tot sommige handschriften zijn doorgedrongen vooraleer de
Kempenaar in het jaar 1441 aan zijn autograaf de laatste hand
heeft gezet.
Dergelijke vaststellingen moeten ons aanzetten tot een grote
voorzichtigheid. De vraag kan immers worden gesteld in hoe ver
markante auteurs hun correcties bij een werk steeds aan eenzelfde
autograaf hebben toevertrouwd en met emenderen ophielden zodra
het werk was in omloop gekomen. Dit betekent dan ook dat een
autograaf, wanneer wij deze nu eenmaal bezitten, niet uiteraard
als de enige authentieke tekst moet worden beschouwd.
Het belang van een autograaf mogen wij overigens, ook bij de
onderstelling dat er voor een bepaald werk nooit een tweede heeft
bestaan, niet overschatten. Vooreerst komen er in sommige autografen, zo bij voorbeeld in die van Sint Thomas van Aquino's
Summa contra gentiles, thans het ms. Città Vaticana, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Vat. lat., 98 50, af en toe niet geschrapte en
niettemin niet te betwisten verschrijvingen voor. Hiermee bedoelen wij een aantal „lapsus calami", verder zonder enige billijke
reden herhaalde of ook ten onrechte weggelaten woorden, voorts
een zinswending die - alleen te verklaren valt uit een voorafgaande
en intussen door de auteur zelf geschrapte aanhef.
Verder kan men, bij het : gereed maken van een kritische uit
een reconstructie van de autograaf niet als de opzet be--gave,
schouwen welke de filologen nu eenmaal hebben te verwezen
Bij een kritische uitgave gaat het integendeel om de-lijken.
reconstructie van de archetypus van een bepaalde teksttraditie,
het enige dat palaeografisch uit de afschriften is te achterhalen.
Van de archetypus tot de autograaf zal er overigens meermalen
(

)

1 ) Le manurcrit autographe de Thomas a Kempis et l'l,Imitation de J.-C."..
Examen archeologique et édition diplomatique du bruxellensis 5855-61, in Publications
du Scriptorium, t. II, t. I-II, Brussel, x96.
(

—
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nog een hele afstand zijn af te leggen en deze tocht over ijs van
één nacht blijft steeds een waagstuk waar men slechts met de hulp
van gissingen kan toe overgaan die ieder palaeografische grondsag missen.
Tot nog toe kon ik, wat Nederlandse auteurs betreft, 43 autografen achterhalen van litteraire teksten, waaraan ik hier om de
zeldzaamheid van tiende-eeuwse autografen, de eigenhands
geschreven brieven van Ratherius van Verona wil toevoegen.
Deze autografen zijn :
Adrianus VI, Commentarium in proverbia Salornonis, f. z r. - 86 v. ; Id.,
Primum quodlibetum de scandalo, ann 1488, f. 87 r. - 9 5 r. ; Id., Sermo de
Spiritu Sancto, f. 95 V. - 97 r. ; Id., Secundum quodlibetum de obedientia,
anno 1491, f. 98 r. - 105 V. ; Id., Tertium quodlibetum de Eucharistia, anno
1492, f. io6 r. - I I 3 r . ; Id., Quintum quodlibetum de decimis, anno 1495,
f. I 14 r. - I 22 r. ; Id., Sermo ad clerum lov'aniensem, anno 1498, f. I 22 V. 124 r. ; Id Quartum quodlibetum de peccatis, anno 1493, f. 12 S r. - i 3 2 r.;
Id., Oratio in doctoratu Petri Visschers, anno 1497, f. 13 2 V. - 13 4 r. ; Id.,
Sextum quodlibetum de transgressione precepti humani, anno 1496, f. 13 7 r. 145 r. ; Id. ; Sermo habitus in synodo Trajectensi, f. 145 V. - 147 V. ; Id., Sermo
ad cleros lovanienses, anno 1498, f. 148 r. - I S o r . ; Id., Septimum quodlibetum
de consensu ad mortalem, anno 1497, f. I S I r. - I 61 v. ; Id., Octavum quodlibetum de oratione pro multis, anno 1499, f. 163 r. - 171 V. ; Id., Oratio in
doctoratu Joannis Aeth, anno I S oo, f. 172 r. - 173 r. ; Sermo ad cleros lovanienses, anno I S oo, f. 173 V. - 175 r. ; Id., Consultatio pro Abbate Averbodiensi,
f. i 76 r. - 177 r. ; Id., Oratio in doctoratu Joannis Hamer et Joannis Codde,
anno i S o I, f. 179 r. - 18 2 r. ; Id., Oratio in doctoratu Cornelii de Goes, anno
15 02, f. 18 3 V. - 18 S V. ; Id., Oratio in doctoratu Ionnis Pascha, anno I S 04,
f. 18 6 r. - 18 6 v. ; Id., Oratio in doctoratu Nicolai de Egmunda, anno I S o 5 ,
f. 18 7 r . - 18 8 r. ; Id., Decimum quodlibetum de corrupto iudice, anno I S o S ,
f. 194 r. - zoo v. ; Id., Undecimum quodlibetum de detractione, anno I S o6,
f. 201 r. - 210 r. ; Id., Duodecimum quodlibetum de restitutione ob provocationem irae divine, f. 2 I I r. - 2 22 r. ; Id., Scripta in quartum Sententiarum,
f. 223 r. - 362 r., Ms. Mechelen, Groot Seminarie, 17.
Aegidius van Orval, O. Cist., Gesta episcoporum leodiensium, Ms. Luxemburg, Groot Seminarie.
Arnoldus Geylhoven, Somnium doctrinale, Ms. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 472 (I. H. S ).
Arnoldus Geylho^ten, Vaticanus, prima pars, Ms. Parijs, Bibliothèque
Mazarine, 1563.
Beyeren (= Claes Heynensoon), Die Hollantsche cronike, Ms. Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, 71. H. 3 9 (S. 77).
Beyeren (= Claes Heynensoon), Die Hollantsche cronike, Ms. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, 17.914.
Dionysius van Rijkel, O. Cart., Expositiones litterales et mistic e super
Genesim et Exodum, Ms. Wenen, National-Bibliothek, Ser.nov., I28o6
(Fidei Kommiss, 9393).
.,

- 396 Dionysius van Rijkel, O. Cart., De laudabili vita coniugatorum et de matrimonio, Speculum amatorum mundi, Speculum peccatorum, De vita et
regimine presulum, De vita laudabili viduarum, de Custodia cordis, Ms.
Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov., 128 36 (Fidei Kommiss, 7914), gedeeltelijk autograaf.
Dionysius van Rijkel, O. Cart., Translatio et explicatio Cassiani de collationibus Patrum, Ms. Wenen, National-Bibliothek, 14089 (SUPPI. 2632).
Gaspar Ofhuys, Sermones, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 25 34-6 .
Antonius Gentius, Vitae sanctorum, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 982.
Antonius Gentius, Vitae sanctorum, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
11986.

Antonius Gentius, Vitae sanctorum, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
11987.

Godfried van Fontaines, Thomas van Aquino, O. P., Summa theologise,
met randnoten toegerust door G. v. F., Ms. Parijs, Bibliothèque Nationale,
lat., 15819.
Godfried van Fontaines, Liber Avicenne de philosophia prima; Super
librum physicorum, alle beide met randnoten toegerust door G. v. F., in het
ms. Parijs, Bibliothüque Nationale, lat., 16o96, f. 24-25, 18 3 V.
Godfried van Fontaines, Anonymus, Commentarium in Categorias Aristotelis ; Commentarium in libros III-IV Physicorum, alle beide met randnoten
toegerust door G. v. F., in het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale lat., 16297,
f. 7o v. - 78 v.

Hendrik Egher van Kalkar, O. Cart., Ortus et decursus ordinis cartusiensis,
Ms. Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 710.
Henricus Goude, Chronicx Hollandse, Zeelandix et Frisiae, Ms. Groningen,
Universiteitsbibliotheek, 129.
Jan van Meerhout, Gesta pontificum Tongrensium, Traiectensium sive
leodiensium, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9841 6 549).
(

Jan van Meerhout, Gesta pontificum Tungrensium, Traiectensium sive
leodiensium, Ms. Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov., I z8 30 (Fidei Kom-

miss, 7908).
Jan van Meerhout, Vita sancti Rumoldi cum aliis, Ms. Wenen, NationalBibliothek, Ser. nov., 128 30 (Fidei Kommiss, 7908), f. 280-283.
Jan van Meerhout, Commentarii in Aeneida Virgilii, Ms. Wenen,NationalBibliothek, Ser. nov., I 2702 (Fidei Kommiss, 9360).
Jan van Meerhout, Liber qui tradit artem memorativam, Ms. Wenen,
National-Bibliothek, Ser. nov., 12896 (Fidei Kommiss, 795 3), f. I -20.
Jan van Meerhout, Canones astronomici de inveniendo aureo numero,
Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, io86 -i i I S, f. 26-3 S v.
Jan van Meerhout, Compendium grammaticati, Ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, í o 8 6- I 115 , f. 160-213 V.
Jan van Meerhout, Ruusbroec-florilegium, Ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, io86 -I I I S, f. 16o-213 V.
Jean Miélot, Miroir de l'áme pécheresse, Ms. Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, 76. E. 9.
Jean Miélot, Miroir de la salvation humaine, Ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 9249-5 o.

-- 397 joannes van Stavelot, Sermo super S. Laurentium, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 93 3 2-46, f• I r 3.
Leonard Buck, Varia exercitia spiritualia, continentia varios tractatulos
anagogicos, Ms. Wenen, National-Bibliothek, Ser. nov., i 2787 (Fidei Kommiss, 9376).

Petrus Impens, Chronicon Bethiemiticum, Ms. Wenen, National-Bibliothek,
Ser. nov., 12 8 i 6 (Fidei Kommiss, 9399).
Philippus van Kleef, vertaler van Lambert van Sint-Omaars, Livre fleurissant en fleurs, Ms. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 128. C. 4.
Ratherius van Verona, Brieffragment, in het ms. Berlijn, Preussische
Staatsbibliothek, Phill. lat., 1663, f. zo6.
Ratherius van Verona, Klaagschrift „... finis qualitas ... longinque rediens
sive restitutio ... ", in het ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Phill. lat.,
1676, f. 23 a.
Ratherius van Verona, Zes brieven, in het ms. Città Vaticana, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Vat. lat., 4965.
Ratherius van Vero.a, Twee brieven, in het ms. Verona, Biblioteca capitolare, XIX, 17, f. 9 3 -94.
Rolandus decanus tungrensis, Tabula in librum etymologiarum, Ms. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, II. 2548, f. 1-32 V.
Sigebert van Gembloers, Chronica, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
18239, f. 2 -S S v.
Sigebert van Gembloers, Gesta abbatum Gemblacensium, en Vita Wicberti, Ms. Leipzig, Stadtbibliothek, Rep. II. F. 69.
Sigebert van Gembloers, Vita Deoderici ep. Mettensis, Ms. Wolfenbuttel,
Herzog August Bibliothek, 76.14, Aug., fol. nagelezen, geëmendeerd en geannoteerd door S. v. G.
Thomas Hemerken van Kempen, Meditatio de incarnation Christi, secundum testimonia scripturarum; Sermones de vita et passione Domini
scilicet ab adventu Domini; Parvum alphabetum monachi in schola Dei;
Van goeden woerden to horen ende die to spreken, Ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 45 8 5-87.
Thomas Hemerken van Kempen, Admonitiones ad spiritualem vitam utiles;
Admonitiones ad interna trahentes ; Devota exhortatio ad sacram communionem; Liber internee consolationis; Libellus de disciplina claustralium; Epistula
devota ad quendam regularem; Libellus spiritualis exercitii; Libellus de
recognitione propria fragilitatis ; Recommendatio humilitatis ; De mortificata
vita; De bona pacifica vita; De elevation mentis; Brevis admonitio spiritualis
exercitii, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 5 8 S i -6 t .
Wilhelmus de Berchem, Illustrium dominorum de Arkel origo eorumque
acta et gesta, Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 8037-8050.

