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REDENEN VAN MENELAUS ENDE AGAMEMNON
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(DEN NEDERDUYT.SCHEN HELICON 1610)
NAAR A. VANDEN BUSSCHE DIT LE SYLVAIN
Inleiding door
J. C. ARENS

Tekstverklaring door
L. C. MICHELS

Van de Vlaming Alexander Vanden Bussche verschenen in Frankrijk tussen I S 71 (of i S 72) en 1 S 88 enige in het Frans gestelde
geschriften, proza en poëzie (1). Over zijn leven is weinig bekend.
Men neemt aan dat hij ca. 15 3 S is geboren te Oudenaarde,
volgens Paquot (2) -- en ca. 15 8 S is gestorven. In zijn jongere
jaren heeft hij de hertog van Ferrara gediend. Later ging hij zijn
geluk in Frankrijk beproeven. Hij kende Spaans en Italiaans.
In zijn vroegst bekende geschrift noemt hij zich Alexandre
Vandenbussche Flandrois ; in latere publicaties voegt hij daarbij
„dit le Syhrain" ; ten slotte heet hij zonder meer Sylvain (3). De
opdracht van zijn vroegst bekende geschrift (L'Arithmetique
militaire, Paris z.j.) dagtekent „De la grosse tour de Bourges le
douziesme d'octobre I 5 71". Het voorwoord van Le Recueil
des Dames Illustres en vertu (waarvan ik alleen exemplaren gezien
heb uit Lyon I 5 8 1) dagtekent van Bourges 20 mei z S 74. De
veilingcatalogus Alph. Willems, Paris 1914, p. 79 -80, no 192
vermeldt de eerste uitgave, „A Paris, par Nicolas Bonfons, 1 S 74
-

( 1) Te Luik verscheen in 1861 een encomiastische bloemlezing uit zijn werk
(zonder vermelding, in de titel, van zijn oorspronkelijke Vlaamse naam),
Euvre r eboisies d'Alexandre Sylvain de Flandre, poète a la cour de Charles IX
et de Henri III, précédées d'une etude sur l'auteur et ses oeuvres par Henri
Helbig et accompagnées d'une notice inédite par G. Colletet.
(2) Zie Helbig p. 5.
(s) De opdracht van Quarenta Aenigmas en lengua espannola, Paris I S S I, is
in het Spaans ondertekend met Alexandro Syhtano.

-6I 5 7 5 ". Bij dezelfde verscheen in i 5 75 de eerste druk van zijn
„hoofdwerk" waarover hier enkele opmerkingen volgen 1).
(

Le Premier Livre, des Proces. Tragiques, Contenant Cinquante
cinq histoires, auec les accusations, demandes, & deffences
d'icelles. Ensemble quelque poësie moralle. Le tout par Alexandre
Vanden Bussche Flandrois, dit le Sylvain.

Van dit werk verscheen een nadruk „A Anvers, Par Guillaume
le Niergue" in i 5 79 en (titeluitgaaf) i 5 80.
In de opdracht zegt Vanden Bussche zijn tragische processen
(over de herkomst van de meeste zijner stoffen zal verderop
gesproken worden) te hebben geschreven „tant pour monstrer
qu'il n'y a malice si grande que les hommes n'osent inuenter,
que pour prouuer aussi, qu'il n'y a cause si bonne ou mauuaise
que l'eloquence subtile ne rende douteuse" 2). Hij belooft de
lezer, f. i 76v, dat bij een gunstig onthaal van het eerste boek
hij zijn best zal doen „de mieux achever le second desia commencé" .
Inderdaad verschijnt bij Nic. Bonfons in z S 8 i een uitgebreider
verzameling. De processen die in i S 75 reeds waren gedrukt,
zijn in de uitgaaf van i S 8 i (de nummers 3 S tot 89) in het nieuw
materiaal „verpakt ". De titel luidt thans :
(

Epitomes de cent Histoires Tragiques, Partie extraittes des Actes
des Romains & autres, De l'inuention de 1'Autheur, auecq' les
demandes, accusations & deffences sur la matière d'icelles.
Ensemble quelque poêmes. Le Tout par Alexandre Sylvain.

Misschien zocht men door de nieuwe titel voordeel te trekken
van de geliefdheid der Histoires Tragiques, waarin Boaistuau en
De Belle-Forest novellen van Bandello 3) rhetorisch hadden
(

(1)Van de eerste druk, Paris i S 7 5 , berust een exemplaar in de stadsbibliotheek te Oudenaarde. De Albertina te Brussel bezit een grote (schoon niet
volledige) verzameling van Vanden Bussche's werken.
(2)Ire de voorrede van L'Arithmetique militaire, f. 3v, (waarin hij „confesse
que mon dire ne sonne pas si bien") zegt hij reeds van „les propos ornez"
van ,,l'eloquence" dat zij „seruent le plus souuent pour persuader que la
mensonge est verité".
(3 ) Vanden Bussche noemt in Le Recueil des Dames, Lyon 1 S 8 I , f. z3,
„Bandel".

7 --opgepronkt. In i 5 88 bracht Nic. Bonfons de restant-oplage van
de Epitomes op de markt onder de titel Histoires tragiques, Redigees
en epitome.
Smaak in theatrale rhetoriek heeft enigen ertoe gebracht Vanden Bussche's tragische twistgedingen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te bewerken. In Engeland verscheen een vertaling van
de vermeerderde verzameling door L. P. (Lazarus Piot, blijkens
de opdracht) onder de titel : The Orator : Handling a hundred
seuerall Discourses, in forme of Declamations, London, A. Islip,
15 96 (1 ). In Nederland berijmde Maerten Beheyt, naar het eerste
boek, een rede en tegenrede (zie verderop). Een gedeelte van
Vanden Bussche's verzameling onderging zowaar in Frankrijk
zelf nog een schoonheidsbehandeling in Francois Tristan L'Hermite's Playdoyers Historiques, on discours de controverses, Paris i 643
(en Lyon 1 649 en 1650). Deze schrijft in de voorrede : Jl me
wint entre les mains it y a quelque temps, vn vieux Recueil de
la plus grande partie de ces Plaidoyers, & la gentilesse que ie
remarquay dans ces sujets extraordinaires, me fit prendre l'enuie
de les mettre en meilleur langage que n'auoit fait vn certain
Autheur; qui par estre naturel Flambard, n'écruioit pas bien
facilement en nostre langue" (2).
Van het overgrote deel der vijfenvijftig processen 1 5 7S, I S 79,
15 8o) gaat de stof terug op een auteur, die door Vanden Bussche
in de voorrede tot de honderd geschiedenissen (15 8 I, i S 8 8) in
(

de vlucht wordt vermeld : Xay prins partie de mes argumens ...

de seneca ...". Vanden Bussche bedoelt de aantekeningen over
declamaties (Libri Declamationum) door Seneca de oudere, de
vader van de wijsgeer Seneca.
Bij de Romeinen (die hierin de Grieken navolgden) vond de
schoolopleiding in de welsprekendheid haar bekroning in het
„declameren" over opgegeven themata. Er waren twee vormen,
de als gemakkelijker geldende suasoriae, bijv.

1 ) In Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare ed. G. Bullough, I p. 483486, London 1957, is hieruit, wegens overeenkomst met The Merchant of
Venice, Declamatie 9 S gedrukt.
(e) Geciteerd naar Ernst Hofmann, Francois Tristan 1'Hermite, Sein Leben
and .reine iVerke, Teil II Tristans W"erke, Leipzig 1898, p. 83. Hofmann gelooft
Tristans mededeling over de niet met name genoemde Vlaming niet.
(

-8—
Agamemnon overlegt of hij Iphigenia zal offeren, nu Caichas
verklaart dat anders de reis over zee niet wordt gedoogd
(Seneca, Suas. 3)
en de controversiae, pleidooien, waarin de declamator als
aanklager of verdediger de rol speelt van advocaat of (vaker)
van een der thematis personae (vaak staat aan het hoofd van het
thema een wet of een groep wetten), bijv.
Een onteerde vrouw mag kiezen tussen de terechtstelling
van haar onteerder of een huwelijk met hem zonder bruidschat. Iemand heeft in één nacht twee vrouwen onteerd.
De ene kiest zijn terechtstelling, de andere dat hij haar huwt
(Seneca, Cont,'. i . .).
Niet alleen de leerlingen en de opleiders hielden declamaties;
ook gevestigde redenaars en staatslieden, letterkundigen en wij sgeren vermeiden zich erin, voor groter of kleiner gezelschap.
Naar de aard van de stof of van de declamator stichtten zij hun
toehoorders of kittelden hen met vernuft van argumentatie,
puntige uitspraken, pronk van beschrijvingen en paroxismen van
pathos. Over het belang van de declamaties in de schoolopleiding
licht ons Quintilianus het best in, over het vertier voor vol
genoeglijkst Seneca de oudere. In een losse, vaak-wasenht
mild ironische trant, met instrooiing van allerlei anecdotes,
noteerde deze uit zijn ijzeren geheugen, wat beroemdheden en
sukkels zoal van een grote reeks themata gemaakt hadden.
Seneca's aantekeningen, ten dele in extenso, ten dele in excerpt
bewaard gebleven, stonden op naam van zijn zoon de wijsgeer
Seneca, totdat Marc. Ant. Muret het werk van vader en zoon
scheidde; deze scheiding kreeg na het uitkomen van Vanden
Bussche's „Processen" haar beslag in de uitgaaf van Seneca
door N. Faber in 1587.
Het is met Seneca's aantekeningen over declamaties in de
middeleeuwen merkwaardig gelopen. Menig kras, romanesk
thema (o.a. dat van de Onteerder van Twee (l)) is uit de sierkassen
( 1 ) Duidelijke naklanken uit Seneca's aantekeningen over dit thema komen
voor in „Twee verkracht en beyde getrout" van Jacob Cats, Alle de Wlercken,
Amsterdam Y 6 S 8, in het onderdeel Trou-ringh Met den Proef-steen van den celven
(titelpagina I 5 7), p. 8 3-8 8. De rechtsgeleerde M. Abrugge heeft in Mengel-
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der oudheid overgeplant in de kruidentuin die Gesta Romanorum
heet (1). Daaruit hebben ze, met de bijgevoegde moralisatiën,
grote verspreiding gevonden in de volkstalen, als waren het ware
gebeurtenissen; dat wordt vaak gestaafd met de vermelding van
de regerende keizer. Toen men later met andere vormen van
antieke welsprekendheid ook de declamaties ging navolgen,
bleef Seneca's verzameling stoffen en vondsten niet onbenut (2).
De verzameling tragische processen door Vanden Bussche is
er een opmerkelijk voorbeeld van -- of hij pleidooien naar
stoffen uit Seneca in het Latijn, Spaans of Italiaans heeft benut,
kan ik niet zeggen. Voor een overzicht van de processen naar
Seneca zie de Appendix.
Een van Vanden Bussche's tragische twistgedingen (no. 51 in
de uitgaaf van i 5 7 5 , no. 85 in de uitgaaf van I S S I) gaat over
Agamemnons weigering zijn dochter Iphigenia te offeren; het
biedt, na een schets van de voorgeschiedenis, een rede van
aanklacht door Menelaus en een rede van verweer door Agamemnon. Misschien is Vanden Bussche op de gedachte van
deze twistredes gekomen door het thema (hierboven aangehaald)
van de derde suasoria bij Seneca ; grondslag en uitgangspunt
evenwel zijn bij Vanden Bussche de redes door Menelaus en
Agamemnon in Euripides' Iphigenia in Aulis (vs. 334-401), die
door Erasmus in Latijnse verzen vertaald is (eerste druk 15o6)
en naar Erasmus' latijn in het Frans door Thomas Sebillet (eerste
druk I 549). In de proloog van dit treurspel schetst Agamemnon
de voorgeschiedenis. Hij heeft spijt na aanvankelijke weigering
te hebben toegestemd in het offeren van Iphigenia. Nu stuurt
hij een bode met brief naar zijn vrouw met de opdracht hun
dochter niet naar Aulis te zenden. Maar Menelaus onderschept
de brief. Er volgt tussen de gebroeders een twistgesprek, waarin
moes, 's-Gravenhage 1669, p. I 32-I 3 7 enige korte rijmen opgenomen op
declamatiethemata van Seneca (diens naam niet vermeldende), te weten :
p. 13 2 -3 naar Seneca 1.4; D. 13 4 naar Seneca i . 5 (Raptor Duarum) ; p. 13 5
naar Seneca, Exc. 3.9; p. 135-6 naar Seneca 7.2 (i) en p. 136-7 naar Seneca
9.2 (25).