Voorts zijn er ook pseudo-autografen, handschriften namelijk
welke men jaren lang geheel ten onrechte voor autografen heeft
gehouden. Zo heeft Jan Frans Willems (t 1 846) ( 1) het eens over
(

1

) Iets over en van derf gelukzaligen Jan van Ruysbroeck, prioor van Groenendael, in

Belgisch Museum, t. 9, z 845, p. i 6i.
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autografen gehad van Ruusbroec die aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel worden bewaard en ook over een Leidse codex
die, zoals het Brusselse handschrift, „eigenhandig door Ruusbroec
werd geschreven". Met de Brusselse autografen bedoelt hij het
Ruusbroec-handschrift H, eigenlijk het rns. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 2412 -13, en met het Leidse handschrift het Ruusbroec-handschrift L, eigenlijk het ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Lett., 343. Ook verlaat hij zich blijkbaar voor het Brusselse
handschrift op een vroeg-negentiende-eeuwse nota voor in de
codex, luidend : „Gemaect en geschreven door Jois Rusbrochius",
voor het Leidse handschrift op de nota „Vyf geestelycke tractaten
gemaekt en met de eygen handt geschreven van Heer Jan van
Ruysbroeck ..." in de in het jaar i 824 van de pers gekomen
veilingskataloog met de titel : Bibliotheca Meermanniana sive Catalogus librorum impressorum et codicum manuscriptorum quos maaimam
partem collegerunt viri nobilissimi Gerardus et Joannes Meerman 1).
Verder voegt J. Te Winkel ( 2), wanneer hij het in i 887 terloops
over de handschriften heeft met de werken van Ruusbroec, hier
nog de nota aan toe : „Gedeeltelijk autografen". Hierbij willen
wij er nu aan herinneren dat het Ruusbroec-handschrift H een
vijftiende-eeuwse codex is, het Ruusbroec-handschrift L, dat in
het jaar 1463 werd vervaardigd, eveneens. Ook kan men dit
laatste handschrift niet voor ernstig nemen wanneer men er leest
dat de klaris Zuster Aelheyn Barentse uit Zwolle, die deze codex
tot het jaar 1495 bezat, deze nog van Geert Groote had ontvangen.
Dit Ruusbroec-handschrift L werd intussen in het jaar i 91 bij
de bibliotheekbrand te Leuven vernietigd.
Zo kan, wat de tijd betreft wanneer dit is ontstaan, alleen het
Ruusbroec-handschrift A, eigenlijk het ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 19.295-19.297, bij het vorsen naar autografen nog
enige belangstelling vinden. Zijn verwachtingen stelt men hierbij
beter niet te hoog wanneer men, bij het rustig bekijken van de
miniatuur bij dit handschrift, vaststelt dat de secretaris van de
Goede Prior de tekst naar een voor hem liggend wassen tafeltje
op perkament kopieerde. Verder zal men in de met vaste hand
geschreven tekst vruchteloos naar de verschrijvingen en bij het
(

(1) T. IV, Leiden-Den Haag, 1824, p. 173.
(2) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, t. I, Haarlem, i 887, p. S s i,
voetnoot.
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te boek stellen aangebrachte tekstemendaties zoeken die. meestal
een autograaf kenmerken. Hoewel, naast de „ductus" van het
geschrift, ook het ontbreken van titels duidelijk maakt dat A op
een oudere teksttraditie teruggaat, kan men het ms. A bij gevolg
niet behoorlijk voor een autograaf aanzien.
Volledigheidshalve wil ik er hier ook aan herinneren dat
K. C. L. M. de Beer ( 1) er eens heeft op gewezen dat W. de Vreese
het handschrift met Dat Leven Ons Leven Heren dat tot het handschriftenbezit behoort van de kruisheren te Sint-Agatha-Cuyck ( 2)
niet alleen voor een werk hield van Geert Groote, maar ook voor
een autograaf. Hierbij verwijst K. C. L. M. de Beer intussen naar
het „pro manuscripto" in omloop gekomen proefschrift van
N. Greitemann, waar men inderdaad het volgende leest : ,,Professor W. de Vreese, historiae litterariae Neerlandicae necnon
artis palaeographicae peritissimus, tamquam sententiam probabilem proponit : ipse Gerardus M. non solum composuit hoc
opus (= Dat leven ons leven Heren), sed etiam materialiter
scripsit, ita ut heic haberetur autographum" ( 3 ).
Om de naam van W. de Vreese acht ik mij verplicht hierbij
aan te merken dat de sinds jaren beroemde mediaevist bij het
beschrijven van het handschrift in de „Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta" niets van die aard te kennen geeft en bij een reis
naar Cuyck heb ik I S jaar geleden in het ms. S int -Agatha-Cuyck,
Kruisherenklooster, C. 2 0 , no i o, niet de schrappingen van eerste
hand kunnen achterhalen die meestal een autograaf kenmerken.
Voor de literatuur betreffende de autografen van Nederlandse

auteurs verwijs ik hier naar
P. LEHMANN, Autographe and Originale namhafter lateinischrr Schri{tsteller des
Mille/alt rs, in Zeitschrilt des Deutschen Vereins fir Buchwesen and Schrifttum,
t. III, 1920, p. 6-i6. Opgenomen in : P. LEHMANN, Erfor rchung des Mille/alter:,
t. 1, Stuttgart, 1959, D. 359 - 3 8 IH. B. C. W. VERMEER, Het tractaat „Ortus et decur rus ordinis cartusiensis"
van Hendrik Egher van Kalkar met eery biografische inleiding, Wageningen, 1929,
p. 61-64 en p. 67-76.

(1) Studie over de spiritualiteit van Geert Groote, in Historische Bibliotheek van
godsdienstwetenschappen, Brussel-Nijmegen, i 9 3 8, p. 48.
(2) Thans het ms. Sint-Agatha-Cuyck, Kruisherenklooster, C. 20, nr. i o.
3) De studiis exegeticis Devotions Modern, Warmund, I 93 S , p • 30 (Pro
manuscripto).
(
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FR. WEIGLE, Die Briefe Rathers von Verona, in Deutsches Archiv {iir Geschichte
des Mittelalters, t. i, 1937, p. 147-194.
J. HOFFMANS en A. PELZER, (samen met 0. LOTTIN, 0. S. B.), Le Quodlibet
X V et trois Questions ordinaires de Godefroid de Fontaines (Texte ' inédit) et Étude
sur les manuscrits des quodlibets, in Les Philo.rophe.r Belges, Textes et Etudes, t. XIV,
Leuven, 1937, D. 3 01- 3 0 7L. M. J. DELAISSÉ, Le manuscrit autographe de Thomas a Kempis et „1'Imitation
de J.-C.", examen archeologique et édition diplomatique du bruxellensis 585 -61, in
Publications du Scriptorium, t. II, Brussel, 1956, t. 1-2.
J. HUIJBEN, 0. S. B., en P. DEBONGNIE, C. SS. R., L'auteur ou les auteurs de
1'Imitation, in Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, fasc. 30, Leuven,
I9S7, p. 161-191.

DE „URTEXT"

Bij de vaststelling dat er twee redacties bestaan van het De viris
illustrious van de Windesheimse koorheer Jan Busch (t 1 479 -1 480)
hebben sommige imitationisten, ter verdediging van de Italiaanse
stelling, beweerd dat men de passus over „Thomas de Kempis
... qui ... composuit ... Qui sequitur me de imitatione Christi"
als een jongere interpolatie moet beschouwen, waarna V. Becker
heeft aangetoond dat het om heel wat meer toevoegingen gaat
die alle op de geschiedenis teruggaan van het Windesheimse
Kapittel, terwijl de kortere tekst bij het klooster te Windesheim
was gebleven. Zo kan men het voor duidelijk houden dat Busch
zelf twee redacties heeft bedoeld wanneer hij de Proloog tot het
Liber de origine devotionis modernae ( 1) beëindigde met de woorden :
„A me autem ... ista sunt inchoata, sed in Sultensi prelatura ...
anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 4 0 utcumque
completa". Zo moeten wij met de auteur de uitvoeriger tekst niet
om zijn grotere omvang als een jongere redactie beschouwen,
maar wel om de verruimde opzet die er Busch toe bracht het als
een kloosterkroniek begonnen werk als een Kapittel- of congregatiekroniek te voltooien.
Zie voor dit alles :
K. GRUBE, Des Augustinerpropstes lohannes Busch Chronicon Wlindeshemense
and Liber de reformation monasteriorum, in Geschichtsquellen der Provin.Z Sachsen
and angrenZender Gebiete, t. 19, Halle, 1886.
(1 ) Ed. K. GRUBE, Des Augustinerpropste r Iohannes Busch Chronicon Wlindeshemense and Liber de reformations monasteriorum, in Geschichtsquellen der ProvinZ
Sachsen and angrenZender Gebieten, t. 19, Halle, 1886, p. 247.

Ooi V. BECKER, De twee verschillende eedactiën der 1Vindesheimsche Kroniek, in De
Katholiek, t. LXXXVI, i 88 S> p- 3 3 8-40 4•
S. VAN DER WOUDE, Johannes Busch, windesheimer kloosterreformator en kroniek
Edam, 1947.
-schrijve,
J. HUIDBEN, 0. S. B., en P. DEBONGNIE, C. SS. R., L'auteur ou les auteurs de
l'Imitation ...

Verder werd er in het jaar 1925 te Lubeck een Imitatio-codex
ontdekt, waar de tekst beslist beknopter blijkt te zijn dan de
„textus receptus" en bij confrontering meende P. Hagen vast te
stellen dat het bij het ontbrekende juist om de meer emotioneel
gestelde bladzijden gaat van het werk waar men in de Lubeckse
tekst vruchteloos zal naar zoeken. Dit volstond om te besluiten
tot twee redacties, tot een „Urtext" namelijk van de hand van
iemand die zich bij het schrijven niet door zijn gemoed liet leiden,
verder tot een tweede niet zonder ontroering geschreven en
intussen ook uitvoeriger redactie. Hierop kan men antwoorden
dat affectief gekleurde uitlatingen ook in de zo genaamde „Urtext"
geenszins ontbreken. Vooral wordt het hierbij moeilijk om de
„Urtext"-theorie voor ernstig te nemen wanneer men, bij het
lezen van het betoog van P. Debongnie vaststelt dat er bij het
excerperen soms enkele woorden mee werden gekopiëerd die
alleen in het context van de „textus receptus" zin hadden.
Zie voor dit alles vooral :
Untersuchungen fiber Buch II et III der „Imitatio Christi", in Ver
ijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeling-handeligrKok
Letterkunde, Amsterdam, I 9 3 S •
A. HYMA, The original version of „De imitation Christi" by Gerard o f Zutphen,
in Archiefvoor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, t. LXIX, i 950, p. 1 -41.
L. KERN, Zur Verfa.r.serfrage der I. C., in Ons Geestelijk Erf, t. XXVIII, 1954,
P.

HAGEN,

p- 27-44, I5I-171.
J. VAN GINNEKEN, S. J., Zoo komen wij verder, in

p.

Onze Taaltuin, t. IV, 1935,

-z6.

P. DEBONGNIE, C. SS. R., Le prototype latin de l'„Imitation" de Lubeck, in
Revue d'histoire ecclé riastique, t. L, 19 5 5 , p. 480-498.

Voorts zijn er nog meer teksten waarmee wij voor het kiese
probleem komen te staan welke van de twee redakties nu eigenlijk
de oudste is. Zo bij voorbeeld schijnt een hoofdstuk uit het eerste
traktaat van Jan van Leeuwen met de titel Van den x gheboden op
dezelfde ervaring terug te gaan als het verhaal met de titel Van
seven alle wonder/eke manieren van alindecheyden, dat als een autonome
tekst, niet als een hoofdstuk uit een of ander werk tot ons kwam.
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In beide teksten gaat het in ieder geval nadrukkelijk over de
„derelictio", een thema dat in het hier laatst vermelde verhaal
alleen breedvoeriger wordt behandeld. Ook meen ik dat de stijl
borg staat voor beider echtheid, maar wij zien tot nog toe niet
goed in hoe kan worden aangetoond welke van deze twee teksten,
die zo nauw bij elkaar aansluiten, als de oudste moet worden
beschouwd.
Voor de twee teksten van Jan van Leeuwen verwijzen wij naar
onze bloemlezing, namelijk : Jan van Leeuwen, Een bloemleiing uit
zin werken, Antwerpen, i 943, p. I 8I -i 88.
Tenslotte kan ook de vraag worden gesteld of het in I S 3 5 te
Utrecht van de pers gekomen werk met de titel Margarita Evangelica, Een devoet boecxken geheeten Die Evangelische Peerle, als een
eerste redactie van de Peerle moet worden begrepen, dan of het
een florilegium is waarvoor de teksten werden ontleend aan Die
grote evangelische Peerle die eerst in het jaar i S 3 8 zou verschijnen.
Voorzichtig moet men met dergelijke problemen te werk gaan
en men mag zich niet laten misleiden door de stelregels van de
tekstkritiek waar veel ervaring in zit waarvan echter de bruikbaarheid bij ieder nieuw geval steeds opnieuw moet worden
afgewogen. Zo zou het niet voorzichtig zijn om het prestige dat
de brevior lectio vaak onder filologen geniet, de kortere redactie
als een „Urtext" van een werk, van het De imitatione Christi bij
voorbeeld, voor te stellen. In een dergelijk verband moet men
dan ook vooreerst nagaan in hoe ver de tekst als een organisch
sluitend geheel kan worden beschouwd, waar een schrapping
onmiddellijk als een hinderlijke leemte zal worden aangevoeld.
Wanneer dit niet het geval is, vraagt men zich vruchteloos af
waarom de kortere tekst niet kan het resultaat zijn van allerlei
besnoeiing waartoe men kan zijn overgegaan om het werk behoorlijk te kunnen in dienst stellen van een milieu waarvoor het
niet aan het perkament werd toevertrouwd.
DE „AUTHENTIEKE" HANDSCHRIFTEN

Voor de drie markantsten onder zijn auteurs, voor de zalige Jan
van Ruusbroec, voor Jan van Leeuwen en voor Jan van Schoonhoven heeft Groenendaal een verzamelhandschrift vervaardigd,
waarmee men blijkens de miniatuur bij het Ruusbroec-hand-
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schrift A, thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9.29519.297, en blijkens de miniaturen bij de nog behouden tot ons
gekomen bladen uit het verzamelhandschrift van Jan van Leeuwen,
thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. i 3 8, uit piëteit
tegenover de auteur is begonnen, misschien echter ook uit voorzichtigheid.
Bij het inkijken van de Proloog, achter in het ms. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, IV. 401 (Olim Lier, Dominikanenklooster, i), f. 27oc, stelt men namelijk vast dat de koorheren
van Groenendaal bij het kopiëren van de werken van Jan van
Leeuwen geen wissel op de toekomst hebben getrokken, maar
onder meer in het Boec wanden invallen een en ander aan de tekst
hebben gewijzigd ( 1). Verder zijn de Ruusbroec-vorsers, hoewel
allen deze verhouding niet op eenzelfde manier begrijpen, het er
sinds jaren over eens dat wij voor de Brulocht twee redacties bezitten. Voorts verplichten twee vaststellingen ons er toe met het
Ruusbroec-handschrift A voorzichtig te werk te gaan.
Vooreerst sluit de Latijnse vertaling van Willem Jordaens
(t i 3 72) wanneer de twee redacties niet met elkaar kunnen worden
verzoend, niet aan bij de redactie die volgens L. Reypens, S. J. (2)
op Ruusbroec teruggaat. Verder ontlenen de jongere handschriften
van de Tabernakel hun betere lezingen niet aan het Ruusbroechandschrift A. Hierom komt het waarschijnlijk voor dat Groenendaal, bij het vervaardigen van het verzamelhandschrift af en toe
een bepaalde formulering heeft in de tekst gebracht, waarmee
oudere handschriften het niet eens zijn.
Dit moet voor ons volstaan om te besluiten dat wij het authentieke handschrift als de archetypus moeten beschouwen van de
vulgaat-traditie, waar men dus vruchteloos zal naar een verklaring
zoeken voor alles wat vermoedelijk op een prae-vulgaat-traditie
kan teruggaan.
Voor de motieven die bij de tekstherziening hebben voorgezeten, kan men hoogstens een paar gissingen wagen en men weet
voorlopig nog niet eens bij benadering te bepalen wanneer men
hiertoe is overgegaan. Dit is overigens ook het geval voor de
(1) Zie Stephanus AxTERS, 0. P., Jan van Leeuwen, Een bloemlezing uit Zin
werken, Antwerpen, 1943, p. XLIII-XLIV.
(2) Uit den voorarbeid tot een critische uitgave van Ruusbroec's Brulocht, in
VMKVA, 1 921, p. 8i-86.

404 herziening van Jan van Leeuwens werken. Alleen acht ik het
waarschijnlijk dat, wanneer er van het verzamelhandschrift met de
werken van de Kok van Groenendaal enkel vijf miniatuurbladen
behouden bleven, de overige tekstbladen niet toevallig zullen
zijn verdwenen. Is het nu gewaagd te onderstellen dat de koorheren, na de herrie met Kanselier Gerson (t 1 429) rond Ruusbroecs orthodoxie, het verzamelhandschrift van de ongeschoolde
Kok liever hebben van kant gemaakt ? Vermoedelijk niet, maar
anderen hadden er intussen voor gezorgd dat er reeds vroeg
kopieën waren in omloop gekomen waar er, blijkens de talrijke
nog in Nederlandse en ook in Duitse handschriften voorkomende
excerpten, belangstelling voor was.
Wanneer wij nu voor Ruusbroec en ook voor Jan van Leeuwen
met een prae-vulgaat-tekst moeten rekening houden, dan volgt
hieruit nog niet dat dit ook voor de werken van Jan van Schoon
geval is. In de Proloog bij Schoonhovens-hoven(t1432)
verzamelhandschrift, thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15 . i 29, wordt ons immers meegedeeld dat de kopiist, op
het nadrukkelijk verzoek van Henricus Ysenbaert, pastoor van
de Sint-Maartenskerk te Zaventem, de werken van Jan van
Schoonhoven heeft gekopiëerd naar gelang deze werden voltooid,
maar bij het overlijden van de auteur hier nog niet helemaal mee
klaar was.
Intussen is dit laatste ook het enige van de drie „authentieke"
verzamelhandschriften uit Groenendaal dat gaaf tot ons kwam.
Zoals wij hierboven hebben aangestipt, bezit men van het ver
Leeuwens werken slechts vijf-zamelhndscriftJva
blijkbaar om de miniaturen bewaarde bladen. Verder vangt de
oorspronkelijke foliëring van het Ruusbroec-handschrift A aan
met het volgnummer XC, zo dat de codex, vermoedelijk om zijn
niet onaanzienlijke omvang, met dit gevolg dat de eerste helft
zoek geraakte, in vroegere jaren werd gehalveerd. Een kopie van
dit zoek geraakte gedeelte bezitten wij echter in het Ruusbroechandschrift F, thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
1165-1167.
Verschillende vragen moeten intussen, bij dit alles, zonder een
antwoord blijven. Zo bij voorbeeld de volgende vragen :
Heeft Groenendaal, dat de kopiëerijver ten bate van de kloosterbibliotheek in zijn Obituarium aan de koorheren als een verdienste
aanrekende, ook voor het verzamelhandschrift met Ruusbroecs
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werken en voor dat met de werken van Jan van Leeuwen op de
hulp van een kopiist buiten huis beroep gedaan ?
Kan men van uit het Duitse en oudste handschrift met de
werken- van Jan van Leeuwen, thans het ms. Pommersfelden,
Graeflich von Schoenbornsche Bibliothek, 280/2881, tot een
reconstructie overgaan van de afwijkende lezingen in het eerste
verzamelhandschrift van de Kok, het volledig verdwenen verzamelhandschrift waartoe een onderzoek van de nog bestaande
codices ons vroeger heeft doen besluiten ?
Werd Ruusbroecs tekst tweemaal aan een revisie onderworpen,
éénmaal nog voor Willem Jordaens met zijn vertaling zou aanvangen en éénmaal na de kritiek van kanselier Gerson ?
-

DE „EXEMPLARIA"

In het jaar 19 3 3 kon ik aan de Universiteitsbibliotheek te Gent
een handschrift inkijken met het Quartus sententiarum secundum
fratremThomam de Aquino ordinis frátrum praedicatorum, het ms.
Gent, Universiteitsbibliotheek, i i 7 namelijk, en hierbij heeft het
mij onmiddellijk getroffen dat alle bladen eens, nog vooraleer de
codex werd ingebonden, minstens één keer en waarschijnlijk meermalen in het midden werden gevouwen zo dat de vouw er niet
meer uit is te verwijderen, terwijl het buitenste blad van de
katernen meestal ook meer sleet laat blijken dan de binnenbladen.
Hiermee is het duidelijk dat de katernen aanvankelijk een autonome verspreiding hebben gekend. Verder vinden wij, op een
paar gevallen na waar dit bij het binden zal zijn weggesneden, in
de onderste rand en herhaaldelijk in een uithoek onder aan het
laatste blad van alle katernen het ijkteken cor., wat als een afkorting wordt bedoeld voor correctum. Voorts komt de petienummering, hoewel zonder de vermelding van het woord „petia",
meermalen gedeeltelijk weggesneden geregeld voor in de bovenmarge bij het eerste blad van de katern. Hiermee is het dan ook
duidelijk dat wij deze Gentse codex moeten als een „exemplar"
beschouwen, als een handschrift namelijk dat in opdracht van een
middeleeuwse universiteit werd vervaardigd, door beëdigde
correctoren werd nagelezen en bruikbaar verklaard, waarna de
katernen bij een „stationarius" of boekhandelaar los werden te
huur gesteld zo dat de kopiisten een werk bestaande uit bij voor-
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beeld 6o katernen zeer behoorlijk met een vijftigtal te gelijk konden
kopiëren, waartoe zij dan beurt om beurt het volgende katern bij
een „stationarius" gingen ontlenen.
Ook komt er in het Chartularium Universitatis parisiensis, gepubliceerd door H. S. Denifle, O. P., en Ae. Chatelain (1), een
Parijse taxatielijst voor uit het jaar 13 04 waar bij Thomas van
Aquino's werken een „exemplar" van het IV sententiarum wordt
vermeld met 93 „petiae" (pièce, pezzo), met 93 voor bruikbaar
erkende katernen. Intussen telden wij in de Gentse codex, zonder
hierbij de inhoudstafel mee te rekenen, 97 „petiae", waarmee het
dan ook vast staat dat de Gentse codex niet op de Parijse tekst
teruggaat uit het jaar 13 04.
-tradie
Hierna kon het ons niet bepaald verrassen dat J. Destrez ( 2)
dit Gentse handschrift later in zijn lijst heeft opgenomen van zo
wat 30 „exemplaria" welke hij, bij het nakijken van circa 7000
handschriften uit de dertiende en uit de veertiende eeuw heeft
achterhaald.
Voor ons heeft het intussen meer betekenis dat er in zijn lijst
van „exemplaria" ook werken voorkomen van Nederlandse
auteurs. Deze zijn :
ARNOLD VAN LUIK, 0. P.,

Alphabetum narrationum, in het ms. Parijs, Biblio-

thèque de 1'Arsenal, 365.
HENDRIK VAN GENT, Summa theologies, ha pars, in het ms. Città Vaticana,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. lat., 17.
WILLEM VAN MOERBEKE,

politica, in het ms. Avignon, Bibliothèque muni-

cipale, I075, f. I-24.
WILLEM VAN MOERBEKE, Rhetorica,

municipale, 1075,

f. 2

in het ms. Avignon, Bibliothèque

-6o.

WILLEM VAN MOERBEKE, De historiis animalium, in het ms. Cesena, Biblioteca
Malatestiana, Sin. Plut. XXIV, 4.

Hierbij moeten wij er nog op wijzen dat deze werken zo min in
de Parijse taxatielijst uit de jaren 1275-I z86 (3) als in die van het
jaar i 304 (4) voorkomen. Er kunnen echter, wat Parijs betreft,
(1) T. II, Parijs, 1891, p. io8.
(2) P. 72.

(3) Ed. H. DENIFLE, 0. P., en AE. CHATELAIN, Chartularium universitatis
parisiensis, t. I, Parijs, 1889, p. 644-650.
(4) Ed. H. DENIFLE, 0. P., en AE. CHATELAIN, Chartularium universitatis
parisiensis, t. II, Parijs, 1891, p. 107-112.

-- 407 nog wel meer taxatielijsten zijn geweest en dit wordt ook tot op
een zekere hoogte waarschijnlijk wanneer men vaststelt dat in
ieder geval één van de hierboven vermelde „exemplaria", dat met
het Alphabetum narrationum, blijkens het ex-libris van Saint-Victor,
op de Parijse boekenmarkt teruggaat.
Voor een lijst van „exemplaria" verwijzen wij naar
J. DESTREZ en M. D. CHENU, Exemplaria universitaires des XIIIe et XI Ve
siècles, in Scriptorium, t. VII, i 9 S 3, p. 68 -80.

DE HANDSCHRIFTEN MET „PETIA"- NOTERING

Van de „petia"-verwisseling die bij het voltooien van de kopie
van een „petia" of bij het aanvangen met een nieuwe door de
kopiisten vaak in de rand van het handschrift werd genoteerd,
hebben oudere leden van de te Rome gevestigde „Commissio
leonina" voor de kritische uitgave van de werken van Sint Thomas
van Aquino, 0. P., zich in verband met de tekstkritiek in de eerste
jaren van deze eeuw voor het eerst bediend en het gebruik dat
zij er van hebben gemaakt, hebben zij in het jaar 1906 voor het
eerst toegelicht. Ook zal men het J. Destrez ten goede aanrekenen
dat hij sindsdien voor de „petia"-notering in sommige universitaire handschriften meer belangstelling heeft gevraagd, maar hij
was ten onrechte van mening dat de „petia" bij de tekstkritiek
als de belangrijkste factor moet worden beschouwd. Dit is niet
het geval omdat voor belangrijke teksten de handschriften met
petienotering een zeer kleine minderheid blijven, ook omdat een
zoek geraakte „petia" meermalen buiten ieder universitair toezicht
om door een „petia falsa" werd vervangen. Het voornaamste
bezwaar tegen een blind vertrouwen in de handschriften met
petievermelding blijft echter het feit dat een eenmaal in het
„exemplar" overgeslagen passus in alle codices zal ontbreken die
op dit „exemplar" teruggaan, wat niet zal het geval zijn bij de
meer individualistisch te werk gaande codices die buiten ieder
universitair toezicht zijn ontstaan.
Het groeperen van de handschriften in functie van de petievermelding zal intussen als een voorlopige werkhypothese zeker
dienst bewijzen. Wanneer er geen schakels in de ketting ontbreken, zal het groeperen van de handschriften op grond van de
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„petia" - overigens toelaten tot het „exemplar" terug te gaan, maar
de afschriften zullen aan de leemten van het „exemplar" nieuwe
fouten toevoegen en het „exemplar" kan heel goed, om de commerciële hypotheek die er op rust, blijken een minderwaardig
handschrift te zijn. Ook is voor jaren gebleken dat een handschrift
van Thomas van Aquino's Quaestiones disputatae de veritate, dat
J. Destrez ( 1) om het volledig ontbreken van petievermelding voor
een minderwaardig handschrift had gehouden, bij zijn afwijkende
lezingen om dezer gehalte meer vertrouwen verdient dan de
overige handschriften van dit werk ( 2).
Hoewel men het belang van de petienotering voor de tekstkritiek beter niet te hoog schat, zal het goed zijn wanneer men,
zo lang het om werken gaat die tot de universitaire literatuur uit
de Middeleeuwen behoren, bij de handschriftenvorsing meer
aandacht gaat schenken aan de petievermelding.
Voor Nederlandse auteurs kunnen wij nu in ieder geval naar
handschriften verwijzen met petievermelding, zo bij voorbeeld :
Ms. Città Vaticana, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. lat. 30 1
Godfried van Fontaines, Quodlibeta.

Ms. Città Vaticana, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. lat. 302 =
Godfried van Fontaines, Quodlibeta.

Ms. Città Vaticana, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat., 1032 =
Godfried van Fontaines, Quodlibeta.

Ms. Città Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 8 54 = Hendrik
van Gent, Summa theologix.
Ms. Città Vaticana, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 8 S S = Hendrik
van Gent, Summa theologise.