(1) Zie ed. H. Oesterley, Berlin I 871-72 ; cap. 4, p. 277, naar Seneca,
Contr. I.5 (Raptor Duarum).
(2) Over naklanken uit Seneca's aantekeningen overdeclamaties in toneel
zie E. M. With, John Fletcher and the Art of Declamation, PMLA 66-werk
(1951)3 p. 226 -234.

I0 -

Menelaus de ander verwijt eerst naar het opperbevel te hebben
gestaan om nu de Griekse zaak te verraden. Agamemnon wrijft
Menelaus aan, enkel om het genot van een schone vrouw, onverschillig te zijn voor zedelijke overwegingen. De woordentwist
vindt zijn hoogtepunt (het is een Grieks stuk) in rede en tegenrede. Vanden Busscheheeft ze, met benutting van enig materiaal
uit Ovidius (1), rhetorisch uitgewerkt. De volledige tekst wordt
verderop geboden.
Beproefde Vanden Bussche zijn geluk bezuiden Vlaanderen,
de Vlaming Maerten Beheyt (devies : Met arbeydt heen) verkoos
de vrijheid in de noordelijke Nederlanden. Hij was lid van de
Vlaamse Kamer te Leiden, de Orangien Lely. Verschillende bijdragen van hem zijn opgenomen in Den Nederdzytschen Helicon.
In deze bundel, eerst in 16 i o te Alkmaar gedrukt, bieden dicht
poorters, met meer toewijding dan talent, proeven van-lievnd
de nieuwe dichttrant. Tuk op edelmetaal van Grieken, Romeinen
en Italianen, varen ze, als ze dit niet rechtstreeks kunnen bemachtigen, op kaap bij de Franse vernieuwers. Zo helpt zich
Beheyt, bij Marot, aan „Ses Klinck-dichten van Petrarcha". Aan
Vanden Bussche's Tragische Processen ontleent hij een staal
van welsprekendheid op zijn antieks over hooggriekse treurspelstof. Hij steekt de „Redenen van Menelaus ende Agamemnon"
in de puiksnit van alexandrijnen (2). Als regel zijn voorbeeld
getrouw volgend, voegt hij bij gelegenheid uit eigen kennis der
stof een bijzonderheid in (Calchas is een niet - Griek; men heeft

Helena „en 'tgoed" geroofd (3)) ; ook luistert hij zijn dicht wel
op met Griekse mythologica (4). Wars van leenwoorden, verkiest
hij het eigen Nederlandse woord, ook al mist het soms de gewenste schakering of zwier (barbare - vremt; magnanime et
equitable - vroom (5)). Vanden Bussche's veelgelede volzinnen
gaven hem heel wat te stellen. Zelfs bij vereenvoudiging willen
(1) Vergelijk voor de franse tekst die door Beheyt is bewerkt in vs M 49-S z,
Ovidius,, Metamorphosen i 3.296 vv.
(2) Ire Het Leydsch Vlaemscb Orangien Lely-Hof. By de Broeders In Liefden
Groeyende, Leyden i 63 2, eert Beheyt, p. z, Jan van Hout als vernieuwer
Neerduytsch maetklanckx voorbeelt sproot uyt van Hout in Leyden.
(3) VsA44>M 30.
(4) Vs M 23 en 38.
( 5) Vs A 66, M S 9.

- II

hem onderdelen uit de hand lopen of een scheve draai nemen (1).
Gedragenheid verzandt wel eens in precieuze omhaal („gestelt
op 'srechts versorgers Bergh"), wrevel ontlaadt zich soms met
verve in kadetaal („stuck vleesch" verguizenderwijs voor Helena ( 2)). Hij is een te rond poorter om het seigneuriaal decorum steeds vol te houden; zijn :Menelaus, in stee van „plicht",
spreekt onbewimpeld van „nut" ( 3). Maar gaat het wat op zijn
pikbroeks, Beheyt heeft een ideaal : „een Griecs gemoet” ; het
is een geuzenhart :
Bevestight ons vrijheyt in eendrachtigheyt _stijf. (4)
De tekst van Beheyt wordt hieronder geboden naar Den Nederduytschen Helicon, Alckmaer 16 i o. De inleidende regels behoren
tot het proza dat de verschillende bijdragen van deze bundel
verbindt ( 5).
Naast de Nederlandse tekst wordt de tekst van het Franse
voorbeeld geboden naar de druk te Antwerpen van I S 79, omdat
daarin spelling en interpunctie verzorgder zijn dan in de eerste
druk te Parijs van I S 7 S .
Vanden Bussche heeft „Le Premier livre des Proces tragiques"
(I 5 75, 15 79, 15 8o) benut, niet de „Epitomes de cent Histoires
Tragiques (I 5 81, 15 8 8). Dat blijkt uit de volgende overeenkomsten
en afwijkingen (de afwijkingen, van spelling en interpunctie
afgezien, tussen Proces en Histoires zijn gering)
Proces

Histoires

ó Grecs (ir7^9 f. 156r; les Grecs (I^8I f. zo5 r)
'171 f, 157V 8 grecs)
Beheyt • o ! Grieksche (M 6i)

Hernione (lees Herminne)
Hermone (i^7y f. i
(If8If.
2o7r)
60v)
1
'171 f.
Beheyt : Hermom (A 8o)
(1) Vergelijk M z8 en S 1-5 2 met het frans voorbeeld.
(2) Vs A 2 en 92.
(s) Vs M 79.
(4) Vs 4o en 82.
(5) Zie hierover Te Winkel I p. 66, aant. i en de daar gegeven verwijzingen.

-- I2 ---

f. 153 vPROCES LI

De Agamemnon que promet & puis ne vent sacrifier Iphigenie sa felle.
EStant tous les Grecs assemblez au port Aulide pour aller à Troye
j f• I 5 4r venger le rauissement de la belle Heleine, la mer demeura long
long temps tant troublee qu'ils ne pouuoient partir, surquoy
consultant Chalcas leur grand prestre auec les dieux, apres plusieurs sacrifices predit que la mer ne s'appaiseroit point si 1'on
ne sacrifioit a Diane, Iphigenie fille vnicque d'Agamemnon, Empereur & chef de toute 1'armee, & frere de Menelaus mary de la
belle Heleine : tellement que Agamemnon pour ne perdre 1'honneur d'estre le plus grand des Grecs, s'accorda à la mort de sa
fille, & escrit a sa femme Cletinestra, qu'elle enuoyast sa fide
audit lieu, feignant que c'estoit pour la fiancer auec Achilles,
puis peu de temps apres ayant regret d'ainsi abuser sa femme &
sa fille pour la faire mourir, enuoya secrettement vn autre lettre,
mandant a sa femme de cacher sa fille à fin qu'elle ne fusse prinse
^ f. I S4v pour estre im I molee : mais ce dernier messager fut prins en chemin par Menelaus, qui accuse son frere d'ambition & trahison
disant :
Puis que tous les belliqueux de Grece vous ont fait. -eest honneur
sur d'autres nobles Heroës de vous elfre seul pour leur chef,
pourquoy o homme ambitieui & periure les voulez vous trahir
Si malheureusement ? Ignorez vous encore que les dieux ne permettent iamais vne trahison si grande & manifeste estre celee,
& principalement quand eux mesmes y sont interessen ? ne
scauez vous point que c'est Diane qui Bemande que vostre fille
soit immolee, peut estre pour punir vostre ambition, ou pour
corriger l'orgueil de vostre femme, ou bien pour aneantir 1'outrecuidance de la mesme fille ?

'3 -Terstont als dese Herders voorby waren / is my eenen
in 't ghemoet ghecomen / die voor hem dreef eenen hoop
afgemende mager Ossen / naer een groen-bewassen gras -rijcke
weyde / om die in de selve te laten woonen / ter tijdt toe /
datse vet / ende de Menschen tot voedtsel behagelijck souden
wesen. Weleken Osse- drijver / voor tijtverdrijf / in hem seleen
noch ghedenckende den ti j t j dat de stri j dtbare Griecken
na 'tvermeten Troyen trocken / om een onrechte daet rechte
te wreken / soo verhaelde hy (soo eyghentlijck of -lijcken
hy daer tegenwoordigh geweest ware) de redenen / daer
Menelaus mede voorderde zijn broeders dochters offerhande /
ende hoe Agamemnon, uyt Vaderlijcke liefde / haer met reden
(hoe wel niet helpen mocht) socht t'onschulden ende te
bevrijden / ende seyde alsoo :

REDENEN

VAN M.ENBLA LIS
AGAMEMNON

p. 2 S I

ENDE

Doen't Hooft van 'tGriecsche hey, Zin dochters doot onts jde,
Soo schanet of &n Broer aldus hem straft' en vl jide.
M HEeft al dat wapen draegt voor 'tedel Griecksche lant /
Dy heldig voogt gestelt / tot hun vrydoms voorstant /
Waerom lichtveerdigh vilt / in eersucht onversadigh f
4 \Vilt ghy den tocht dus vroeg en deyrlijc zijn verradigh ?
Ghy wetet / oft behoort tot wetenschap verweekt /
Als datter gheen misdaedt den Goden blijft bedeckt /
Veel min soodanigh stuck / bestaen in sulcke tijden /
8 Wanneer men niet behoort / zijn eyghen lijf te mijden.
Betraut / Dian' heeft recht dit kindt van dy gheheyst

PROZA.afgernende
BOVENSCHRIFT.

door mennen, voortdrijven afgemat.

onts yde weigerde

M 2 heldig voogt aanvoerder van de helden voorstant handhaving 3 vilt
nietswaardige 5 „of anders behoort het u te worden bijgebracht" 8 rnijdesz
ontzien 9 „Het is Diana die rechtens dit kind van u heeft gevorderd"

p, zsz

z4 -

f• z s 5r

Vrayement ie croy que si aucune de ces trois raisons ne pro- 1
uoquent la chaste Deesse a` la iuste punition : que toutes trois
ensemble l'incitent a equitable vengeance, equitable dy-ie, d'autant
que les dieux ne font . rien iniustement : mais qui sgait si la deesse
preuoyant 1'impudicité de vostre fille la vueille auoir deuant
qu'elle soit maculee, ou qu'elle veut qu'vne fille pudique luy
soit immolee pour nous estre propice, & nous rendre victorieux

contre le violateur de la pudicité d'Heleine, pour laquelle garder,
vous & tous les autres nobles de Grece se sont obligez deuant
qu'elle me choisit pour son sieur & espoux, & toutefois durant
mon absence l'auez laissé rauir, qui me fait croire que la deesse
irritee contre vous, veut que ceste faute soit purgee en presence

f• I 5 5 °

de tous les Grecs par la mort de vostre fille : finalement les iugemens des dieux sont secrets, mais quand leur volonté est manifeste, it la faut accomplir : la Deesse demande Iphigenie, vous
l'auez promise, nous l'attendons : parquoy la faut auoir, puls
qu'aussi bien tout le scauoir humain ne scauroit luy prolonger
la vie d'vn seul moment contre la volonté des dieux, & quand
vous la pourriez bien sauuer, vous ne deuriez preferer sa vie a

-- I5 ---

M Want siet / wy zijn van huys dus wijd met spoet gereyst f
En nu daer schort yet wat aen yemandt van u dorder
I i Want wat men doet oft laet / de vloot en wil niet verder /
V dochter / 'twijf / oft ghy zijt vol verwaentheyt snoo /
Gheloov' ick voor ghewis / en siet / dit doet alsoo
De suyverheytsGoddin op haer recht-vordring schaffen /
z6 Sy soeckt u een van drien op deser tijdt te straffen /
Met recht segh ick plat uyt : want ongherechtigh niet
En doet ons eenigh Godt / wanneer ons leedt geschiedt.
Wie ist die niet en denckt / of dees Goddin voorsichtigh
20 En siet een groot misval in't meysken onghestichtigh f
En soeckt versoent te zijn met haer reyn maeghdigh vett /
Eer sy veroudert sterft / ontschaeckt oft vuyl besmett
Soo werdt Mijnerv' end' sy tot hulp ons veel behender /
24 Om schenden ons vyandt / den vrauw' en maegden schender
Om wiens waernemen ghy hebt eens met hand en mont f
Met al 'tGriecx edeldom / ghesworen een verbondt /
Eer ic haer noyt en koos voor mijn Huysvrau gepresen /
28 Dat ghy beschermen soudt mijn recht in mijn afwesen /
En nu hebdy't verkerft / oft boerigh swack beschooft
Want ijdel vind' ick 'thuys van haer / en 'tgoed berooft
Sal nu Diana doen het weder worden sochter /
3i Dit landt moet zijn bestort met 'tbloet van dees u dochter.
Hoe wel / der Goden raedt is om doorgronden swaer /
En hoogh voor ons begrijp : doch dits nu openbaer

Genoegh bekent gemaeckt / door Calchas wijslijck preken /
36 Diana eyscht het kindt / ghy hebt verlof gaen spreken /
Nu wachten wy de daedt : oock moetens' hebben wy /
Chyron, noch fEsculaep, noch Pluto maeckt haer vry /
M 10 met spoet voorspoedig xl van u dender van u drieën 13 'twijf uw
vrouw 15 schaffen acht geven 17 plat uyt rechtuit— ongherechtigh iets
onrechtvaardigs, enig onrecht 19 - 20 of ... siet of deze vooruitziende godin
ziet— misval onheil— onghestichtigh van onstichtelijk gedrag 21 vett (1)
lichaam (met bijgedachte aan het vet van offerdieren ?) 22 veroudert oud
geworden 23 behender vaardiger, meer bereid 24 om om te 25 om wiens
waernemen tot wier bescherming 27 Hoyt ooit 29 boerigh swack beschooft
met dorperse tekortkoming waargenomen 30 adel leeg— berooft geroofd 31 weder weersgesteltenis 34 openbaer klaarblijkelijk 35 Calchas'
Calchas' 36 verlof gaen spreken beloofd
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tant de Grecs illustres, ou àa l'honneur de toute la Grece. Mais
que n'oseront entreprendre les autres fils de Priam & tous autres
Barbares contre nous, si l'on pourra dire que pour sauuer ou
pensant prolonger la vie d'vne fille l'armee des Grecs amassee a
Si grand frais & tant de peine se soit desfaite d'elle mesmes?
Quelle ambition peut donc estre plus grande que vouloir vsurper
le titre de chef sans faire son deuoir, & quelle trahison est plus
(f• I 56r

, manifeste que vouloir oster a toute la Grece l'honneur acquis
par le sang de nos ancestres ? si ion a trouué estrange que Vlisse
feignoit d'estre insensé pour n'aller à la guerre, & si pour la mesme
raison les parens d'Achille furent mesprisez l'ayans dissimulé en
habit de femme, que dirons nous de vous, qui non seulement

voulez defrauder nostre exercite d'vn homme, ou deux, mais
voulez, s'il ne veut le defaire de soysmesmes, que tous soyons
engloutiz des ondes maritimes : ne considerez vous point que la
grandeur de vostre charge vous oblige à estre plus magnanime
& equitable que tous les autres ? Qui vous estimera donc tel
Si vous repugnez a la volonté des dieux, si vous contrariet au
desir de tous, & sans aucune honte contreuenez à vostre promesse ?
lf. 1 5 6v s'il est ainsi i'oseray dire, ó Grecs infelices d'a uoir eleu vn tel
chef, & vous 0 chefs maiheureux puis que par vous les Grecs
perdront leur reputation antique. Vous pourrez dire que l'amour
du pere est grand, ie l'aduoue, aussi est ce a faire aux plus grands,
comme vous voulez estre, d'accorder choses grandes, & princi-

— 17 —

M Wat wilt day dincken ghy / te wederstaen den Goden ?
4o Had. ghy een Griecx gemoedt / ghy hads' ons lang geboden.
Maer wat voor groot gewelt Wert van Priams geslacht /
Oft van noch vremder volck / op ons niet Naest bedacht ?
Indien een meyskens lijf / het welck wy sparen meynen /
44 Veroorsaeckt sulck een heyr te dalen in't verkleynen.
Waer wort eergierich stuck / als dit is / oyt ghespoort ?
Want ghy wilt Hooftman zijn / en niet doen soo't behoort.
Heeft arger schelmerije gherust op yemants schouders /
48 Dan willens dempen deer / gekocht met bloet zijns ouders.
Men sprack Vli.r y schaad' / dien hem gheliet ontsindt f
Om blijven uyt den krijgh / die so veel volckx verslindt /
En d'Ouders / die (och arm) hen insghelijckx verliepen f
5 i Dat sy daerom haer soon in Vrau-gewaed verschiepen
Maer duystmael argher daedt doet ghy / die niet alleen
Onser een / twee oft drie / maer al wenscht in't gheween
Want wijcktmen niet van hier / so schapen doen voor wolven J
S 6 Wij moeten in den grondt versincken door dit golven /:
Maer Biet / de grootsicheyt uws staets / en 'tvolcx geschal /
Bedwingt u vroom te zijn / meer dan yemandt van al.
End'wie acht yemant vroom / soo hy gaet wederstrijden
6o Der goeder Goden raedt / in Eer end' Eedt te mijden?
Doch soo't geschieden moet / o ! Griecksche vol van druck /
(Roep ick) hoe steeckt ghy nu verstuyckt in't ongheluck
Verkielend' u een Hooft / verwijft / en vol vervaer<t>heyt /

64 Die u wil maken quijt u oude wijt-vermaertheyt.
Bekommert hem de liefd' / is hem dien last te groot /
Ick geef hem groot gelijck / maer 'tis noch grooter nood
Een die staetsuchtig blaect /die moet wat groots beginnen /
68 Soud' hy verwerven jonst / of wat prijs weerdigs winnen.

M 39 dincken denken 41 Priae vis geslacht Priams (andere) zonen 42 vremt
vgl. A 66 44 „oorzaak is, dat een zo groot leger ertoe komt zichzelf het
aanzien te benemen" 45 wort ghespoort werd aangetroffen 48 i ns ouders
van zijn voorouders 49 „die zich voordeed, als krankzinnig" 51 ouders,
nl. die van Achilles — hem verliepen zich te buiten gingen 54 al allen
53 „schrikt men hier niet voor terug" 58 „dwingt u moedig te zijn"
60 maden veronachtzamen 61 Griecksche Grieken 62 verstlykt neergeworpen
65 bekommert bezwaart— hen;, nl. zulk een Hooft (63) 66 „maar er is iets
dat meer nodig is" 67 „die brandt van begeerte naar eer en aanzien"

p• z
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palement quand la raison le requiert, considerez pour qui donnez
vostre fille, c'est pour l'honneur de vostre frere, pour recouurer
vostre belle sceur, en beauté, splendeur de tout le monde.
Pour auoir vengeance de noz ennemis, pour asseurance de
nostre patrie, pour ratifier l'honnorable valeur antique de nostre
nation, pour acquerir a vous mesmes vne gloire immortelle,
& qui plus est que tout cela est pour effectuer le bon plaisir des
dieux, desquels vn seul peut destruire tout le genre humain.
If.• I 57r Consentez donc au deuoir pour I obeir a leur puissance, pour
satisfaire à vostre deuoir, pour complaire a vostre frere pour

recouurer vostre belle sceur, pour sauuer les Grecs, ou maintenir
leur gloire ancienne : & sur tout pour n'auoir ce nom de traistre.
Que vostre fine ma niece soit presentee au spectacle volontaire
des dieux qui iamais ne demandent mal pour leurs creatures,

& peut estre qu'ils la sauueront, tant pour monstrer leur clemence
que pour nous inciter a obeir ioyeusement à leurs commandemens, desquels ne pouuons aucunement nous exempter.

-- 19 -

M Dus overlegt / waerom dat ghy dees dochter gheeft
'Tis om uw's broeders eer / die u al med' aenkleeft
'Tis om verwerven 'tWijf / uw's broeders herten kroone /
72 Ja 'tschoonste vrauwen beeld / dat leeft by Mans persnone
'Tis om te oeff'nen wraeck / op ons vyanden stout
'Tis om versek'ren 'tlandt / wiens macht nu seer verffout
'Tis om onsterfschen naem / door kloecheyts konst / te krijgen
76 'Tis om al 'sweerelts rom verneerdt voor ons te nijgen :
Maer meest / en boven al / om doen der Goden wil
Want waerlijck by verdwaelt / die treedt in haer geschil /
Beschaft ons dan wat nuts / ja gheeft verlof ter saken /
8o Om uyt dit groot ghevaer des waterstorms te raken /
Beslaeft dijns broeders hulp / tot weder-winst van 'twijf /
Bevestight ons vrijheyt in eendrachtigheyt stijf /
Maect van den nood een deugt / uyt nood-weer / en mitsgaders
84 Om niet te staen bekent in't boeck der Lantverraders /
Veroorloft / dat mijn Nicht dan hier mach zijn gehaelt /
Dat sy versoene 'tfeyl / waer op Diana smaelt /
Laets' in Goddinner dienst gewilligh vroomlijck sterven /
88 Sy sal onsterfschen prijs / end' eeuwigh lof verwerven
Want diet op haer versoeckt / die is doch wel son vroedt /
Dat sy beschicken kan seer wonderbaer behoedt /
Het zy / oft om haer joust ons al te saem te wijsen /
92 Oft om ghehoorsaemheyt ons aldus aen te prijsen /
'Tbeginsel is de helft / van dat men doet bedught J

End' of ghy wilt / of niet / voor haer en helpt geen vlucht.