Zo getuigen deze vijf handschriften nog steeds voor de belangstelling welke Godfried van Fontaines (t na i 306) en Hendrik
van Gent (t 1293) sinds de aanvang van de veertiende eeuw en
wellicht reeds even vroeger, wat hun werken betreft, te Parijs
genoten. Verrassend is het dan ook niet dat zij alle beide in de
Parijse taxatielijst van het jaar i 304, in de lijst namelijk van de
werken welke de „stationarii" of boekhandelaars in losse „petix"
tegen een van hoger hand bepaalde prijs moesten te huur stellen,
(1) Ëtudes critiques sur les auvres de saint Thomas d'Aquin d'après la tradition
manuscrite, t. i , Bibliothèque thomiste, t. XVIII, Parijs, z 3 3, p. z o S , n. 2.
(2) Zie Stephanus AXTERS, 0. P., La critique textuelle médiévale doit-elle ëtre
désormais établie en fonction de la „pecia" ?, Une réponse a Monsieur l'abbé Destre^,
in Angelicum, t. XII, 1935, p. 291-295.
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worden vermeld. In de taxatielij st van het j aar 1 304 lezen - wij
immers : „Item, in Quolibet magistri Henrici de Gandavo, clxxx
et xi pecias, xij solidi. Item, in Quolibet magistri Godefridi, lxxx
et ij pecias, v sol." (1). Wij lezen er overigens even verder ook
nog : „In Sermonibus Gilberti 'Ad status', lxi pecias, jij sol" ( 2).
Hieruit blijkt al dadelijk dat de „stationarii" niet alleen de tekst
van universitaire colleges en van disputaties, maar ook teksten
ten behoeve van de predikatie zoals de Sermones ad status, zoals
de eveneens vermelde Legenda sanctorum en een De habundancia
exemjlorum moesten te huur stellen.
De taxatielij st van het jaar i 304 en ook de hieraan voorafgaande
uit de jaren i 276 -128 5 moeten wij echter niet verkeerd begrijpen.
Zij getuigen immers wel ten . gunste van werken die er duidelijk
worden vermeld, maar niet tegen werken die er niet worden
vermeld. Zo ontmoeten wij er wel de 2uodlibeta van Hendrik van
Gent, die als de omvangrijkste Quodlibetaliënverzameling van de
Hoogscholastiek bekend staan, maar niet de Summa theologiae van
deze „Doctor sollemnis" die nochtans, blijkens de twee hier even
vermelde petiehandschriften, op de Parijse boekenmarkt eveneens
werd te huur gesteld.
Verder herinneren wij hier nog aan het feit dat J. Destrez een
„exemplar" heeft kunnen achterhalen met het Alphabetum narrationum van Arnold van Luik, een ander met de Summa van Hendrik
van Gent en drie „exemplaria" met Aristotelesvertalingen van de
hand van Willem van Moerbeke ( 3). De drie Aristoteles-vertalingen
vindt men nu wel vermeld in de taxatielij st, maar het Alp ha
narrationum niet.
Dit bewijst dat wij uit de twee taxatielijsten niets tegen Thomas
van Cantimpré, 0. P., of tegen andere auteurs kunnen besluiten
vanwege het feit dat zij in deze twee lijsten niet voorkomen. Dit
betekent ook dat wij voor de verspreiding van de werken van een
auteur de met een ex-libris toegeruste codices moeten laten getuigen en hierbij moeten rekening houden met de periode wanneer
het ex-libris werd aangebracht.

(1) Chartularium universitatis parisiensis, t. II, p. 109.
(2) P. 109.
(3) Zie J. DESTREZ en M. D. CHENU, O. P., Exemplaria universitaire: des
XIII e et XI Vo siècle s, in Scriptorium, t. VII, 1953, p • 74 7 S .
-

— 410 ---

Tenslotte bewijst dit ook nog dat het „argumentum ex silentio",
wanneer het om de verspreiding gaat van het oeuvre van een middeleeuwse auteur, volkomen onbruikbaar is.
Voor de petie-problemen verwijzen wij naar
Sancti Thomet Aquinatis Doctoris Angelici opera omnia iussu Leonis XIII P. M.
edita, t. XII, Rome, 1906, Pretfatio in Supplementum Tertio partis Summa theologie
Sancti Thome Aquinatis, p. IX-XI.
A. PELZER, Godefroid de Fontaines, Les manuscrits de ses Quolibets conservés a
la Vatican et dans quelques autres bibliothèques, in Revue neo-scolastique de philosophie,
t. XX, X913, p. 503-510.
J. DESTREZ, La pecia dans les manuscrits du Moyen Age, in Revue de sciences
philosophiques et théologiques, t. XIII, 1924, p. 182-197.
J. DESTREZ, Études critiques sur les a uivres de Saint Thomas d'Aquin d'après la
tradition manuscrite, t. Ier: Lt texte du De veritate ; le commentaire super Isaiam, in
Bibliothèque thomiste, t. XVIII, Sect. hist., XV, Parijs, I 933.
J. DESTREZ, La Pecia dans les manuscrits universitaires du XIIIe et du XI Ve
siècle, Parijs, 1 935.
G. FINK-ERRERA, Jean DestreZ et son auvre : la pecia dans les manuscrits uni
in Scriptorium, t. XI, 1957, D. 264-280. -versitaduXI Vesiècl,
ST. AxTERS, 0. P., La critique te xtuelle médiévale doit-elle être désormais établie
en fonction de la „Pecia" Une réponse à Monsieur l'abbé Destre^, in Angelicutn,
t. XII, i93

D . 262 -295.
ST. G. AXTERS, 0. P., De „Petia" en de tekstkritiek, in De Gulden Passer,
t. XVIII, i94o, D. i - i8.
G. BATTELLI, La „pecia" e la critica del testo dei manoscritti universitari medievali,
in Archivio Storico Italian, i 93 5 , p. 244-252.
,

K. CHRIST, Petia, Bin Kapittel mittelalterlicher Buchgeschichte, in Zentralblatt
fur Bibliothekswesen, t. LV, 19 3 8, p. 1-44.
G. FINK-ERRERA, Une institution du monde médiéval: la „pecia", in Revue
philosophique de Louvain, t. 6o, 1962, p. I 84-243.

,,MANUSCRIPTA UNICA"

De waarde van een handschrift wordt niet alleen bepaald door
het gehalte van de daar voorkomende werken en door de meer of
minder duidelijke gaafheid van de tekst en van de codex. Ook de
zeldzaamheid van de nog bestaande kopieën van een werk komt
hierbij even om het hoekje kijken. Een afzonderlijk geval zijn dan
ook de teksten waarvan men tot nog toe slechts één handschrift
heeft kunnen achterhalen. Hoewel er zonder twijfel, ook wat de
middeleeuwse literatuur betreft, meer dergelijke gevallen zullen
zijn, willen wij hier een lijst verstrekken van z 3 dergelijke „manu-

--- 4" scripta unica". Deze zijn gerangschikt naar de datering van
W. de Vreese :
Ayol en Mirabel, in de mss. Hasselt, Rijksarchief, s. s., en Leiden, Universiteitsbibliotheek, B. P. L., 1 049, twee fragmenten namelijk uit eenzelfde handschrift.
Leven van Jesus, in het ms. Luik, Bibliothèque de l'Université, I gg, van
circa 1250.
Leven van Sint Luigard, in het ms. Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Nye
Kongelige Samling, 40 i68, van circa 12 8 o.
MAARTEN VAN TORHOUT, in het ms. Oudenaarde, Stadsarchief, s. s., Fragmenten, circa I290.
Nevelingenlied, en Van den bere IVis Belau, fragmenten, in het ms. Londen,
British Museum, Egerton, 2323, van het eind van de dertiende eeuw.
Glossari~ Bernense, in het ms. Bern, Stadtbibliothek, 641, uit de eerste jaren
van de veertiende eeuw.
De minneliederen van Lund, in het ms. Lund, s. s., Universiteitsbibliotek,
circa 1320.

Leven van Sint Christina, in het ms. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek,
I. G. 5 6, circa 1330.
GERARD APPELMANS, Glose op den Pater noster, in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3067-3073, uit het midden van de veertiende eeuw.
JAKOB VAN MAERLANT, Merlin, in het ms. Burgsteinfurt, Bibliothek des
alten Arnoldinums, van circa het jaar 1420.

Die Eerste Bliscap van Maria, in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
uit de jaren 1465-1480.
Die Sevenste Bliscap van Maria, in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
II. 478, uit de jaren 1465-1480.
Dat kaetspel ghenxorali eert, in het ms. Kopenhagen, Kongelige Bibliotek,
Gl. Kgl. Saml., 3 8 3, uit het jaar 148 i.
Spel vanden heilighen sacraments vander Nyeuwervaert, in het ms. Breda, Parochiëel archief van de kathedraal, i.
(Taffierelen uit het Leven van Jezus), in het ms. New York, Pierpont Morgan
Library, 649 (ed. C. P. Serrure, Gent, 1863).
DIRC POTTER, Blome der doechden, in het ms. Vaalbeek, bij Leuven, Minderbroedersklooster, s. s. (Olim Rekem, Lb., Minderbroedersklooster), uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw.
MECHTILDE VAN LOM, Liedekens, in het ms. Maastricht, Centrale Bibliotheek
„Huis de Beyart", s. s.
IV. 192,

GEDATEERDE EN NOG TE DATERBN HANDSCHRIFTEN

Met datering bedoelen wij hier het situeren van een handschrift
in de tijd en ook zijn situering in de ruimte, welke men ook kan
localizering noemen. Met alle beide moet men voorzichtig te werk
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gaan en wij kunnen niet altijd onvoorwaardelijk vertrouwen wat
ons hieromtrent in sommige handschriften wordt meegedeeld.
In het jaar 1943 heb ik eens bij een onderhoud met Prof. Dr
Fr. Lyna in het Handschriftenkabinet te Brussel het vermoeden
te kennen gegeven dat gedurende de Middeleeuwen een kopiist
die zo wat 4o jaar lang bij het scriptorium van zijn klooster is
werkzaam geweest, wat de „ductus", wat zijn geschrift betreft,
de ontwikkeling van het geschrift in zijn gewest bij het kopiëren
niet zal hebben op de voet gevolgd, maar niettegenstaande het
onvaster worden van de hand in de laatste jaren van zijn leven nog
ongeveer bij zijn geschrift van 40 jaar vroeger zal zijn gebleven.
Zeer heb ik het hierna op prijs gesteld wanneer ik in de laatste
maanden, bij het inkijken van de in 1949 postuum gepubliceerde
Apologie pour l'Histoire ou métier d'historien 1 ) van M. Bloch, heb
kunnen lezen dat hij de bewering van een zeer gewaardeerde
directeur van de „École des chartes", eigenlijk de bewering van
P. Meyer (t 1917), niet voor ernstig nam wanneer deze in vroegere
jaren aan zijn studenten voorhield dat hij, hierbij alleen door het
geschrift voorgelicht, een handschrift op 20 jaar na kon dateren.
Dit was intussen ook het standpunt van W. de Vreese, die overigens bij het dateren van de Middelnederlandse handschriften. van
Sint Augustinus een marge van io jaar voldoende achtte (2).
Voor een dergelijk standpunt zal men thans - wat huiverig staan
en het heeft, in dit verband, voor ons zijn betekenis dat W. de
Vreese (3) eens een Brusselse codex met werken van Jan van
Leeuwen, na een blijkbaar. al te vlug inkijken, als vij ftiendeeeuws heeft gedateerd, terwijl de datering met het jaartal z 540 en
ook de naam van de kopiist uit Bethlehem bij Leuven Jan de
Swettere in het colofoon duidelijk voorkomen. Hier voegt overigens een enigszins jongere hand aan toe dat Jan de Swettere in
(