M 69 „als gij uw dochter uitlevert, waarom dat dan geschiedt" 72 vrauwen beeld
vrouw— „die aan een gemaal verbonden is" 74 versek'ren beveiligen ? 6 rom
roem— negen doen buigen 8 „die zich hun ongenoegen op de hals haalt"
81 beslaven met inspanning teweegbrengen— broeders gen. obj. 82 „in standvastige eendracht" 83 mitsgaders bijes. 85 hier hierheen 87 Goddinner van
93 bedught in vreze
de godin— vroornlijck moedig 91 wijsen bewijzen
?
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Response d'Agamemnon.
AMbitieux ne se peut dire celuy qui non par force, tirannie, ou
cautelle paruient a quelque degré d'honneur ou domination, mais
par I vertu & election de plusieurs, lesquelles qualitez aucun ne
15
7v
lf.
pourra nier estre en moy.
Quant à la volonté des dieux que ma felle innocente soit immolee, quelle certitude en auons nous, sinon la parole du prestre
Chalcas : duquel ie ne deteste la dignité sacerdotale, mais bien
la personne humaine, autant prompte a faillir que le moindre
de noz trouppes. Mais ie demande, ou seroit la clemence des
dieux, s'ils se delectoyent, ou prenoyent plaisir a voir espandre
le sang innocent ?
Et ne faut croire que cela soit pour preuenir la perte de sa
pudicité : car autant grande est sa puissance pour la maintenir
pudique, que pour abreger ses lours : aussi tousiours des extremes,
non seulement les dieux, mais les bommes vertueux s'enclinent
au meilleur, d'ou s'ensuit qu'ils ne voudront par la mort d'vne
innoc ente remedier à 1) 1'impudicité de vostre femme

f. I S 8r fille

(

& vostre negligence, à laquelle les Grecs, moy, ou ma fille ne
sont obligez : car nous n'estiez tenu de receuoir Paris fels d'vn
Roy Barbare en vostre maison, encore moires 1'y tenir long temps,
& moires que tout le laisser à vostre departement seul auec vostre

(1) à

ontbreekt in I,17J.

Doens' .Agamemnons schip aldus aen Zonen kant boorden,
Hadd' hy (staend' als een klip) also wel mogen antwoorden.
A MEn naemt niet recht eergier een Man / die sonder ergh
Verdienstig wordt gestelt op 'srechts versorgers Bergh /
Noch min verdient dien Man van orient te zijn bekeven /
4 Die van de vreemde lief en weerdigh wordt verheven
Ist nu Goddinner lust / dat mijn onschuldigh kindt
Geoffert veesen moet / om stillen weer en windt ?
Soo wensch ick / dat men Lett' op desen Ramers reden /
8 Hoe wel ick hem acht groot in zijn Godsdienstbaer zeden /
Soo is hy doch een Mensch / naer d'alghemeynen loop /
Het feylt hem wel soo licht / als een uyt onsen hoop
Want dus mocht zijn gevraegt : zijn Goden goedertierig /
I i Waerom lust hun dat 'tbloet eens dochters reyn manierig ?
'Tis niet geloovens weert / noch oock 'tgesegh van som /
Die seggen / datmen merckt ghebreck in heur maegdom
Sy zijn doch wel so sterck / om maegdigh haer bevrijden (
z6 Als om soo beulscher wijs haer leven af te snijden.
Men siet oock meest altfijt / hoe dat den nausten raedt /
Van Godt / oft vrome lien / in deughdigh recht bestaet f
Waer uyt dan volgen moet dit regels recht verguldigh /
20 Dat hun geen bloed en lust van Benig Mensch onschuldigh /
Om boeten 'toverspel van een onzedigh Wijf /
Het welck veroorsaeckt is / door 'sMans onvroet bedrijf f

Waer toe noyt Grteck, noch ic / in wacht en was verbonden /
24 Veel min een maeghdigh kindt / vry / edel / reyn bevonden.
Ten was oock nood noch nut / te doen soo blijd' onthael
Soo vreemd een Konings soon / tot binnen 'tHof en zael /
Daer ghy met spijs en dranc den lust hem gingt verwecken /
BOVENSCHRIFT

1 „aanklampten"

(boord)

A 1 naemt noemt- eergier bijv. nw.- zonder ergh buiten zijn (laakbaar)
toedoen
2 verdienstig omdat hij het verdient
3 van door; zo ook 4
6-7 d e zin loopt doorRamer wichelaar (Calchas)
lx dus aldus
12 manierig van goede zeden 13 som sommigen 14 „dat men in aanmerking neemt een mogelijke schending van..."
15 „om haar m. te
beschermen"
17 nagist meest strikt- raedt beleid (als uitvloeisel van
beraad)
19 „dit als een gulden regel geldende recht"
20 en negatie lust werkvr . 23 „gehouden waren tegen te waken"
,
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femme : ne scauiez vous point que les estoupes ne sont pas bien
aupres du feu ? Ignoriez vous que les hommes ieunes sont luxurieux, & que toutes femmes sont fragiles ? mais qui ne sCait
que 1'ambition d'auoir & le desir de luxurier ne respectent rien ?
n'auiez vous point experimenté que la poison amoureuse se boit
par les yeux & par les aureilles ? ne pensiez vous point que la
mesme beauté qui auoit peu enflammer non seulement vous,
mais toute la Grece pourroir facilement eschauffer vn ieune
f• I 5 8v Barbare lascif de son naturel ? Ie confesse que les iugemens des
dieux sont secrets, parquoy faut auoir preuue bien manifeste de
leur volonté deuant que d'y adiouster foy, ou l'effectuer, de peur
d'y contreuenir.
Quels signes auez vous, que Diane demande la mort de ma
fille ? sinon la parole dvn viellart qui reue, ou peut estre, veut
auoir ceste gloire qu'à sa simple parole les Grecs inuincibles à la
guerre, vaincus de superstition ayent immolee la ffille plus digne
de toute la Grece, & ne faut dire que les Dieux veulent les choses
dignes pour sacrifice, car cela ne s'estend que vers les bestes :
mais quant aux hommes ils les conseruent : tesmoin l'aage de
Nestor & autres Heroes : aussi ne wint iamais bien de trop grande
superstition, laquelle differe d'auec la vraye religion, d'autant que
£I

a bien, & l'autre a mal : Diane demande
sa mort elle la trouuera bien au lieu ou elle sera, sans que i'aye
le deshonneur de l'auoir liuree, qui seroit vrayement trahison.

S gr 1'vne tend tousiours

Quelle certitude ou asseurance veut donner Chalcas que la mer

23

A 28 En liet hem oock by haer / ja gingt uytlandigh trecken /
Men kent der Mannen lust / en 'tVraulijck swack bestier /
Ooc dat geen sprietlig werck en dient by 'tkruypig vier.
Wien is doch niet bekent J dat eersuchts fel betrachten /
32 Noch jonge domme liefd' / op recht noch Wet en achten:
Oft Wien heeft noyt ghevoelt / hoe liefdigh soet fenijn /
Door d'ooghen binnen 'thert / ghesoghen pleegkt te zijn /
De schoonheyt deses Wijfs beschaemde roos en kriecken /
36 Waer door in liefd' ontstack het hert der vroomster Griecken,
En dacht ghy noyt / dat sulckx soud' hebben licht bekuert
Het hert van sulck een wulp / in wellust ghenatuert ?
Ghy seght / der Goden raedt is diep verstandig duyster /
40 Daerom versoeck ick last / verciert met waerheyts luyster /
Eer ick 'tgheloove vest' aen sulck een oordeel groen
Men mocht so licht misdaedt / als weldaedt aldus doen.
Wie seght / dat swijghen sal den woesten winde-blaser ?
44 Niemant I dan slechts den mont van dien uytlantschen rasex /
Die eersuchtigh misschien beproeft / of m'op zijn woont /
De reynste Griecksche vrecht f wil sling'ren over boort
Om rommen / dat by 'tvolc f dat noyt en was verwonnen /
48 Door veel te licht gheloof / soo heeft verleyden koenen.
Dat 'tgroote Gods versoec betaemt yet groots t'ontfaen /
Dat wort van Menschen niet / maer van 'treyn vee verstaen
Want vromer Menschen zaedt dat houden sy in Beren /
S 2 Het welck aen Nestor blijckt / en noch veel vrome Heeren /
Noch daer en quam noyt goet uyt veel te licht gheloof /
Maer sulcx verdempet recht / en maect den rechters doof
Daerom en soud' dees daet niet eynden dan in 't quade
5 6 Dan wilt Dyana 'tkindt / is sy van sulcken rade /
Sy vindet wel daer't is / en hoeft noch raedt noch hulp
Hy mist ooc wijd van't wit / die my acht sulck een wulp J
Dat ick om een deel winds / onwinlijck goed soud' spillen j
6o En weten niet voor vast f of strackx de Zee sal stillen /
33 ruien wie— liefdigb van de liefde (vgl. M z heldig)
A s0 werck, van vlas
35 kriecken soort kersen 37 - 38 bekuert (ue = eu, zoals ook in het rijmwoord)
bekoort— in iv. ghenatuert wellustig van aard 42 so even 46 vrecht
vracht 49_50 ,,dat het betamelijk is dat de grote godheid op haar verzoek een
gave van waarde ontvangt, heeft niet op mensen maar op dieren betrekking"
u verdempet dempt (verstikt) het 56 dan maar 57 vindet vindt het
58 wulp (hier; vgl. 3 8) onberaden mens
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s'appaisera par la mort de ma fine ? oseroit it bien obliger sa teste
qu'il sera ainsi ? Et quand it voudroit 1'obliger, faut it comparer
le peu d'aage que peut viure vn vieillart a% la ieunesse d'vne
princesse, qui par sa progenie pourra illustrer tout le monde ?
Tuer nos enfans propres n'est le moyen de combatre, ou vaincre
Priam & les autres Barbares : ie ne faudray en rien au deuoir
d'vn bon chef, mesmes sans espargner ma vie, mais ne donneray
celle de ma fille, comme vous mesmes ne feriez si ion eusse aussi
f• I 59

bien demandé vostre Hermone que la Iphiginie : en rien ie ne
veux accuser Vlisse, ou Achilie, mais i'excuse ma fine qui en
rien n'est coulpable de l'adultere, soit forcé, ou volontaire de
sa tante, la mesme raison qui me commande d'estre magnanime
me defend aussi d'estre cruel : mais quelle cruauté est plus grande
que tuer vne fine innocente, & combien plus exercrable tuer sa
fine propre. I'ay promis au commencement, tant pour euiter
sedition populaire en nostre armee, que pour auoir loisir de
sauuer ma felle : car i'esperois que vous mesmes & eux tous ensemble considerans à loisir la cruauté du fait, viendriez me remonstrer qu'il n'est licite. Car les dieux ne fauorisent iamais ceux
qui font telles injustices, conclusion tant que fame maintiendra

mon corps en vie ie ne consentiray a la mort de ma fine : car
assez suffat que nous delaissons nos maisons (1), nos femmes

(

1

) maisons ensemble nos femmes i JIJ.
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A Al swoer Calchas by 'thooft / dat sulcx soud' zijn gewis /
Soo acht ick' t nochtans niet / want hy't onweerdigh is /
Hy / die van oudtheyt suft / is nerghens met beperelt /
64 By haer / wiens edel vrucht noch dwingen mocht dees Weerelt.
Den dood van eyghen kindt J en is oock 'tmiddel niet /
Waer door men maken moet / dat ons vremt volc ontsiet
Als Hooftman / hooft en goedt verpand' ic / sonder beven
68 Maer siet / mijn dochters lijf en lust my niet te gheven /
Ghelijck ghy oock niet soudt / al schijnet / soo ghy pocht
Waer Iphygina niet / maar Hermona versocht
Achilles noch Vliss' ick smaden wil noch schelden /
72 Maer wil / en dat met recht / des maegts onschult vermelden /
Die dees moeylijcke moeyt / by hare Moey bestaen /
Noyt dan te spaed' en wist / dies vry behoort te gaen.
De reden / die my dwingt / om groot in daet te veesen /
76 Leert my J dat wreedigheyt behoort te zijn verknesen
'Tis wreetheyt / alsmen stort onschuldigh dochters bloet
'Tis dolheyt / alsmen sulckx aen eyghen kinders doet.
'Tis waer / ic hebt belooft / doch met voordacht versionen /
8o Ick sochte rust in't volck van onsen tocht te winnen /
En tijdt / op dat mijn kindt ghewaerschout vlode sacht /
Dat ghy oock onderwijls te wijser wierdt bedacht /
Ja dat ghy komen soudt / met grondigh vast bewijsen /
84 Bethoonen my / dat sulckx een saeck is om afgrijsen
Der Goden hulp ontbreeckt / in't jonnen van gheluck /
Hem die onrecht bedrijft / gheswijghe sulck een stuck /
Kort om / dits voor besluyt / tot dat my faelt mijn ziele /
88 En gheef ick geen verlof / dat Mensch de maegt verniele.
Het is ditmael ghenoegh f als mijn manschap bedaeght

A

62 onwaerdigb nl. om geloof te verdienen 63 beperelt versierd (met iets
64 by vergeleken met—
kostbaars, in dit geval met toekomstperspectieven)
66 vremt vole, vgl. M 42,
vrucht nakroost— dwingen bedwingen, onderwerpen
barbaren (in de antieke toepassing) 68 en lust, vgl. vs. 20 0 Hermona
Hermione, dochter van Menelaus— versocht opgevorderd 3 hare Moey,
Helena 5 reden rede 76 verknesen (pp. van verknjjsen) veracht, verworpen
79 „met een vooruit bedacht oogmerk" 80 tocht krijgstocht; 't volck van
onsen t. ons krijgsvolk 81 vlode zich zou kunnen redden 84 afgrijsen verafschuwen 86 stuck gewelddaad 88 Mensch enig mens 89 bedaeght gedaagd, opgeroepen
?

?

?
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I f. & enfans, nous exposant a danger eui dent de nos personnes,
sans que pour recouurer ce qu'auez perdu par vostre negligence,
nos enfans soyent sacrifiez, ou immolez, sans sCauvoir autrement
pourquoy. Et ne puis croire qu'aucun de tant d'hommes illustres
soit desireux, ou vueille voir vne telle execration, sinon vous,
qui penset augmenter vostre maison par la 1) ruine de la mienne.
(

1

( )

la ontbreekt

in i J7J.
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A Zijns herten lust vergheet / zijn lijf en leven waeght /
Men hoeft geen kinder-bloed so licht te gaen doorboren /
92 Om soecken een stuck vleesch / onachtsaem'lijck verloren:
Noch ick gheloove niet / dat oprecht' edel lien
Een sulcke kinder-moord begheerlijck souden sien
Maer dy vertrauw' ick't wel / die uwen glans ten schijne
96 Doorluchtigh maken wilt / met blusschen van de mijne.
Met arbeydt heen.

A 90 zins herten lust zijn (hun) dierbaren 92 stuck vleesch (scheldwoord
94 begheerljck als iets beHelena)— onachtsaemljck door onachtzaamheid
staat "— ten schone om te
toe
in
acht
ik
er
wel
!)
(jou
u
„maar
geerlijks
95
schitteren; of : voor het oog ?

- z8 APPENDIX
Table der proces tragiques contenus en ce liure. (uitg. i S 79)

SENECA,

Controv.
Premier proces Tragique. Du his d'vne esclaue, qui veut
desheriter son frere
2,
De Milciades qui se met en prison, pour en tirer son
pere mort, puis tue sa femme, fille de celuy qui l'auoit
fait son heritier, & payé sa debte
3. De celuy qui est renoncé de son pere, pource qu'il
a nourri son oncle, qui aussi apres le renonce, pour ce
qu'il nourri son pere
4. Des Eliens qui couperent les mains à Phidias, apres
qu'il cut fait la figure de Iupiter Olimpique
5. Du fils qui defend la cause de sa mere, qui par desespoir confesse vn crime sans l'auoir commis
6. De la femme qui ne veut renoncer son mary, qui a
voulu estre cause de sa mort
7. Du prodigue, qui estant renoncé, rachete son frere,
que son pere auoit negligé
8. Du mary qui donne deux enfans a sa femme, sans
vouloir dire lequel est a elle
9. De celuy qui bent la poison auec sa femme, dont elle
mourut, & it pretend son heritage par testament
i o. De celuy qui ayant exposé deux de ses enfans, ne
veut laisser 1'vn a celuy qui les a nourris
i i . De celuy qui frappe son pere, par contrainte du tiran,
qu'il tue apres, & demande guerdon
12. De l'esclaue, qui ayant sauué son maistre, son fils
& ses bieras, ensemble 1'honneur de sa fille, prentend de
l'espouser
13. De celuy qui ne veut deliurer son frere, qui faussement l'auoit accusé d'auoir tué son pere
14. D'vn pere qui veut renoncer son fels pour auoir
espousé vne fille qui 1'a tiré des prisons de son pere
13. De celuy qu'on veut priuer de l'honneur de sa victoire, pour auoir prins les armes d'vn mort
16. De 1'adultere, qui ayant tué le tiran, pretend le guerdon
& l'honneur promis, qu'on luy refuse
7. Du pere qui adopte le fils de son fils renoncé
8. De la femme impudique que ion veut precipiter
plus d'vne fois
19. De celle qui apres auoir tué vn homme estant au
bourdeau, veut comme chaste & innocente estre abbesse
.2o. De celuy qui contre la volonté de son pere, persuade
sa speur de faire mourir vn qui 1'a prinse a force
21 . De celuy qui quitte sa fiancee a son fels malade
22. De l homme qui est trouué mort au lict, & sa femme
'
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blessee, & des accusations, auec Ie tesmoignage d'vn
enfant
z3. De celuy qui veut contraindre son fils d'espouser
sa belle saeur, accusee par luy d'adultere
24. De la sorciere qui empoissonne son beau fels, & accuse
sa propre fille d'y auoir consents
25. Du Preteur qui fait couper la teste a vn crimineux,
à 1'i nstance d'vne putain
z6. De l'homme sans mains qui renonce son fils, pour
n'auoir tué sa mere trouuee en adultere
27. Deux filles violees, sont 1'vne demande la mort du
violateur, & l'autre le veut pour mary
z8. De celuy que le pere desherite pource qu'il va a la
guerre
29. De celuy qui appaise le pere d'vne fille violee, & ne
peut pacifier son propre pere
30. Du mary qui repudie sa femme, qui estant gehennee,
luy auoit sauué la vie, ne confessant qu'il vouloir tuer le
tiran
31. Du riche qui meurt pour l'amour d'vne femme chaste,
a qui it laisse tous ses biens, parquoy son mary l'accuse
d'adultere
32. De celuy qui se fait creuer les yeux, pour auoir dix
onces d'or, qu'on luy refuse
3 3. Du fils renonce, qui veut, & puis ne veut retourner
a son pere
34. D'vne felle qui estant violee demande premierement
le violateur pour mary, puis demande sa mort
De celuy qui veut estre payé de sa maison, en laquelle
25.
on a brulé vn tiran
36. Du pere grand qui rauit secretternent l'enfant de sa
fille morte, de peur qu'il ne soit empoissonné par sa marastre, comme deux autres, sur quoy le pere de l'enfant
accuse son beau pere de violence
3 7. De celuy qui estant accusé d'auoir voulu tuer son
pere, en est renoncé, combien qu'en iugement it soit absous
par sentences egales
3 8. Du fils qui contestant contre son pere obtient la
dignité d'Empereur, puis estant prins à la guerre & crucifié, son pere est accusé de l'auoir trahy
39. D'vn homme qui ayant perdu sa fille, accuse la mere
d'icelle de sorcellerie, & adultere
40. De Romulus qui fit descoller son frere Remus
41. De celuy qui estant trouué auec vn bruuage de poison,
est accusé de vouloir empoissonner son pere
42. De celuy a qui son denie la sepulture, ayant tué
soymesmes

f. 59

7.5 (zo)

f. 6 i

Esc. 8.3.

f. 63

9.6 (z9)

f. 65

9.2.25.

f. 68

i

.4.

f. 70

i

.5.

f. 72

i.8.

f. 74

2.3 (I i)

f. 77

2.5 (I3)

f. 8 z

2.7 (I S )

f. 8 g

Exc. 3 . I.

f. 87

Exc. 8. .

f. 90

7. 8 7-3)

f. 94

Exc. 3.6.

(

f. 959.5 (z8)
f. 97
f. 1 o0

Exc. 3.2.
7.7.

(

22

)

f. 103 Exc. 6.6.
-f. io6
f. I I2

7.3 (18)

f. I I S Exc. 8.4.

-- 3 0

—

43. Du seruiteur de Lucullus, qui voulant donner le
breuuage amatoire à son maistre, le fit deuenir fol
44. De la femme qui tua sa felle, qui par innocence auoit
tué son petit frere
45. Du Turc qui acheta vn enfant rousseau pour en faire
de la poison
46. De celuy qui s'accorde a descoller son pere, ce que
son pere ne voulut faire à luy
47. D'vn chirurgien qui tua vn homme, pour voir le
mouuement d'vn coeur vif
48. Du riche qui contraint le pauure a luy donner sa
felle en manage
49. De la femme aueugle, qui veut retenir son fils, qui
va racheter son pere de prison
50. Du riche qui voulant bruler l'arbre d'vn pauure, luy
brula aussi sa maison
51. De Agamemnon qui promet, & puis ne veut sacrifier
Iphigenie sa felle
5 2. De celuy qui ayant recueilli & nourri des petits
orphelins incogneus, les mutile des membres, pour meedier
auec eux
5 3. D'vn gentilhomme qui redemande son bien que son
fils auoit vendu, prouuvant par la mesme iustice que son
pere estoit mort
54. D'Horace qui apres auoir vaincu seul les trois Decures, tua sa Beur, qui regrettoit son mary
5 5 . De Diogenes qui ne veut rendre le manteau qu'on
luy a presté
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TER INLEIDING

In mijn opstel over de Gentse vorm, ca. a° 1240 inheims „in de
stad", was in fine (1) de bespreking van de in Vlaanderen bevreemdende ei voor ee (de scherplange ê < oudgerm. ai) opzettelijk achterwege gelaten. Thans wens ik een onderzoek te
wijden aan een nog niet in allen dele opgehelderd vraagstuk uit
onze historische klankleer.
:

Van de oudgerm. diftong ai (bijv. got. stains „steen", braips
„breed" — met, in het Gotisch, diftong ai dan wel a doet hier
niets ter zake) vindt men in het Nederlands, in de cultuurtaal,
een ontwikkeling tot een monoftong ee (steen, breed, zgn. scherp
ee, waarvoor ik in het vervolg het symbool ê gebruik) en-lange
een ontwikkeling tot de diftong ei (verbreiden). Het voorkomen
van ei heet in de historische grammatica gebonden te zijn aan de
voorwaarden waarin, bij een andere stamklinker, i-umlaut op(1

) Verslagen en Meded. van de Koninklijke Vlaamse Academie voor

Taal- en Letterkunde, 1964, blz. 4! 7.
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treedt . De historische grammatica (1) noemt : beitel (41-suffix),