(1) Apologie pour l'Histoire ou métier d'historien, in Cahier des annales, fasc. 3,
Parijs, 1 949, D. 110.
(2) Sint Augustinus in het Middelnederlandsch, Uit de Bibliotheca Neerlandica
Manu rcripta, in Miscellanea Augustinian, s.1., p. 342 ; opgenomen bij P. J. H.
VERMEEREN, Willem de Vreese over handschriften en handschriftenkunde, Tien
codicologische studiën, Zwolle, 1962, p. 86.
3) Bijdragen tot de kennis van het leven en ;e werken van Jan van Ruusbroec, III,
in Het Belfort, t. X, 1895, fasc. II, p. 175.
(
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het jaar 15 44 is overleden, terwijl C. G. N. de Vooys ( 1 ) eens wist
te achterhalen dat De Swettere reeds in het jaar i 507 een codex
voltooide met Kycardus van S. Victoers op Cantica canticorum, een
codex die nu te Patijs in de „Bibliothèque de l'Arsenal", onder
het nummer 8209 wordt bewaard.
Voor ons moet dit alles een waarschuwing zijn. Zo lang de
handschriften het werk waren van „scrivers", zo lang de letters
niet overeenkomstig ons gebruik cursief werden geschreven,
maar integendeel werden getekend, kon een kopiist zeer goed
zoals Jan de Swettere veertig tot vijftig jaar lang ongewijzigd
dezelfde hand schrijven.
Verder zullen sommigen het wellicht op prijs stellen dat
Ch. Samaran en R. Marichal ( 2), bij het inventorizeren van handschriften met een dateringshouvast ook codices opnemen zonder
jaartal, handschriften namelijk waarvoor er om verschillende
redenen en niet in de eerste plaats om het geschrift op tien jaar na
een datum kan worden gesteld.
Een afzonderlijk geval blijven verder de expliciet met een datum
toegeruste handschriften. Wanneer er voor of ook achter in een
handschrift een jaartal voorkomt, dan kan men van mening zijn
dat hiermee de datering van de codex is uitgemaakt. Ten onrechte
evenwel. De datum kan immers het jaar meedelen wanneer het
handschrift werd vervaardigd waarop de codex rechtstreeks
teruggaat. Hij kan ook het gebruiksjaar te kennen geven van een
jongere bezitter. De datum kan echter ook, zoals in de veertiende en
in de vijftiende eeuw af en toe voorkwam, een bewuste anticipering
of prxdatering zijn. Zo heeft W. de VREESE'( 3) er eens op gewezen
dat de zo genaamde „Bijbel van i 3 6o" in een Haags handschrift,
in het ms. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 7 S . E. 7, eigenlijk
omstreeks het jaar 1 470 werd vervaardigd.
Dit betekent bijgevolg dat lang niet alle in de handschriften
voorkomende dateringen vertrouwbaar zijn en men hecht beter
geen belang aan de door een moderne hand aangebrachte datering
wanneer deze met het geschrift in de codex minder strookt. Zo
(1) De handschriften van Jan van Leeuwen's werken, in Tijdschrift voor Neder
landsche Taal- en Letterkunde, t. 22, NR., t. i, i 903, p. 1 44.
(2) Catalogue des manurcrits en écriture latine portant des indications de date, de
lieu ou de copiste, t. I, Parijs, i99, p. IX.
(3) Bouwstoffen, b ij het Middelnederlandsch (Woordenboek, t. io, Den Haag,
1927 -1952, D. 82, no 73•
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vraagt het jaartal i 3 S 8 bij het ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek,
15 32, een zeer ernstig voorbehoud. Dit in een Overijsels dialect
gestelde handschrift waar onder meer een tekst voorkomt van
Heinrich Seuse, 0. P., gaat immers blijkens het geschrift op de
eerste helft terug van de vijftiende eeuw. Het jaartal z 3 S 8 werd
overigens eerst door een moderne hand aangebracht.
Ook middeleeuwse lezers hebben intussen, bij het dateren,
weleens gefantazeerd, zo bij voorbeeld degene die in het ms.
Zurich, Zentralbibliothek, C. i 3 7, in het colofoon bij een handschrift met Heinrich Seuses Getijden van de Eeuwige Wisheid het
jaartal 13 88 emendeerde tot 13 o8, zo dat deze codex met een tekst
van Seuse zou zijn vervaardigd wanneer de minnezanger uit
Konstanz nauwelijks twaalf jaar oud kon zijn.
Bedenkelijker wordt het intussen wanneer volgens een ondubbelzinnig in letterschrift meegedeelde datering in het ms.
Gouda, Stedelijke Librije, 297 a, dit handschrift met Seuses Orloy
der Ewigher W'ijsheit zou zijn vervaardigd in het jaar „dusent drie
hondert ende vijf ende twintich", terwijl de Latijnse grondtekst
waarop deze Nederlandse bewerking teruggaat, volgens K. Bihl
( 1 ) eerst in I 3 34. volgens C. Gruber 2 ) in de jaren I 3 3 3 -meyr
en
volgens H. S. Deniflie, 0. P. ( 3) in de jaren 13 34-I 3 4 1
I 3 34
werd voltooid. Wanneer „dusent drie hondert ende vijf ende
twintich" niet als een zinloze verschrijving moet worden begrepen,
dan gaat het hier duidelijk om bedrog.
Dit laatste nu is niet zo onwaarschijnlijk wanneer men af en toe
heeft kunnen vaststellen dat men gedurende de late Middeleeuwen
bij het dateren van de handschriften vaak niet bijzonder scrupulant
is te werk gegaan en aan een codex meermalen een leeftijd toekende
die hij beslist niet kan laten gelden. Zo heeft W. de Vreese 4)
(

-

(

(1) Heinrich Sense, Deutsche Schriften, im Auftrag der IVurttembergischen
Kommission fur Landesgeschichte herausgegeben, Stuttgart, i 907, p. i o8 *- i 09 *.
(2) Der Mystiker Heinrich Seuse, Die Geschichtë seines Lebens, Die Entstehung
and Echtheit seiner Wrerke, Freiburg i. Br., 1941, p. 64 en p. 86.
(e) Die deutschen Schriften des Seligen Heinrich Seuse aus dem Predigerorden,
nach den dltesten Handschriften, in jeuiger Schriftsprache, t I, Munchen, 18 76i 880, p XXIV
(4) Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie, in Handelingen en
Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
1932-1933, Leiden, 19 3 3 > p 34; opgenomen bij P J. H. VERMEEREN, W'illem
de Vreese over Handschriften en handschriftenkunde, Tien codicologische .studiën,
Zwolle, 1962, p. 146-147.

— 415 eens op 14 gevallen gewezen van apocriefe datering, waaraan nog
andere kunnen worden toegevoegd.
Verder wil ik er hier nog op wijzen dat, volgens W. de Vreese( 1
het oudste expliciet gedateerde Nederlandse handschrift waar
Junianus, 83, is uit de „Bodleian Library" te-schijnlkdeox
Oxford, waar een Kalender en door W. de Vreese 2 intussen
gepubliceerde dieetregels voorkomen. Het handschrift zou namelij k van 1252 dagtekenen. Hierbij willen wij nu aanmerken dat
het Kalendarium in het Latijn werd gesteld en het jaartal z 25 2 in
de hierop volgende Jitterx tabulates" van dezelfde hand, die met
voornoemd jaartal aanvangen, volgt. De verder nog volgende
Middelnederlandse dieetregels zijn, zoals mij door Collega Dr M.
Gysseling welwillend werd meegedeeld, hoewel uit dezelfde jaren
dagtekenend van een andere hand. W. de Vreese heeft intussen én
de Kalender, en ook de dieetregels bij eenzelfde hand betrokken.
Belangrijk is ook, in dit verband, een statuut van de Gentse
leprozerie waarvan de Nederlandse bewerking, zoals ook de
Latijnse tekst, nauw verwant blijft met de stichtingsoorkonde van
W. de Bigardis, aartsdiaken van het bisdom Doornik, die van
october 1236 dagtekent. Zo kan men dit Nederlandse statuut niet
voor gedateerd houden. Er staat alleen vast dat het spoedig op
de oorkonde van 1236, in dat jaar bij gevolg of in het onmiddellijk
volgende jaar, werd vervaardigd.
Aan dit statuut en aan de hiermee verwante problemen wijdde
M. Gysseling, niet zo lang geleden, een verdienstelijke studie,
waarop hij de tekst van het Latijnse en van het Nederlandse
statuut liet volgen 3).
Voor de datering en het hiervan te maken gebruik verwijzen
wij naar :

)

(

)

(

W. DE VREESE, Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie, in
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, 19321933, p. 30-61 ; opgenomen bij P. J. H. VERMEEREN, Willem de Vreese over
handschriften en handrehriftenkunde, Tien codicologische studiën bijeengebracht, ingeleid

(1) Zie Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie, bij P. J. H.
146.
(2) Zie De Bredaesche almanac van Jan de Vliet, in Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde, t' 5I, I932, p. I72-177.
(3 ) De statuten van de Gentse leproerie van 123 6, in Studia Germanica Gandensia,
t. 5, 1963, D. 9 43 •
VERMEEREN, p.

-
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en toegelicht, in Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, Zwolle, i 962, p. i 46148.
J. DESTREZ en G. FINK-ERRERA,

Des mss. apparemment datés, in Scriptorium,

t. XII, 1958, p- 56-93.

CH. SAMARAN en R. MARICHAL, Catalogue des manuscrits en écriture latine
posant des indications de date, de lieu ou de copiste, gepubliceerd door het te Parijs
gevestigd „Centre National de la recherche scientifique", t. 1-5, Parijs, 19 s 9-

1965.
G. I.

LIEFTINCK, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas, Catalogue
aléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, t. i -2,
Amsterdam, i 964.

Bij het dateren gaat het intussen niet alleen om de vraag wanneer
een of ander handschrift werd vervaardigd. Voor mediaevisten
heeft ook het milieu waar de codex uit voortkomt zijn belang.
Voor het identificeren van dit milieu menen wij nu dat, naar
gelang het ex-libris of het colofoon met de expliciet te verstrekken
inlichtingen meer in gebreke blijft, andere secundaire elementen
van de codex ons in bepaalde gevallen tot op een zekere hoogte
een impliciete datering kunnen aan de hand doen. Dit mogen wij
intussen niet overschatten.
Daar zijn vooreerst de miniaturen die meermalen gemakkelijker
zijn te localizeren dan het geschrift. Moeilijk is dit niet wanneer
in een miniatuur het wapen van de heer werd opgenomen voor
wie de miniator werkte, zo bij voorbeeld het wapen van koning
Karel V van Frankrijk (t 13 8o) bij het eerste blad van Le bien
universal des mousches a miel in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9507.
Bij ontstentenis van een dergelijk houvast kan wellicht de stijl
getuigen, maar dan zal het vaak zeer moeilijk blijven om uit te
maken of het werk tot het Vlaamse cultuurbezit behoort dan wel
tot het Noordfranse dat zijn authentiek Noordfranse stijl ook in
het Vlaamse land aan het werk zag. Verder moet men er nog
ernstig rekening mee houden dat een kunstenaar zijn stijl niet
grondig zal hebben gewijzigd wanneer hij, met zijn werk voor
één vorst klaar, nu weer voor een ander ging werken. Voorts
gaan de miniaturen en de tekst van een handschrift niet uiteraard
op eenzelfde milieu terug.
Voor de Nederlandse miniatuurkunst verwijzen wij naar :
FR. LYNA, De Vlaamsche
Amsterdam, s.a.

miniatuur van 1200 tot 1S3o, in Eigen Schoon, Brussel -

41 7 —
A. W. BYVANCK en G. HOOGEWERFF, Noord-Nederlandsche miniaturen in
handschriften der 14e, 11e en 16e eeuwen, 's-Gravenhage, 1921-1925.
C. GASPAR en F. LYNA, Les principaux manuscrits a peintures de la Bibliothèque
royale de Belgique, t. I-II, in Publications de la société francaise de reproduction de
manuscrits, Parijs, 19 3 7-I 94 5.
A. W. BYVANCK, Les principaux manuscrits a peintures conserves dans les colleclions publiques des Pais-Bas, in Bulletin de la .rociété franfaisè de reproduction de
manuscrits a peintures, fasc. i S, Parijs, i 93 I.
L. M. J. DELAISSÉ, La miniature flamande a' l'époque de Philippe le Bon, in Collection de l'histoire de la miniature, fasc. 3, Milaan. s.a. (1956).
L. M. J. DELAISSÉ, Middeleeuwse miniaturen, van de libre van Boergondië tot
het handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 1958.
L. M. J. DELAISSÉ, De Vlaamse miniatuur, Het mecenaat van Filips de Goede
1 445 -1 475, Tentoonstelling . . . , in Uitgaven van het Paleis der Schone Kunsten, Brussel,

1959.

Verder kunnen, bij het dateren, ook de band en, wanneer het
om papieren handschriften gaat, het watermerk een niet te versmaden hulp bieden.
Enig houvast kan bij het dateren van handschriften ook de
band verstrekken. Ook wanneer deze werd gesigneerd en bijgevolg zeer gemakkelijk te dateren valt, volgt hieruit echter nog
helemaal niet dat het handschrift uit dezelfde tijd dagtekent. In
eenzelfde band treft men overigens vaak gedeelten aan die lang
niet op eenzelfde tijd teruggaan. Dit betekent dan ook dat de
verschillende gedeelten van een codex vaak, vooraleer in eenzelfde
band te worden ondergebracht, een autonoom bestaan hebben
gekend en dit betekent vooral dat de in sommige gevallen langs
indirecte weg wel te dateren band bij het dateren van het handschrift alleen als een „terminus ante quem" kan worden gebruikt.
Wanneer L. Indestege ( 1) er eens heeft op gewezen dat het
Hadewijch-handschrift C, eigenlijk het ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 941, met een band werd toegerust uit de binderij die
ook een Lectionarium met het ex-libris van Johannes Booms uit
de priorij Bethlehem bij Leuven heeft ingebonden, dan weten wij
bijgevolg dat de thans wat gehavende band van het Hadewij chhandschrift C vermoedelijk niet na het jaar 1429, sterfjaar van
Jan Booms, werd vervaardigd, maar niemand zal uit deze overigens zeer welkome inlichting afleiden dat dit handschrift, dat zeer
duidelijk veertiende-eeuws is, uit de vijftiende eeuw dagtekent.
1 ) Boekbanden uit vijf eeuwen, Catalogus van de tentoonstelling, in Bijdragen tot
de bibliotheekwetenschap, Gent, i 961, p. 5 8-59.
(
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Voor het onderzoek van de band verwijzen wij hier vooral
naar:
H. HELWIG, Handbuch der Einbandkunde, t. i - 3, Hamburg, 1953-1955.
G. A. E. BOGENG, Der Bucheinband in seiner Entrtehung and Fortbildung, in
Archiv fur Geschichte des Buchwesens, t. I, 1956.
E. DE LA FONTAINE VERWEY, Het onderdoek naar boekbanden in Nederlandse
bibliotheken, in Bibliotheek/even, t. XXXIX, i 954, p. 293-306.

Ook het watermerk kan, bij het dateren van teksten, een
hulp worden voor wie met C. M. Briquet van mening is dat een
tekst meestal niet meer dan i S tot 30 jaar na de vervaardiging van
het papier aan dit laatste werd toevertrouwd.
Voor het watermerk verwijzen wij nu naar
t.