(ver)breiden (got. -braidjan), dreigen (os. tbrêgian), klein (ohd. chleini),
steiger (oe. sth3 er), veil (ohd. feili), veilig (oe. f^le), weide (ohd .
Weida, * uaikioA), weinig (* wainig); — eik (oorspr. consonantstam:
in de i-klasse verlopen), geit (oude i-stam). Schonfeld vermeldt :
reiken, spreiden, dreigen, leiden (alle jan-werkwoorden), heilig,
rein (i-st.), heide (got. haiki), weit (got. lvaiteis), eigen (got. aigin,
subst.).
\I. J. van der Meer en, met enige reserve, M. Schcnfeld denken
dus aan i-umlaut als factor van het voorkomen van ei. Joh.
Franck (Mittelniederl. Gr., § 25) heeft op andere verhoudingen

nog gewezen : op een chronologisch verschil in de positie van
oudgerm. ai voor h, r, w (mnl. steeds ê) dan wel in de overige
posities (mnl. ê, ei); in dit laatste geval : op dialectisch verschil
(ê vnl. in Vlaanderen, ei elders); voor volgende j : steeds ei (bv.
subst. ei); op syntagmatische binding (d.w.z. invloed van naburige
consonanten, positie in open dan wel gesloten syllabe) of prosodische binding (ê is afhankelijk van het hoofdaccent) .
Nu we over meer en nieuw materiaal beschikken dat we vooral
geografisch maar ook chronologisch beter kunnen ordenen, is
het ogenblik gekomen om het materiaal te verzamelen, te ordenen,
te beschrijven en om onze gedachten over dit alles nog eens te
laten gaan.
De distributie van ê/ei (uit oudgerm. ai) in de Nederlandse
cultuurtaal komt met de situatie in de zuidnederlandse dialecten

slechts gedeeltelijk overeen, en ook met de situatie in het middelnederlands . In ruwe trekken geschetst ziet het er zo uit, dat het
Zuidbrabants vrijwel hetzelfde beeld vertoont als de Nederlandse
cultuurtaal, terwijl het Westvlaams en (in mindere mate) het
Oostvlaams in alle gevallen (dus ook in zgn. umlautspositie)
vrijwel steeds voorkeur heeft voor ê.
Het opsporen van „de" factor(en) van de verdeling van ê / ei
voor een laatste deel overlatend, neem ik me dus voor : i) de
huidige geografische verbreiding van ê / ei na te gaan, en wel
hoofdzakelijk in het Oostvlaams ; 2) daar in het 1 3 de-eeuwse
( 1 ) b.v. M. J. VAN DER MEER, Historische GraJiiiiiatik der miederländischen
Sprache. I. Band : Einleitung and Lautlehre. Heidelberg, i 927 (Germ. Bibl.
I. i6), 5 5 3.2 (blz. 5 5) : „wenn ein Umlautsfaktor folgte". — M . SCHUNFELD,
.Historische Gra inatica va/t het Nederland.!, 7de dr. ( i 965), . § 63 , blz. 7 S v.

-- 33 --

Gentse inheims de ei in Oost -Vlaanderen bezwaarlijk aan i -umlaut
schijnt te kunnen worden toegeschreven 1) wil ik, waar bij a fwezigheid van umlautsfactor ei i.pl.v. ê zou staan, het voorkomen
nagaan van ê / ei in het (West-) Vlaams in de z 3de-i4de eeuw.
(

(e) In het Got. zijn van haims „dorp" in de pluralis alleen de o- vormen
geattesteerd, in de sing. de i-vormen acc. bairn, dat. haimai J i i , i ( W. STREITBERG, Got. J3lenrentarbuch, 1920, § I 5 2 Anm. 4). In de overige germ. talen is
nergens enig spoor van een i-stam of van i- flexie te bespeuren (slechts een
Evenwel heeft het Got. de a d j e c t i v a afhaims en
relict in het ohd.
ana-haims als ja-stam.
?).

– 34 —
I
DE HUIDIGE DIALECTISCHE SITUATIE

Het ligt niet in mijn bedoeling, van de geografische verbreiding
van ê / ei hier een exhaustieve beschrijving te geven. Voor het
Limburgs, nog meer voor het Brabants, kies ik enkele representatieve pijlers uit; voor het Oostvlaams haal ik mijn materiaal uit
E. BLANCQUAERTS Reeks Nederlandse Dialect-Atlassen, deel 2 en 3.

Laten we, voor het L i m b u r g s , de Klankleer van het .Hasseltsch
Dialect, van L. GROOTAERS en J. GRAULS (Leuven, 1930; Kon.
Vl. Acad.) raadplegen.
Wg. ai krijgt in het Hasselts drieërlei ontwikkeling : i) i in
een algemene positie ; 2) é bij hetzelfde voorkomen als in het
Nederlands ; 3) diftong i-è in de positie voor h, r, iv. Voorbeelden : i) in de algemene positie hebben we lange t (= ndl. ee)
in been, bleek, breed enz., (S 126); 2) aan ndl. ei beantwoordt
Hasselts lange é : allebei, ei, eigen, beitel, rein „akkergrens ", eik,
geit, heide, keizer, leiden, Mei, reis, reizen, sprei, klein, scheiden, weide,
Zeiken, en voorts nog (hoewel het Nederl. ê heeft) in delen, gemeen, menen, hees, heten, slepen, scheef. [Voor gemelde Hasseltse é
(dus ndl. ei, c.q. ê) moeten we „een vroegere uitspraak aannemen
die ëi of éj 2 moet geweest zijn : ze bestaat nog bij oude menschen
en bij buitenlieden" ( 107 en Opm. z)] ; 3) tenslotte hebben
we in de positie voor h, r, w in het Hasselts een tweeklank ie
(i-e) (S II8) : beer, eer, heer, keer, meer, enz.
Kortom, het Hasselts vertoont hetzelfde beeld als liet. Neder
zoals we aanstonds zullen zien, als het Zuidbrabants,-landse,
maar in de positie voor h, r, w heeft het een eigen ontwikkeling,
zoals het Hoogduits. M.a.w., van de Hasseltse driedeling
I bin (C ê), 2 gin ( C ei), 3 mi-èr (C ê) verenigt het Ndl. i en 3
(been, meer) tegenover 2 (klein), en het Hd. i en 2 (Bein, klein)
tegenover 3 (mehr).

Voor het Brabants raadpleeg ik twee representatieve
monografieën : Het Dialect van Aarschot en omstreken, door J. L.
PAUwELS, I (1958) en Het Dialect van Leuven, eene phonetischhistorische studie, door L. GOEMANS (Leuvense Bijdragen, II,
z 897)

35 -Het Aarschots kent de (Hasseltse). afzonderlijke ontwikkeling
voor h, r, w niet. „Buiten een paar afwijkingen staat het Aarsch.
op ndl. standpunt" (blz. 71, 2, opm. a). Het Aarschots kent aus
een eerste normale ontwikkeling (ndl. ee, A. ia), en een tweede
normale ontwikkeling (ndl. ei, A. d) : beide, beitel, dreigen, eigen,
gem(ee)n, geit, heide, heilig, heimelk, huwel(ij)k, klein, leiden, m(e)nen,
reis, reizen, sl(e)pen, spreiden, steil, wei, weinig, keizer. „i- Umlaut"
bespeuren we in eik (maar eikel en eekhoorn je hebben e), verscheidene (maar scheiden heeft e), bleken (op de weide), (ver)delen, Zeiken
(zelden met e), stenen (in : stenen pot, - brugre), weken.
Het Leuvens staat eveneens op nederl. standpunt : van belang
voor ons doel zijn de ei-vormen (§ 5 , 2 0) heide (-krekel), heimelk,
beitel, d(e)len, geit, gem(ee)n, klein, m(e)nen, (speel-)reis, st(e)nen (adj.);
— (§ 23, 2 0) Mei, keizer, eik (maar eikel heeft e : § 22, 20), heilig,
Zeiken, bleek subst., het suffix -beid, weide, leiden, scheiden, weken.
Aan deze Leuvense ei-lijst zijn, overgenomen uit L. GOEMANS'
Leuvensch Taaleigen, Woordenboek (I : Brussel, 1936; II : Tongeren, i 9 S 4) nog toe te voegen (dus met ei) : beide, boekweit, brei
„trottoir" (bij het werkwoord mnl. breiden, afl. van breed) (1),
dreigen, eigen, eisen, leid vr. „doorgang" (bij leiden : Mnl. W 4. 229
lede, leide, ohd. leiti „ductus" ; Mnl. W 4. 300 leet = Stallaert
2.! S 6), mein(eed), neigen, sleikens „boordvol" (Kil. sleyck, abl.
slik), sprei, steil, weinig. Maar Leuvens bescheid „antwoord"
heeft ê, evenals Aarschots bescheideljk „duidelijk" (DAUWELS,
blz. 69); Aarschots met ei is eveneens boekweit (blz. 6i).
Op enkele uitzonderingen na (scheiden : A. met ê, L. met ê
en ei § 22 A. 2, blz. 43 ; slepen : A. met ei, L. met è) vertonen,
blijkens de aangehaalde monografieën, het Aarschots en het
Leuvens dezelfde djtrjb.utie van ê en ei.
Uit het dialect van Tienen P en omgeving, in -oostelijk
Zuid-Brabant, heeft G. Vinnen volgende woorden met aan een
vroegere ei-diftong beantwoordende klank (ei in umlautspositie)
behandeld : heimelijk, gemeen, beitel, geit, eigen, bleken, weken, --

( 1 ) Betwijfeld door G. WINNEN, T. T. IV. 195 2.. 13 5 vn. 3 : hij denkt aan
Ogm. * bráwó- „rand" (in mnl. braeuwe „ooglid") * brá > Tiens P " 145
bRa:j / (met diftongering in de auslaut), geschreven a. i 784 braeye en vgl.
J. HERBILLON HTD 34.1960. 3 10 die wijst, in de Coutume de Gorze, op
Waals brays, met analoge bet., voorts V. WARTBURGS FEW" I, p. 481 b.

---- 36 --klein, menen, delen, slepen, reiken, -- dreigen, weinig, heilig (Taal en
Tongval, IV. 195 2. i 23 v.v.).
De hier onderzochte dialecten (het Aarschots, het Leuvens,
het Tiens) mogen voor het Zuidbrabants representatief heten.
In 't algemeen mag de regel, evenals voor het Nederlands, voorlopig heten : wgerm. ai wordt e, maar in i-umlautscondities ei.
Voor het overgangsgebied tussen het Zuidbrabants en het
Oostvlaams, de Denderstreek, hebben we van Ph. COLINET :
Het Dialect van Aalst, Bene phonetisch-bistorische studie (Leuv.
Bijdragen I, 1896).
Wg. ai levert in het Aalsters (evenals elders) in 't algemeen
een diftong op met i als eerste component, wat ik dus met het
symbool ê (= scherplange ee) aanduid. Hier releveer ik dan ook
alleen de (Brab.) ei-vormen, die of een aan diftong ei beantwoordende klank vertonen, of (zoals in het Vlaams) een scherplange e.
Met ê (in Brab. dialecten ei) tekenen we op : ( i 7, 2 0) : beitel,
eik, reiken, verleiden (ook, evenals Aarschot en Leuven : bescheid,
scheiden), nog (§ 17, 3 0) dreigen, leiden, volgens de Woordenlijst :
steiger(en) [(met de eigenaardige bet. „walg(en)"] (ags. stagger
„trap", eng. stairs < * staigri-, gevormd van stagen).
Met ei (§ 18, 2 0) : geit, eigen, heimelk, reis, weide, het suffix
-beid; (§ 7, 6 0 , blz. i q) klein; -- volgens de Woordenlijst
(blz. 2 5 5 vv.) : gemeen (met ei en ê), (heide niet vermeld), heilig,
keizer, Mei, menen (met ê en ei), sprei, (weinig niet vermeld), weit
(in boekweit) .
Slotsom : het Aalsters staat dus met vele woorden op Brabants
standpunt, maar sluit bij het Vlaams aan met ê in de vormen
beitel, dreigen, eik, leiden, reiken, steiger.
Welk beeld vertoont het V l a a m s ?
We beginnen met het Oostvlaams. Anders dan voor het Brabants,
waar we over drie monografieën beschikken, zijn er voor het
Oostvlaams geen monografieën in druk verschenen, met uit
TEIRLINCK : Klank- en Vormleer van het Zuid-zonderigvaIs.
(Gent, 1924). Met ê worden daar (§§ 5 9,-OostvlanderchDi
6o, i 69) vermeld : beitel, (de) bleek, (ver)breiden, dreigen, eik, eikel,
eisen, geit, suffix -beid, heide (plant), leiden, menen, scheiden, steigeren,
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weide, (boek)weit. Maar ei hebben (§ 68, 69, i69) eigen, heide (Fra.
„bruyère "), keiler, klein( je), reiger, spreiden.
We beschikken dus slechts voor het Zuid-Oostvlaams over
uitvoerig materiaal; een symptomatisch beeld van de geografische
verbreiding in heel Oost-Vlaanderen van ê- en ei-vormen van
enkele woorden wordt ons verschaft door de kaarten en teksten
van de twee Atlassen van E. Blancquaert, t.w. Noordoost- (en
Zeeuwsch-) Vlaanderen en (met medewerking van H. Vangassen)
Zuid-Oost-Vlaanderen. De hieruit te gebruiken woorden zijn:
dreigen (zin no z 3), eik (no z zo), eikel (120) , geit (89), het suffix
-heid (eeuwigheid no z 34), klein (88, I I j), sprei (51)„ c.q. spreiden
(5'), weide (zo).
.

vertoont in geheel Oost-Vlaanderen een klank (/i.3/
en varianten) die aan e beantwoordt. Wel duiken in ZeeuwsVlaanderen enkele ei-vormen op Nederlands rijksgebied op
hier staan we duidelijk voor invloed van de cultuurtaal. Bellem I
I 8 8 (ten W. van Gent) heeft bedreigde (met E .i) ; Loochristi 120 3
(ten O. van Gent) heeft dreigde met Ix.1 Staan we telkens voor
een relict van ei ? Immers, Loochristi heeft JoE./ voor ndl.
/a.i/ voor ndl. ei in ei, ge<eid, pei(n)zen, /a./ voor ei in meisen
(=: meid), /,E./ in het suffix van de boomnaam eikelaar (= eik)
(dus met Brab. -leer : Vlaams is -laar). Overigens vertoont Loochristi ei in weide, spreivlas, klein, maar e in sprei, breiden (= openspreiden, smeren), geit, eik, eikelaar. Van binnenuit gezien, d.w.z.
van het dialect van Loochristi uit, kunnen we als werkhypothese
de /t./ van dreigen voorlopig als een relict-vorm met ei beschouwen. Misschien wordt de zaak helder als we onze blik wenden
naar de ê / ei-isoglosse van dreigen tussen het Vlaams en het
Brabants. Die isoglosse loopt even bewesten Brussel in de richting
zuid-noord : in het ei-gebied liggen nog, als het verst naar het
Westen toe gelegen posten (1 ) : Halle O z86, St.-Martens-Lennik
0 245, Wambeek 0 161, St.-Katelijne-Lombeek 0 i 56, Asse
0 162, Peizegem O 69a, Lippelo I 270, Puurs I z68, Hingene
DREIGEN

( 1 ) Een nauwkeurige afbakening, plaats voor plaats, is niet doenlijk omdat
op vele plaatsen, van de praeteritale vorm dreigde de sterke vorm dreeg voorkomt; ook al omdat de Atlas niet steeds opnamen vermeldt. Te betreuren
is dat niet, omdat we toch maar alleen het algemene verloop van de isoglosse
nodig hebben.
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I zei, Schelle K 285, Antwerpen K 244. Samenvattend : een
isoglosse die vanuit Halle (ten W. van Brussel) in bijna rechte
lijn zuid-noord loopt tot aan de Schelde; deze rivier vormt dan
verder de scheiding. Van hieruit bezien wordt het wel bezwaarlijk
de /e./ van Loochristi I 203 (bij Gent) als (enig !) relict uit een
voormalig ei-gebied in Oost-Vlaanderen te blijven beschouwen;
misschien vindt die Je./ zijn verklaring in interne foneemverhoudingen van het dialect van Loochristi.
De tweede vorm die we thans bespreken is EIK : Oost-Vlaanderen heeft overal steeds e. De isoglosse (Vl.) e / (Brab.) ei van
dit woord (1) valt vrijwel samen met die van ê / ei van dreigen.
In i 93 z heeft H. Vangassen ( 2) de isoglosse van eik in KleinBrabant reeds geschetst en er aan toegevoegd, dat in het eigebied het woord eikel de vorm met vertoont, daarbij constaterende dat op sommige plaatsen (Walem, Elewijt, Heist-op-denBerg) eikel met ei voorkomt en dus een indringer is („De indringer is /a.3/, de oudste is /i./”, blz. 47). Die opmerking, t.w.
dat eikel met ei in het e-gebied van eikel een „indringer" is, stelt
de vraag, of eikel met ei door een vernieuwingsgolf uit het Oosten
opkomt, waarbij we onderscheid moeten maken tussen een jongere (Brabantse, - of oostelijke ? -) golf (bij eikel, en misschien
andere woorden : weide, klein, sprei) en een oudere, uit de tijd
van het umlautsproces, of zelfs uit de tijd van de Frankische
kolonisatie dagtekenende golf (die dan verantwoordelijk is voor
de scheiding ê / ei bij alle woorden) . Met het woord „indringer"
schijnt Vangassen te denken aan invloed van het ei-gebied op
het ê g e b i e d. Men kan echter ook denken aan invloed van
de v o r m eik op de vorm kel, en in dit geval is eveneens
/a.:^)/ de „indringer", /i.:D/ de oudste. De vraag is, in het kader
van een (algemene) oost-west-beweging dan wel van loutere

(1) Tot het ei-gebied behoort eik naar het Westen toe nog in (beginnende
aan de Vlaams-Waalse taalgrens) : Edingen 0 281, Pepingen O 244, St.Kwintens-Lennik 0 23 8, IVambeek 0 i 61, Asse 0 i 62, St.-Kateljne-Lombeek
O i 56, Brussegem 0 73, Steenhuffel 0 67, Merchtem 0 69 (ook Peizegem
O 69a), Londerzeel K 275 , Lippelo K 270, Liezele K 269, Puurs K 268,
Ruisbroek K 222 . De cursief gedrukte plaatsen hebben beide isoglossen
(dreigen, eik met ei) gemeen.
(2) HAND. Top. DIAL. XX VI, p. 46. v.

-- 39 -(alleenstaande) vormaanpassing, van belang. Hoe ziet het er dan
in Brabant uit met de ei in eikel ?
Wie eikel met ei in kaart brengt, merkt dat in het hele Zuidbrabantse gebied (eik vertoont er overal ei), eikel voor het meren
voorkomt, uitgenomen in een klein zestal dicht bij-delmtê
elkaar gelegen plaatsen ten O. van Tienen P 145 en een dito
tiental plaatsen ten W. (vaak dubieus of ei wel ten grondslag ligt
aan de huidige dialectische klank), voorts sporadisch ten O. en
ten W. van Brussel, en geïsoleerd ten O. van Mechelen (1 ). Daar
het Limburgs verschil maakt tussen eik en eikel (in dit laatste woord
wijst de klinker op e) en we van de school wel geen invloed
kunnen verwachten in de richting van een uitspraak ei in eikel
(men denke aan plaatsen met zeer geringe ontwikkeling als Holsbeek : Leuven zelf maakt verschil !, of Ottenburg, Schepdaal :
Brussel zelf maakt verschil !) houd ik eikel met ei in deze Brabantse plaatsen : niet voor ingedrongen uit het Oosten (= ver
„expansie"), maar wel voor een aanpassing-nieuwgsolf,
aan de vorm eik zelf.
Samenvattend : dreigen en eik enerzijds, drêgen en eek anderzijds
bestrijken hetzelfde areaal; de isoglosse loopt van Halle over
Asse tot aan de Schelde. Eikel vertoont in beide gebieden de vorm
met ê, maar in het Brabantse ei-gebied (van dreigen, eik) duiken
(denkelijk onder invloed van de vorm eik) enkele vormen eikel
met ei op.
Het derde woord waarvan we het areaal met ê c.q. ei in Oost Vlaanderen nagaan, is GEIT. In de vragenlijst van de RNDA
( 1 ) Eikel met de ei van eik : Breendonk 1271, Walem K 325a, Heist-opden-Berg K 3 39, Beigem P ;, Elewijt P 9, Dilbeek (ook ê) 0 177, Schepdaal (ook ê) O I 7 S, Elingen O 2 S 3, Lot 0 225 , Evere (ook ê) P boa, Neder
30, St.-Stevens-Woluwe (ook ê) P 68,-OverhmbkP6o,Hlse
Sterrebeek P 72, Binkom P 9S, Kerkom P ioi, Roosbeek (dubieus : verificatie gewenst) P 103, Vissenaken (a.v.) P 104, St.-Gillis P i 22a, Hoeilaart
P z 26, Ottenburg P I 3 S, Neervelp (a.v.) P I 3 8, Opvelp P I 3 9, Kumtich
(a.v.) P 144, Tienen P 145, Meldert (a.v.) P 148, Oorbeek (a.v.) P 149,
Hakendover (a.v.) P I 5 o, Wommersom (a.v.) P I S 7a, Orsmaal-Sussenhoven
P 15 9, Halle-Booienhoven P i6i, Laar P 167, Landen P 171, Alsemberg
P 13 7 (drukfout voor P 199).
Met Is.k:Dls/ sluit Tienen wel aan bij ei : diezelfde je./ ook in dreigen, weinig ,
heilig en keizer, reis blijkens G. WINNEN, Taal en Tongval IV. I 952. 124.
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komt dit woord voor in zin 89 : de geitebok (is gestorven) : in heel
wat plaatsen is alleen met het woord bok geantwoord, zodat
opnamen met feit ontbreken. Dit is vrij vaak het geval in het
gebied ten N. van de Schelde : alleen voor Rupelmonde Iii 8,
St.-Gillis-Waas I i 73 en Zaffelare 1 204 beschikken we over
een opname, telkens met ei; enkele andere plaatsen hebben é.
Hier moet dus ergens de isoglosse gêt / geit lopen, maar waar juist ?
Ten Z. van de Schelde beschikken we over meer opnamen,
zodat (afgescheiden van enkele gapingen) we de isoglosse vrijwel
in een richting noord-zuidwaarts zien lopen even ten W. van
Aalst en Ninove (1). Alles bij elkaar genomen zien we dus het
ei-gebied van geit in Oost-Vlaanderen verder westwaarts liggen
dan dat van dreigen en eik.
Bij de verbreiding in Oost-Vlaanderen van de vorm van het
suffix -HELD rijst geen probleem. In de vragenlijst komt het voor
in zin 13 4 : „ het is een eeuwigheid geleden dat ik u gezien heb".
Heel wat zegslieden hebben die zin weergegeven met : „het is
lang geleden" of iets dgl. ; wanneer echter het woord eeuwigheid
wordt gebruikt, vertoont het suffix steeds een vorm die op ei
teruggaat, zeker niet op ê.
De isoglosse KLEN / KLEIN loopt dicht bij en soms parallel
met de provinciegrens van West- en Oostvlaanderen : hij ligt
dus nog verder westwaarts dan die van geit; klein met ei beslaat
dus vrijwel geheel Oost-Vlaanderen. In voetnoot (2) vindt de
lezer het verloop van plaats tot plaats zoals ik dat aan de hand
van de RNDA heb kunnen opmaken. Met enige nauwkeurigheid
kan ik dat verloop niet vergelijken met de grens, beter gezegd :
(1) Het verste naar het Westen toe reikt de vorm geit met ei tot (uitgaande van de Schelde) Lede 0 46, Erpe 0 S 2, Mere 0 S 6, Haaltert 0 146,
Kerksken 0 13 6, Denderhoutem 0 i 50, Outer 0 145, Pollare 0 22 i, Idegem 0 223, Onkerzele 0 228a, Galmaarden 0 232, Viane O 271 (hier bereiken we de Vlaams-Waalse taalgrens).
(2) Van de taalgrens uit gezien, reikt (in O.-Vi.) het e"-gebied tot en met
Ronse O 265, Nukerke O 202, Berchem 0 199, Petegem 0 196, Wortegem
0 9 , Ooike 0 9 3, (in W. -Vl.) Waregem 0 So, Wielsbeke 0 76, Wakken
0 g, Ingelmunster N 47, Meulebeke N 43, Tielt H i 23, Wingene H i 19,
St.-Joris-ten-Distel I i 84, Beernem I 18 3, Kleit I Y 5 4a, Maldegem I Y S 4>
Oedelem I i 5 3, Middelburg I i 26, Lapscheure I i 24.
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de grenzenbundel tussen West- en Oostvlaams, die W. PEE
heeft beschreven in zijn opstel Het iVestviaams 1), omdat hij de
westelijke resp. de oostelijke grens opgeeft van een bundel isoglossen, een strook waarbinnen ook de grens „kliën / klein"
(d.i. klên : klein) valt. De beschrijving van Pée berust op een (door
de Kon. Vlaamse Academie in 191I bekroond, maar nog niet
uitgegeven) werk van Vandenheuvel en Brou over De topographische grens van het West- en Oostvlaatnsch. Een grenzenbundel
tussen West- en Oostvlaams, die Pée met het materiaal van zijn
Dialektatlas van West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen heeft
getekend, „valt in grote trekken samen met die van Vandenheuvel
en Brou, maar wijkt, voor een paar verschijnselen, ietwat meer
westwaarts af". Welke die afwijkingen zijn, vermeldt Pée niet.
Maar hoe dan ook, voor ons gestelde doel (een overzicht van de
„Staffellandschaft" in westelijke richting van de verbreiding
ei / é) is, zoals reeds gezegd, een zo grote nauwkeurigheid niet
nodig. Het volstaat te constateren dat, zoals we totnutoe hebben
gezien, westwaarts dreigen en eik (met ei) reiken tot voor de Dender;
geit (met ei) tot even over de Dender; klein (met ei) tot even
voor of tot aan de provinciegrens tussen Oost- en Westvlaanderen; het suffix -held in Oost-Vlaanderen met ei alleenheersend is.
Blijft nu nog sprei, c.q. spreiden, en weide.
(