C. M. BRIQUET, Les filigranes, Dictionnaire historique des marques du papier,
I-IV, Leipzig, i 923.

Verder willen wij dit hoofdstukje over handschriftendatering
besluiten met de verklaring dat een ofwel expliciet, ofwel langs
indirecte weg bij benadering gedateerde codex hierom nog niet
uiteraard voor de jaren getuigt wanneer en wellicht ook niet
steeds voor het milieu waar hij werd vervaardigd.
,,MEMBRA DISIECTA"

In het j aar i 706 werden er stiekem uit de te Parijs bewaarde Bij bel van Karel de Kale, uit het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale,
lat., 2, dertien bladen verwijderd die samen met andere gestolen
fragmenten in het ms. Londen, British Museum, Harley, 7 5 i ,
werden ondergebracht en eerst in het j aar i 878 naar Parijs zouden
terugkeren en opnieuw in de „Bibliothèque Nationale" zouden
hun plaats krijgen ( 1).
Met andere ontwrichte handschriften verliep het echter minder
voorspoedig en zo komt het dat men, om de verschillende gedeelten van eenzelfde handschrift in te kijken, in sommige gevallen
twee of meer bibliotheken moet bezoeken.
(1 ) Zie L.
p- 351-358-

DECIBEF,

Mélanges de paléographie et de bibliographic, Parijs, i 8 8 o,

419 Sinds L. Delisle ( 1) en L. Traube ( 2) belangstelling hebben
gevraagd voor de sinds jaren in verschillende bibliotheken bewaarde gedeelten van éénzelfde handschrift, geniet de ontwrichte
en over verschillende bibliotheken verspreide codex bij markante
vorsers een gunstbehandeling waarvoor bij voorbeeld talrijke
bijdragen in tijdschriften zoals de Revue Bénédictine en zoals
Scriptorium verschenen, zeer duidelijk getuigen. Ook zijn vlijtige
neerlandici hierbij geenszins in gebreke gebleven.
„Membra disiecta" ten behoeve van neerlandici zijn bij voorbeeld :
de Aiol-fragmenten, in het ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek, B. P. L.'
1049, en in het ins. Hasselt, Rijksarchief, fragm. neer!. 6 (Zie J. DESCHAMPS'
Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen, Catalogus'
17 juli-25 augustus, 1954, p. 1 4 -16 ).
de fragmenten van Hendrik van Veldekes Leven van sint Servatius in het
ms. Berlijn, Oberstes Gericht der deutschen demokratischen Republik (Olim
Leipzig, Bibliothek des Reichsgerichtes) en die in het ms. Munchen, Bayerische
Staatsbibliothek, Cgm. S 249 (Zie L. Scharpé, De Hss. van Veldeke's Servatius,
in Leuvensche Bijdragen, t. III, 1899, p. 13-15).
de fragmenten van Lodewijk van Velthems Spieghel historical in het ms.
St. Anna ter Muiden, Gemeente-archief, in het ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 2541, en in het ms. Brugge, Stadsarchief, (Zie G. J. Lieftinck, Bouwstoffen bij het Middelnederlandsch Woordenboek, t. X, I 9 S I - i 952, p. 427).
de fragmenten van Renout van Montalbaen in het ms. Berlijn, Preussische
Staatsbibliothek, Germ. Fol. 7 S 1 1 , thans te Tubingen, Universitátsbibliothek,
en in het ms. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, i 3 3 . L. i i . (Zie
P. DIERMANS, Renout van Montalbaen, Inleiding en teksten, Leiden, 9 3 9).
de fragmenten van de Roman der Lorreinen in het ms. Berlijn, Preussische
Staatsbibliothek, Germ. Fol. i 3 8 , thans te Tubingen aan de Universiteitsbibliothek; in het ms. Giessen, Bibliotheek van de Justus Liebig Uniwersität,
B. S. 497; in het ms. Greifswald, Universitátsbibliothek, s. s. ; in het ms.
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. i 98 ; in het ms. Neurenberg,
Germanisches Museum, 2221 9 ; in het ms. Parijs, Bibliothuque Nationale, all.
18 a; en in het ms. Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, cod.
misc. 4°, 30 d (Zie J. Deschamps, De Limburgse Aiolfragmenten, in Spiegel der
letteren, t. I, 195 6-1957, p, i).

Tot de „membra disiecta" behoren verder, naar mijn bescheiden
mening, niet de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 667 en
(1) Catalogue des manurcrits des fonds Libri et Barrois, Parijs, i 888, p. LXXXI.
(2) Vorlesungen and Abhandlungen von Ludwig Traube, heraurgegeben von Franz
Boll, t. I, Munchen, i 909 : Anhang : Die lateinischen Handschriften in alter
Capita/is and in Uncialis, auf Grund von L. Traubes Aufreichnungen bearbeitet
durch Paul LEHMANN, p. I 57-263.
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888-890, waar de volledige werken van Jan van Leeuwen, door
eenzelfde hand geschreven, voorkomen. Wel was het de bedoeling
van de kopiist Jan de Swettere, in i S 44 overleden, een verzameling
van de werken van de Goede Kok te vervaardigen, maar de twee
codices zal hij niet als één geheel hebben begrepen. Sporen van
een doorlopende foliëring die zich eens over de twee handschriften
zou hebben uitgestrekt, zijn er helemaal niet. Een colofoon kan
men wel noteren na het laatst gekopiëerde werk van de Kok,
maar op hetzelfde blad gaat dezelfde hand verder en vangt aan
met het kopiëren van een geheel ander werk, met de titel Een
epistele des eersamen vaders brueder Hubertus (= Humbertus) des vyfsten meesters wander predicare ordenen die hi ghescreven heeft van dien
drie gheloeften.
Vooral heeft het hierbij echter zijn betekenis dat wij ook in de
eerste van de twee codices, in het ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 667, na het laatst gekopiëerde werk een eigen colofoon aantreffen. Zo zijn er dan ook geen redenen om te onderstellen dat het hele door Jan de Swettere gekopiëerde oeuvre van
de Kok eens in één band ter beschikking zou hebben gestaan van
lezers die voelden voor volkse verhandelingen over de meest
verheven problemen.
LIST VAN ZOEK GERAAKTE EN VAN
VERNIETIGDE HANDSCHRIFTEN

In het jaar i 84o heeft A. Voisin 1 zijn beschouwingen over
Gentse boekenverzamelingen willen inzetten met een paar bladzijden over het boekenbezit van het jezuietenklooster in de Pos
te Gent omdat hij van mening was dat deze biblio--ternsa
theek met zo wat 22.000 boeken zich in ieder geval zou weten te
handhaven. Hoewel ik niet weet in hoe ver er hier handschriften
waren bij betrokken, bestaan dit klooster en deze bibliotheek
thans niet meer en deze laatste is ook niet met haar hele bezit
onverminkt naar een nieuw adres verhuisd.
Gelikwideerd werden in ieder geval ook bibliotheken met
handschriftenbezit, zo bij voorbeeld :
(

)

1 ) Documents pour servir a l'histoire des bibliothèques de Belgique et de leurs
principales curiosités littéraires, Gent, i 840, p. 76.
(
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Te Antwerpen het museum „De Gulden Spoor" in i 933.
Te Brugge het Museum van de Openbare Onderstand, kartuizerinnenstraat.
Te Nijmegen het Broersklooster.
Te Parijs de „Bibliothèque de 1'Enlumineur".
Te Roermond de bibliotheek die aansloot bij de redactie van het tijdschrift
De Volksmissionaris.

Nog bestaande bibliotheken maakten eveneens een voor ons
handschriftenbezit te betreuren aderlating door. In dit verband
willen wij hier herinneren aan de teistering, respektievelijk de
verwoesting van
De „Bibliothèque de la Mille" te Straatsburg in de nacht van 24 augustus, i 870.
De „Bibliothèque du séminaire protestant" te Straatsburg in de nacht van
24 augustus, 1870.
De .Biblioteca reale" te Turijn in de maand januari, i 904.
de Universiteitsbibliotheek te Leuven, op z S augustus, 1914.
de „Bibliothèque de la ville" te Doornik, op i 7 mei, 1940.
de „Bibliothèque de 1'é^rêche" te Doornik.
de bibliotheek van Bonaventura Kruitwagen, O. F. M., te Rotterdam, op
14 mei, 1940.
op één handschrift na het handschriftenbezit van het franciscanenklooster
te Maastricht, dat onder de berusting was van Bonaventura Kruitwagen,
O. F. M., te Rotterdam, op 14 mei, 1940.
in de nacht van i 6-i 7 mei, i 940, de Universiteitsbibliotheek te Leuven.
de bibliotheek van het Carmelietenklooster te Nijmegen, op 18 september,
1 944•

de „Bibliothèque municipale" te Sens.

Zwaar gehavend werd verder in de laatste dagen van de tweede
wereldoorlog de „Bibliothèque municipale" te Metz.
Hoewel dit werk zo vroeg na de tweede wereldoorlog is van de
pers gekomen dat het moeilijk viel om betreffende het boekenverlies nauwkeurige inlichtingen te verstrekken, verwijs ik voor
het .Kriegsverlust" van de Duitse bibliotheken naar het werk
van:
G. LEYH, Die deutsehen wissenschaftlichen Bibliotheken nach den Krieg, Tubingen,
1 947•

Veel ging bij een dergelijke oorlogstoestand onherroepelijk
verloren, terwijl nalatigheid bij het uit- of ontlenen meermalen
evenmin aan ons handschriftenbezit is ten goede gekomen. Zo
staat het vast dat, wanneer men de „archivalia" voorlopig buiten
beschouwing laat, sinds de bibliotheekbrand van Straatsburg,
24 augustus, i 870, minstens 199 Nederlandse handschriften en
handschriften van Nederlandse auteurs in de meeste gevallen
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werden verwoest, in andere gevallen om ontlening, om verhuizing
of om verkoop spoorloos zijn verdwenen. Tot dit handschriften verlies behoren onder meer de volgende handschriften :
Ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. io88 (= Von Arnswaldt, no 3145), Jan van Ruusbroec, Brulocht, Hoogduits.
Ms. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, Germ. Qu. 1094 (= Von Arnswaldt, 3 15 8), Hendrik Seuse, Lectulus poster floridus.
Dresden, Sächsische Landesbibliothek, M. 293 : met onder meer, op f. I o S b
(Jan van Schoonhoven), Dit hevet ghemaket een hillich cartuser ende is zeer
nutte (= Epistula de passione domini ad Guilielmum Vrijman).
Gaesdo nck, bij Goch, Collegium Augustinianum (Bisschöfliches Gymnasium), i 6, met onder meer de Gaesdoncke tractaten. Voor een fotokopie
zie de filmotheek van Prof. Titus Brandsma, O. Carm., te Nijmegen.
Gaesdonck, bij Goch, Collegium Augustinianum (Bisscho**fliches Gymnasium), 62, f. 2-3 5 : Hier begynt des heiligen abts Effrem des dyaken ver
3 5 -79 : Gerlach Peters, Een eenlike spraec eens reguliers ; f. 8 I - 13 9 :-manige;f.
Dat derde boek vander navolgynge cristi (= Bij Puyol : s 1 ; bij J. van Ginneken, S. J., Q 20 0). Voor een fotokopie zie de fototheek van de Sint-Paulus -abdij
te Oosterhout, N. Br.
Gent, Rijksarchief, Fonds Galilea, = Alijt Bake, Mijn beghin ende voort
-ganck.
Greifswald, Universitätsbibliothek, Batava in 4 0 , nr. i = Hendrik Seuse,
Oerloy der Ewigher Wijsheit.
Hamburg, Staats- and Universitátsbibliothek, Theol. i oo I = Frère Laurent, O. P., Somme le roy.
Hamburg, Staats- and Universitätsbibliothek, theol. 20 S 8 = Hendrik Seuse,
Die hondert articulen.
Keulen, Erzbisschöfliches Priesterseminar, 16 (Olim 47) = Guibert van
Doornik, O. F. M., De septem verbis Domini in cruce.
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Lett., 344 = Jan van Ruusbroec, Van
den rike der ghelieven.
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Lett., 1029 = Pseudo-Ruusbroec, Van den
xij dogheden.
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Codex Voss., var. ling. Quarto no I2 =
Jan van Ruusbroec, Brulocht.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 20 = Gebedenboek (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 3 2 = Gebedenboek (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 37 = Psalter (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9 I 4, 39 = Spieghel des eeuwigen levens
(Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 50 = Souter (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, S 5 = Gebedenboek (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 62 = S. Augustinus, Eenighe
sprake ; S. Brigida, Passie Onzes Heeren (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 6 3 = Verclaren van der minnen
ende van der eynicheyt (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 73 = Gebedenboek (Zie de BNM).

— 423 —

Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 145 = Passieboek; Dachvaerden;
Evangelien (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9 I 4, i 8o = Onderwising eens leeks
mensen (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, 27 = Sermoenen (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 13 7 = Profyt ende ghenoechte des
gheestelyks staets (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 16 S = Die XV pater poster van
Ons Lieven Heren passie (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 172 = Evangeliarium (Zie de
BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, 207 = Dat beelt der deugden (Zie
de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9 I4, 512 = Der natueren bloeme (Zie
de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, i 9 1 4, S 48 = Die gheestelike waghen (Zie
de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, I o = Die XV pater ooster van
Ons Heren passie; Die vijf bliscapen der verrijzenis (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9I4, i 8o = Een boucxken vanden
dienaar der eewigher wijsheit (Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, 27 = Reiner van Luik, Opera (Zie
E. de Moreau, S. J., La bibliothèque de l' Université de Louvain, „r 63 6- x9 1 4 ".o
Leuven, 1918. De hier volgende nummers betreffende de Universiteitsbibliotheek van het jaar 1914 gaan alle op E. de Moreau, S. J., terug).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, 48 = Petrus van Herentals, Commentarii in psalmos.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 49 = Gerard Zerbolt van Zutphen,
De spiritualibus ascensionibus.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 56 = (Arnold van Luik), Alphabetum narrationum.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 19I 4, 57 = Jan van Schoonhoven, De
preek Videte quomodo caute ambuletis.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1914, 62 = Thomas Hemerken van
Kempen, Sermones ad novicios ; Vita S. Lidewigis (autograaf).
= Dionysius van Rijkel, O.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 6 3 =
Cart., Expositio litteraria et mystica super Jeremiam prophetam, super Threnos
et super Ezechielem prophetam.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9 I 4, 64 = Dionysius van Rijkel, O.
Cart., Super epistolas canonicas ; Expositio librorum S. Joannis Climaci.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9 I 4, I o i= Jakob van Maerlant,
Spieghel historixl, en Rijmbijbel, fragmenten.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, I I2 = Sint Augustinus, Enighe
sprake.

Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, I I 3 = Sint Ancelmus, Prekelinghe.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I9I4, I2I = Sint Bernardus van Clairvaux, O. Cist., Sermoenen op Cantica.
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Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9 I 4, I l i= (Cassianus), Dat vierde
boec der heiliger vaders.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 9 I 4, 13 6 = Rosengaert van der mynlyken passien ons liefs heren; Die Navolginge Christi; Fragmenten van Jan
van Ruusbroec ; Fragmenten van Jan van Leeuwen.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, I 914, 147 = Jan van Leeuwen, Fragment.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, D. 3 8o : met onder meer Hendrik
Seuse, Die hondert artickelen der weerdigher passien.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, D. 387 (ms. E. H. Leo de Poortere,
Brugge) = Jan van Ruusbroec, Die gheestelike brulocht.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, i 940, D. 48 I (ms. Kan. J. Muyldermans,
Mechelen) =Jan van Ruusbroec, Die gheestelike brulocht.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, G. 6 = Dit zijn die XV blischepen
(Zie de BNM).
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, G. 30 = Godfried van Fontaines,
Questiones quodlibetales.
Leugen, Universiteitsbibliotheek, I 940, G. S 8-59 = Thomas van Cantimpré
O. P., De naturis rerum.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, G. 6o = Willem van Moerbeke,
O. P., Metaphysicorum libri XII.
Leugen, Universiteitsbibliotheek, 1940, G. 61 = Willem van Moerbeke,
O. P., De calo et mundo.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, G. 70 = Seuses leven, c. i 4.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1940, G. 71 = Pseudo-Tauler, Boeck der
leeken mensche.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1 940, G. 230 = Thomas van Cantimpré,
O. P., Bienboec.
Leuven, Universiteitsbibliotheek, i 940, Ph. 464 = Wapene Martijn, fragment. (Zie de BNM).
Leuten, Universiteitsbibliotheek, i 940, = Cassianus, Collaciën (Zie J.
DESCHAMPS, Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen,
Catalogus, 17 juli -25 augustus 19 S 4, p. 8, waar het jaartal 19I 4 als 1 940 valt te
lezen).
Leuren, Universiteitsbibliotheek, 1940, = Die bedudinghe op Cantia
Canticorum (Zie J. DESCHAMPS, op. cit , p 8).
Luik, Rijksarchief, s. s., = Antichrist -spel, fragment.
Maastricht, Minderbroedersklooster, i (Olim 3) = Getijdenboek.

Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm. S 249 = Leven van Sint
Servatius, fragment.
Munster, Universitatsbibliothek (Olim Paulinische Bibliothek), II2 =
Rupert van Deutz, O. S. B., Commentaria in Cantica Canticorum.
Munster, Universitátsbibliothek, I13 = Rupert van Deutz, O. S. B.,
Commentaria in Cantica Canticorum, fragment.
Munster, Uni'versitátsbibliothek, i i S = Thomas van Cantimpré, O. P.,
Bonum universale de apibus.
Munster, Universitátsbibliothek, 197 = Rupert van Deutz, Commentaria
in Cantica canticorum, fragment.
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Verbi Dei, fragment.
Munster, Universitátsbibliothek, 204 = Thomas van Cantimpré, O. P.,
Bonum universale de apibus.
Munster, Universitátsbibliothek, 20 5 = Thomas van Cantimpré, O. P.,
Bonum universale de apibus.
Munster, Universitátsbibliothek, 25 7 = Gerrik van Saint-Quentin, Quaestiones disputatie super Sententias. Een microfilm vindt men te Quaracchi, bij
Florence.
Munster, Universitätsbibliothek, 3 3 S = Rupert van Deutz, O. S. B., De
divinis officiis.
Munster, Universittsbibliothek, 5 i 3 = Arnold van Luik, Alphabetum
narrationum.
Munster, Universitátsbibliothek, S i 4 = Arnold van Luik, Alphabetum
auctoritatum.
Munster, Universitätsbibliothek, 78 3 (Olim 419) = Nederlands getijdenboek.
Nijmegen, Karmelietenklooster, 3 = Nederlands getijdenboek.
Nijmegen, Instituut Prof. Titus Brandsma, O. Carm., s. s., = Sint Bernardus van Clairvaux, O. Gist., Sermoenen, Winterstuk.
Oudenaarde, Klooster van de Zwarte Zusters, s. s., = Spel van de V vroede
en van de V dwaeze maegden.
Tours, Bibliothèque de la ville, LXXXIV = Aegidius van Lessen, O. P.,
Liber de unitate forma.
Utrecht, Aartsbisschoppelijk museum, 8z (Olim Jutfaas 14) = Nederlands
getijdenboek.
Velp, Kapucijnenklooster, s. s., = Ascetisch verzamelhandschrift.
Warszawa (Warschau), Bibliotheek Krasinskich, 8 = Nederlands getijdenboek. (Zie voor dit en de hier nog volgende handschriften R. Lievens,
Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, Gent, 19 6 3 , p. 170- 2 I o) .
Warszawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Keizerlijke Bibliotheek,
Ms. F. V. nr. i) = Kruidenboek.
Warszawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek,
Gollandskaja, O. v. I, nr. 2) = Nederlands Getijdenboek.
Warszawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek,
Gollandskaja, O. v. I., nr. 3) = Hendrik Seuse, Die hondert articulen.
Warzzawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek,
Gollandskaja, O. v. I, nr. S) = Nederlands getijdenboek.
Warszawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Gollandskaja, O. v. I,
nr. 6) = Psalmenvertaling.
Warszawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Keizerlijke Bibliotheek,
Gollandskaja, O. v. I, nr. 7) = Nederlands Getijdenboek.
Warszawa, Biblioteka Narodowa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek,
Gollandskaja, O. v. I, nr. 8) = Jan van Ruusbroec, Tabernakel, fragment.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Gollandskaja, O. v. I,
nr. 9) = Souter.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Gollandskaja, O. v. I,
nr. io) = Nederlands Getijdenboek.
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nr. i 3) = Mariasouter.
Warszawa (Olim. Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Gollandskaja, O. V. I,
nr. 14) = Nederlands Getijdenboek.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Gollandskaja, O. I.,
nr. 3) = Vanden inwendighen lyden ons lieves heren ihesu christi.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Gollandskaja, O. I.,
nr. 4) = Van die mey.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Ms. S . 2. 103) =
Diets Getijdenboek.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Ms. S . 2. 104) =
Diets Getijdenboek.
Warszawa (Olim Leningrad, Keizerlijke bibliotheek, Ms. S . 2. i 07) =
Vlaams Getijdenboek.
Wroclaw (Breslau), Universitätsbibliothek, IV. D. S = Nederlands Getijdenboek.
Wroclaw (Breslau), Biblioteka Kapitulna, hs. a = Nederlands Getijden
-boek.

DESIDERATA

Verder wil ik hier, vooraleer te besluiten, enkele „desiderata"
in Uw aller belangstelling aanbevelen. Vooreerst zou een inventaris van alle in welke taal ook gestelde handschriften met werken
van Nederlandse auteurs en van alle Middelnederlandse vertalingen van buitenlandse schrijvers in het bezit van waar ook
gevestigde instituten spoedig een onmisbaar naslagwerk worden.
Wanneer een dergelijke droom te mooi schijnt om eens te
kunnen tot werkelijkheid worden, dan acht ik het niettemin
noodzakelijk dat er ernstig naar middelen worde uitgekeken om
met het opstellen aan te vangen van een inventaris van het hele
institutionele handschriftenbezit zowel in België als in Nederland.
Is de „Conferentie der Nederlandse Letteren" niet de meest
geschikte instantie om, in dit verband, Noord en Zuid tot een
hechte afspraak te brengen en zouden er werkelijk zowel in
België als in Nederland geen toelagen zijn te vinden voor een
opzet die talrijke media^visten in binnen- en in buitenland alleen
zou kunnen verheugen ?
Hoewel er aan enkele scriptoria verdienstelijke studies werden
gewijd, bezitten wij nog geen overzichtelijke lijst van de verschillende scriptoria in de oude Nederlanden waar er aan ieder scrip-

torium een beknopte monografie zou worden gewijd.
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Met een Corpus van de middeleeuwse en van de zestiendeeeuwse bibliotheek-katalogen uit beide Nederlanden is men
onlangs begonnen, maar 8 van de 9 Belgische provincies wachtten
hierbij nog op hun beurt.
Hoewel hiervoor wordt gewerkt, bezitten wij, wat België
betreft, nog geen inventaris van gedateerde handschriften waarbij
een appendix met een Lijst van apocriefe dateringen bij velen zou
welkom zijn.
Een repertorium van de veilingskatalogen zou eveneens veel
dienst bewijzen.
Voor een repertorium van de Middelnederlandse „initia"
heeft Bonaventura Kruitwagen, 0. F. M. ( 1) reeds in het jaar
I 91 i gepleit, maar wij bezitten tot nog toe, wat het gedrukte materiaal betreft, alleen initia-lijsten bij enkele lieden-handschriften
en bij enkele gespecializeerde handschriftenkatalogen.
Voorts mogen, om de hierboven vermelde redenen, handschriftenvorsers alle aandacht voor privé verzamelingen niet
zonder meer overbodig achten.
BESLUIT

Bij dit alles moet men nu, wanneer men zich niet wil bezondigen
aan zinsbegoocheling, voor één zaak op zijn hoede blijven. Wij
zijn namelijk nog lang niet aan de voltooiing toe van het inventorizeringswerk waarmee W. de Vreese, althans wat de Middelnederlandse handschriften betreft, reeds voor het jaar 1902 heeft
aangevangen. Vooreerst hebben wij, bij het bezoek aan zo wat
boo bibliotheken, in de loop van de jongste 3 8 jaar, vooral echter
in de laatste jaren kunnen vaststellen dat handschriftenvorsers het
belang dat aan een of andere bibliotheek moet worden gehecht,
beter niet naar het aantal daar bewaarde handschriften zullen
schatten. Een instituut met slechts twee codices kan het voor het
gehalte van zijn handschriftenbezit halen op instellingen die met
tientallen handschriften kunnen uitpakken.
Verder is ook voor auteurs die sinds jaren onder neerlandici
meer dan andere schrijvers als een dankbaar vorsingsobject
(

1

) Over eene verzameling van middelnederlandsche initia, in Tijdschrift voor Neder
Letterkunde, t. 30, I 91 I, p. 245-270.
-landscheT
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worden beschouwd, de verspreiding van hun oeuvre door de
eeuwen heen nog steeds niet volledig te overzien. Na dat W. de
Vreese in de jaren 1900-1902 een uitvoerige beschrijving had
gepubliceerd van 84 Nederlandse en van een paar Nederduitse
Ruusbroec-codices ( 1) en in het jaar i93í te kennen gaf dat wij
voor Ruusbroec meer dan Zoo handschriften bezitten ( 2), kon ik
in de heel laatste jaren, ook de vertalingen en de „spuria" hierbij
betrekkend, 250 handschriften met werken, respektievelijk „spuria" van de Brabantse mysticus registreren. Voor de zalige Heinrich Seuse (t i366), auteur van het Horologium aeternae sapientiae,
schatte W. de Vreese (3) in i93í de handschriften op zo wat 80.
In de laatste jaren kon ik echter voor Seuse 5 30 Middelnederlandse
handschriften achterhalen ( 4). Voor Tauler (t 13GI) verstrekte
W. de Vreese ( 5) ons het cijfer : „circa zoo handschriften. „Na dat
ik in de laatste jaren een lijst van z S gedateerde Tauler-codices in
Nederlandse vertaling heb meegedeeld (g), vermoed ik dat de
Middelnederlandse Tauler-handschriften talrijker zijn.
Ruusbroec is intussen niet de Nederlandse auteur die het drukst
in handschrift voorkomt. Thomas van Cantimpré, O. P. (t 1270I 272) f haalt het immers op de Brabantse mysticus.
Geregistreerd handschriftenbezit geeft ons verder meermalen
niet alle waarborg. In 1931 heeft W. de Vreese immers het feit
aangeklaagd dat een aantal hoogst belangrijke Middelnederlandse
handschriften sinds de eerste jaren van de twintigste eeuw spoorloos zijn verdwenen ('), terwijl aan de door W. de Vreese ver-

melde codices in ieder geval de i99 handschriften vallen toe te
voegen waarover wij het hierboven reeds hadden.
(1) De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, t. I-II, Gent, 1900-1902.
(2) De verstrooiing onzer handschriften en oude boeken over den aardbodem, in
Bibliotheek/even, t. 16, 1931, p. 2i4; opgenomen bij P. J. H. VERMEEREN, Willem
de Vreese over handschriften en handschriftenkunde, p. 129.
(3) De verstrooiing . . . , p. 2I4; bij P. J. H. VERMEEREN, Willem de Vreese ...,
p.

129.

(4) De talige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften, in Seuse studiën,
Gesammelte Beitr4ge hum 600. Todestag, Keulen, 1966, p. 343 - 39 6 .
5 ) De verstrooiing . . . , p. 214; bij P. J. H. VERMEEREN, Willem de Vreese ...,
(

p. 129.
(B) Zie Joannes Tauler in de Nederlanden, in Johannes Tauler, Bin deutseher
Mystiker, Gedenkschrift .Zum 600. Todestag, Essen, -s. a. (1961), p. 349.
7 ) De verstrooiing ..., p. 219-220; bij P. J. H. VERMEEREN, p. 13 3 I 34.
(

-
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In dit verband zal men het nu verheugend vinden dat twee
Ruusbroec-handschriften, welke W. de Vreese destijds „niettegenstaande zeer ijverige nasporingen in alle richtingen niet
(heeft) kunnen ontdekken" ( 1), weer zijn opgedoken. Het
Ruusbroec-handschrift Ee uit het vroegere bezit van Mgr Spitzen,
een codex namelijk met het traktaat Van den iv becoringhen, behoort
thans toe aan het priesterseminarie te Rijsenburg-Driebergen in
de buurt van Utrecht. Het Ruusbroec- handschrift E uit het
vroegere bezit van Z. E. H. Sterckx, een codex waarvan J. B.
David zich heeft bediend, maakt thans deel uit van de handschriftenverzameling van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Dit is
een handschrift met het „spurium" Van den xij dogheden.
Bij een tip die mij vóór drie jaar te Zurich werd gegeven
betreffende een handschrift dat ik toen niet mocht inkijken, vermoedde ik, bij wat mij werd verteld, al dadelijk dat deze codex
uit het familiebezit van de hertog Von Arenbergh heel goed zou
kunnen de in de jongste ioo jaar tot driemaal ondergedoken
Eerste bliscap van Maria zijn. Met de hulp van Drs J. Deschamps
bleek intussen spoedig dat mijn vermoeden gegrond was, waarna
de Koninklijke Bibliotheek dit waardevolle handschrift, thans het
ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV. 192, heeft weten aan te
kopen. Ook aan het privé handschriftenbezit moeten vorsers
bijgevolg, in zo ver dit blijkt mogelijk te zijn, enige aandacht
schenken.
Voorts kan men de belangstelling der vorsers voor het ,,institutionele handschriftenbezit" niet als het jongste snufje aanzien van
op sensatie beluste mediaevisten. Dit is zij niet meer dan de
codicologie die, met een bescheidener naam, reeds ten tijde van
L. Delisle (t 1910) en van S. G. de Vries (t 19 3 7) is aan het werk
gegaan. Vooreerst lieten de catalografen Gerard Roelants (t 1490),
Guillelmus Carnificis, O. P. (t 1483) en Joannes Bunderius, O. P.
(t I S 5 7) er zich reeds druk mee in wanneer te Antwerpen onze
eerste openbare bibliotheek nog maar enkele jaren aan het werk
was. Verder heeft Antonius Sanderus (t 1664) in zijn in de jaren
1641-1643 verschenen Bibliotheca Belgica Manuscripta 2), naast drie
stadsbibliotheken, drie in dienst van de Universiteit te Leuven
(

(1) Zie De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, t. I, p. 44, en t. II,
p- 48 7•
(2) T. I-II, Rijsel, 1641-1643.
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werkzame instellingen en 12 privé verzamelingen, nog steeds 40
instituten opgenomen die niet onder rijks-, provincie- of gemeente
heer hun werk verrichtten.
-be
Terloops herinner ik hier ook aan de belangstelling voor ons
institutioneel handschriftenbezit bij A. Voisin ( 1) en bij E. G.
Vogel (2), bij G. H. Pertz ( 3) (t 1876) en bij G. Valentinelli ( 4)
alsook bij til. Robert ( 5), zo dat W. de Vreese en P. Faider
(t 1940)
door het voorbeeld aangemoedigd van een half dozijn
negentiende -eeuwse vorsers, bij een niet te versmaden traditie
aansloten wanneer eerstgenoemde hier ter Academie in het jaar
1902 het werkplan kwam uiteenzetten voor een „Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta" ( 6) en de tweede i 6 institutionele
handschriftenverzamelingen vermeldde in de Bibliografie tot
verduidelijking van wat hij voor had met zijn Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques de Belgique ( 7). Vroeg of laat zal men dit
inventorizeringswerk moeten voortzetten en het zal velen verheugen wanneer men, met de steun van de hiertoe onontbeerlijke
toelagen, eerlang met het inventorizeren zal aanvangen van het
meer stiefmoederlijk behandelde handschriftenbezit van de niet
onder rijks-, provincie- of gemeentebeheer werkende instituten.
Tenslotte is bij bibliotheekverkenning ook enig begrip voor
humor niet overbodig. Wanneer ik voor drie jaar te Dublin op
straat informeerde naar het juiste adres van de „Chester Beatty
Library", kreeg ik van een vriendelijke Ier voor antwoord dat ik
voor de paardenwedrennen van Ballsbridge een halve kilometer
te ver was gelopen. Voor twee jaar voor handschriftenvorsing naar
Namen vertrokken werd ik daar een half uur lang door de politie
(1) Documents pour servir a 1'hi.rtoire des bibliothèques de Belgique et de leurs
principaler curiosités littéraires, Gent, 18 40.
(2) Litteratur fruherer and noch bestehender europaischer offentlicher and Cor
Leipzig, 1840.
(3) Archiv der Gesell rchaft fur dtere deutsche Géschicht rkunde, t. VIII , e 1 843 .
(Delle
biblioteche e delle società scientiftco-letterarie della Neerlandia, in
4)
Sit^ungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der
W"issenschaften (zu Wien), t. 3 8, 1871, p. 305-563.
(15)tat des catalogues des manuscrits des bibliothèques de Belgique et de Ho/lande,
in Le Cabinet Historique, t. 24, 1878, parte z, p. 196-225.
(6) Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, in VMKVA., 1902,
p. 205-250.

(7) Bibliographie des catalogues des manuscrits des bibliothèques de Belgique, in
Catalogue general des manuscrits des bibliothèques de Belgique, Brugge, 1933.
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op straat opgehouden omdat in ieder geval de „Tour de France"
eerst moest aanrukken. Te Angers werd ik verzocht om voor
handschriftenonderzoek aan een tafel plaats te nemen die voor
handschriftenvorsers was voorbehouden en ook voor een kind
van zes j aar dat op een vrije namiddag in een magazine zat te
bladeren. Wanneer ik met de steun van een toelage in een ver af
liggend land handschriften wilde gaan nakijken, werd ik verzocht
om eerst een medisch getuigschrift voor te leggen waardoor het
gastvrije land onder meer betreffende de toestand van mijn geestesvermogens zou worden gerust gesteld. Men kende daar blijkbaar
zijn pappenheimers.

I.

Gewone foto van het verfraaide hs.

2.

Infrarode foto 'van het werkelijke hs.

Copyright A.C.L. Brussel

Copyricht A.C.L. Brussel

EYCKIANA I
DOOR

J. DE BAETS, O.P.
In een vorige bijdrage 1) hebben wij, in een kritisch onderzoek
van de gewijde teksten op Het Lam Gods, o.m. onze aandacht
gewijd aan de titel van een handschrift dat op de koorlessenaar
ligt van De Zingende Engelen.
Dank zij een artikel 2) van de hand van P. Axters menen wij
thans met meer precisie de betekenis van deze titel te kunnen
(

(

voordragen.
Wij hebben toen (1961) onze bevindingen aldus geformuleerd:
„Op het kastje van de koorlessenaar ligt een prachtig geschilderd
handschrift, op welks schutblad een rozet van rozenblaadjes
prijkt. Precies daaronder heeft het oog van de infra-rode stralen
de titel van het hs. ontdekt 3). Op een perkamenten etiket onder
hoorn, en met spijkertjes in het houten schutblad vastgehecht,
staat .Eterna Sapiencia". Misschien is met die titel een werk van
Suso, 0. p. (1295-1365) bedoeld ( 4)."
Nu kunnen wij met de hoogste waarschijnlijkheid beweren dat
met deze titel wel degelijk een werk van Seuse bedoeld is, namelijk : Cursus De Eterna Saptencia of afgekort : Eterna Sapiécia.
Op het paneel van De Zingende Engelen heeft Van Eyck een
koor- of zanglessenaar met grote nauwgezetheid en kunde gepenseeld. Rond die lessenaar staan engelen te zingen als ging het
om een koordienst in een kathedraal of abdij. Op het kastje van
de koorlessenaar liggen drie koorboeken, van koperen sloten
voorzien en met lederen banden ingebonden. Dit alles schijnt
(

(1) J. DE BAETS, o. p., De Gewade Teksten van Het Lam Gods kritisch onderzocht
in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, jg. 1961, Gent, pp. S 3 2-614.
(2) S. G. ASTERS, o. p., Bij Het Zesde Eeuwfeest Van De Zalige Heinrich Seuse,
o. p. in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde, jg. i 966, Gent, pp. 37-52.
(3) P. COREMANS, L'Agneau Mystique au Laboratoire, Les Primitifs Flamands,
Antwerpen, 195 3, p1. VI.
(4) J. DE BAETS, 0. c., p. S 72.
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afgekeken van een koordienst waar geestelijken, mannen of
vrouwen, de gewone en soms ook votieve getijden zingen. Het
koor der Zingende Engelen doet dit ook in de hemel, voorgesteld
op de bovenste panelen van het geopend veelluik. Trouwens de
tekst op de lijst van het paneel De Zingende Engelen toont ons dat
duidelijk aan. Die tekst luidt als volgt : „Melos Deo, Laus Perhennis, Gratiarum Actio". (Smeek-, Lof- en Dankliederen). Het
is niet mogelijk van deze brokstukken, die uit hun verband gerukt
zijn, een juiste vertaling te geven. Waarschijnlijk heeft de inspirator hier het drievoudig karakter van het hemels gebed willen
benadrukken in een gebalde formule. De engelen smeken, loven
en danken de Allerhoogste zoals de zingende koren van kathedralen, abdijen en kloosters dit doen in opdracht van de ganse
kerkelijke gemeenschap.
De Zingende Engelen worden op het veelluik ondersteund door
de Musicerende Engelen (paneel rechts) die hen begeleiden met
snaren- en orgelspel zoals dat ook in de kerken, bij grote plechtig
voor zangkoren plaats vindt.
-hedn,
Vanzelfsprekend vinden wij bij dergelijke koordiensten dan ook
de koor- of zangboeken die in de middeleeuwen zeer kostelijk
en fijn verlucht waren om aldus de koordienst meer luister bij te
zetten.
Daar is nu een koorboek dat ons hier bijzonder bezig houdt.
Het is namelijk het hs. dat vooraan ligt op het kastje van de
koorlessenaar. Door de kundige en technische vaardigheid van
de Groep P. Coremans 1) werd het mogelijk dit hs. te identificeren, want door de infrarodefoto werd ontdekt dat het hier
werkelijk gaat om een koorboek dat als titel, onder hoorn, draagt :
Eterna Sapiécia of Eterna Sapiencia. De volledige titel van het
getijdenboek luidt bij Seuse : Cursus De Eterna Sapiencia : Getijden
Van De Eeuwige Wijsheid. Deze getijden werden aan het grote
werk van Seuse, Horologium aeternae sapientiae, toegevoegd. Dat
de afgekorte titel Eterna sapiècia hier op dit koorboek prijkt moet
ons niet verwonderen want de middeleeuwse scriptores waren
gewoon vooral de titels van de hss. af te korten. Het woord Cursus
wordt hier genomen met de betekenis van cursus vocis, verloop,
stroom van tonen of eenvoudigweg zang; en in dit geval, zang
der getijden van de Eeuwige Wijsheid, waarmee het Mensgewor(

( 1 ) P. COREMANS, 0. C., pl. VI.
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den Woord bedoeld wordt. Het gaat hier om een votief officie
toegeschreven aan Seuse waarin men de weerslag vindt van zijn
Horologium aeternae sapientiae. Het werd gebouwd volgens de
gewone struktuur van het officiële kerkelijk gebed of het Groot
officie. Daar dit hs. er lijvig. uitziet moeten wij veronderstellen
dat het niet alleen de tekst maar de verluchtingen en de zang van
die getijden bevat. Anders had het helemaal geen zin dit getijdenboek te schilderen op het kastje van een koorlessenaar waar de
engelen voor staan om te zingen uit een ander getijdenboek dat
openligt op de lessenaar. We hebben hier dus wel degelijk te doen
met het getijdenboek van de Eeuwige Wijsheid waarschijnlijk
door Seuse opgesteld en door een onbekende musicus op noten
gezet.
Dat dit geen loutere veronderstelling is wordt aangetoond
door wat we van P. Axters vernemen (i). Dit getijdenboek Cursus
de eterna sapiencia was bij de koorvrouwen van Diepenveen zeer
goed aangeschreven onder invloed van Geert Groote (t 1384).
Van Eyck kon dus dergelijk getijdenboek gezien hebben in een
of ander abdij of zusterklooster.
Men kan zich nu wel afvragen waarom de schilder dat koorboek, Eterna Sapiécia, eerst heeft geschilderd in zijn werkelijke
gedaante (zie foto i) om het daarna te verfraaien met een overschildering bestaande uit rozetten van rozenblaadjes (zie foto i).
Wellicht vond de meester achteraf dat dit getijdenboek met
de titel Eterna .rapiécia een al te gewoon uitzicht had om te prijken
op een paneel waarop morsnikken noch kloostervrouwen maar
zingende engelen aan de prachtig gesneden koorlessenaar in volle
hemelse heerlijkheid werden uitgebeeld. Hij moet hebben aangevoeld dat dit koorboek hoe realistisch echt ook gepenseeld,
niet past bij de sfeer en de hooggestemdheid van het hemelse hof.
Uit deze kleine details die we in close-up hebben benaderd
blijkt nog eens de meesterlijke kunst van Van Eyck om de realiteit
tot in de kleinste bijzonderheden weer te geven, maar ook zijn
esthetisch gevoel om zelfs de kleinste dingen te idealiseren en
te harmoniëren met het groots opgezette werk dat hij heeft
ondernomen ter ere van het Lam Gods.
( 1)

P. AxmRs, o. c., p. 40.
Gewone foto van het verfraaide hs.
2. Infrarodefoto van het werkelijke hs.
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