We beginnen met WEIDE, omdat dit woord, dank zij topo-

nymische onderzoekingen, ons in de gelegenheid stelt in de geschiedenis hoger op te klimmen.
Het kaartbeeld vertoont geen scherp te tekenen isoglosse : het
woord weide immers is een concurrent van meersch; op vele plaatsen
(o.m. ten Z.-O. van Gent) komt het niet voor, terwijl het elders
n a a s t meersch, maar met een andere betekenis, staat. Tussen
de plaatsen waar weide optreedt ligt dus soms een min of meer
grote weide-loze, met meersch gevulde, vlakte ; daardoor ontgaat
ons het scherpe zicht op de grens tussen wede en weide. Wie kaart
no 147 : weide en meersch in ' de Atlas enigszins aandachtig bekijkt,
ziet hoe los het beeld van de scheiding wede : weide is.
Tot - het ê gebied behoren, als verst naar het Oosten toe gelegen
plaatsen, beginnende aan de Vlaams-Waalse taalgrens : Everbeek
(')WEST-VLAANDEREN.

Brussel, Elsevier. ic) S 8, blz. 6 van de overdruk.
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O 212, St.-Lievens-Essche 0 140 (met een sprong oostwaarts
vinden we als eerste posten weide in het ei-gebied te Viane O 272,
Pollare O 221 en verder langs de Dender stroomafwaarts, dus in
noordelijke richting; tussen dit westelijke ê gebied en het oostelij ke ei-gebied komt dan meersch voor) ; en zo voorts nog ê .
Leeuwergem 0 i 32, Scheldewindeke 0 36 (als plaatsnaam) en
ei daarentegen in Balegem 0 3 8, e in Merelbeke O 22 (1 ) en
ei daarentegen in Serskamp 0 41 . Voorts e in Eeke 0 [9, Astene
0 16, St.-Maartens-Latem 1239, Drongen 12 3 i , Mariakerke
1 240. Gent 1241 zelf ligt in een zak met ei, evenals St.-Amandsberg I 242 en Beervelde 125 i a, met daarnaast oostwaarts een
é enclave gevormd door Destelbergen 1243, Melle I 250 en
Wichelen 1256a. Even ten N. hiervan liggen met ei Kalken
I 25 2, Overmere 12 5 3, Berlare (Dendermonde) 12 5 7. We keren
nu terug tot ten W. van Gent om het e-gebied terug te vinden
met Merendree I 229, Hansbeke 1228, Bellem I i 88 en Aalter
187; vlak ten N. hiervan ligt weer het ei-gebied.
Samenvattend kunnen we, in verband met het verloop van de
isoglosse e / ei, dus zeggen : ten W. van Gent loopt de isoglosse
ongeveer horizontaal tussen een noordelijk ei-gebied en een zuidelijk e- gebied ; Gent in een ei- gebied latend buigt de lijn ten W.
van Gent zuidoostwaarts, steekt de Schelde over, volgt weer een
richting zuidoostwaarts om na een knik bij St.-Lievens-Essche
0 140 tenslotte zuidwaarts te verlopen. Ten O. van Gent, langs
de Schelde, liggen enkele é-enclaves.
Deze isoglosse, met zijn knikken en leemten, . met zijn grillig,
onrustig, onderbroken verloop, wijst op strijd, op beweging.
Wie is hier de aanvaller ? Er is : a) strijd tussen weide en meersch,
er is : b) ook strijd tussen weide en wede.
b) Verbinden we met een lijn de '-enclaves ten O. van Gent
met de e- plaatsen ten Z. van Gent, dan ziet het er naar uit, dat de
„zak" Gent met ei als ei-wig is ingedreven in .een ouder ê gebied.
Dan zou weide met ei de aanvaller zijn.
a) Weide in het offensief, tegen meersch : dat blijkt uit opmerkingen van zegslieden. De Atlas vermeldt immers van weide dat
het een jonger woord is : te Stekene I i 71 , te Mariakerke 1 240
(meersch is archaïsch), te Oetingen O 242 (meersch is verouderd).
(e) In het participium (de beesten hebben) geweid.

— 43 -Meersch is dus een ouder woord, behoort tot een vroegere laag :
bevestiging hiervan vinden wij bij J. LINDEMANS ( 1 ). Hij toont
aan dat, op meet / maat na aan de kust, het Zuidndl. taalgebied,
wat de benaming van het grasland betreft, in twee delen vervalt:
een westelijk (tot tussen Dender en Zenne) met meersch, en een
oostelijk met beemd. „Weide (zegt L. blz. 27i) is er ... in geslaagd,
op vele plaatsen, beemd en meersch te verdringen", „ Reide is
een tamelijk laat toponymisch bestanddeel, ten minste wat zijn
drukke verspreiding betreft" (blz. 273). We tellen in West-Vlaanderen naast een groot getal meersch- (en meet-) namen in de i 3 de
eeuw nog maar vijf wede-namen; de volgende eeuwen brengen
er wat meer en pas in de i 8de eeuw worden ze vrij talrijk. De
mnl. vormen (13de-'4de eeuw) die Lindemans aanhaalt, hebben
alle e, ei.
We mogen dus gerust besluiten : het (0.-Vlaamse) meerschgebied is vroeger aangevreten, wordt misschien nu nog bedreigd
door een (westelijke vorm) wêde en door een (oostelijke) vorm
weide. Weide in de Gentse zak is dus een (door Brabant, of door
de cultuurtaal) ingedreven wig met ei, in een voormalig ê gebied,
en de (oude) grens tussen (westelijk) e en (oostelijk) ei schijnt
dus gelegen te hebben : voor het gebied ten Z. en ten 0. van de
Schelde in een halverwege tussen Schelde en Dender zuid-noord
gerichte lijn; voor het gebied ten N. van de Schelde en verder
links, naar het W. toe valt, bij gebrek aan een diepgaand toponymisch onderzoek, vooralsnog niets te zeggen. Wêde resp.

weide zijn geen import uit het W. c.q. uit het 0. ; het is een autochtoon woord met twee vormen; het opkomen en frequenter gebruik als benaming voor „grasland" enz. zijn aan bepaalde interne
oorzaken toe te schrijven waarover Lindemans heeft geschreven
(blz. 2iá, 271 -276) en waarover ik niet uitweid. Het moge voor
ons doel volstaan, de grens e / ei in de streek tussen Schelde en
Dender te hebben zien doorschemeren.
SPREI (vraag 5 i : bedsprei) dient samen behandeld te - worden
Met SPREIDEN („vlas spreiden", waarvoor vaker BREIDEN / brêden
wordt gebruikt, dit laatste ook in de bet. „mest openspreiden",
„boter op een boterham smeren ").
Toponymische Verschijnselen geografisch bewerkt. Hand. Top. Dial. XIX.
'945, D. 217 v.v. ; inz. p. 2.71 v.v.
(

1)

— 44 Tot het ei-gebied van breiden behoren (1 ), als verst naar het
W. toe gelegen plaatsen (beginnende aan de Vlaams -Waalse
taalgrens) : Viane O 271, Pollare O 22 i , Ophasselt O 2 i 7, Ninove
O 15 2, Haaltert 0 146, Heldergem 0 i 39, Welle 0 147 (2).
Ten Z. van de Schelde volgt deze breiden-isoglosse dus ongeveer
het verloop van de geit-isoglosse : tot beide behoren Viane, Pol
-lare,Ht.
Het werkwoord spreiden, dat in de antwoorden nog minder
vaak dan breiden voorkomt, behoort bezuiden de Schelde eveneens tot dit ei-gebied. Spreiden, met ei, komt ten Z. van de Schelde,
t.w. in het Denderdal, in westelijke richting voor tot Bever
0 272, Galmaarden 0 2 3 2, Pollare O 22 I , Outer 0 145 , Denderhoutem O. T 50, Haaltert 0 146, Mere 0 5 6, Erpe 0 S 2, Appels
126 z . Enkele plaatsen liggen verder westwaarts : Erwetegem
O 12 2, en aan de Schelde : Mater O 123 , Eine 0 94, Ooike
0 93, Kruishoutem 0 84 (= om 4 u. eten), verder St.-LievensHoutem 0 47. Ten N. van de Schelde is (ver)spreiden met ei
doorgedrongen tot aan de isoglosse sprê/ sprei (zie zo beneden) en
beslaat dus hier het ê gebied van breiden. In het e- gebied van
spreiden hebben we Loochristi 1 203 met in sprei, met ei in
(ver)spreiden, terwijl omgekeerd Beervelde 12 5 ia sprei heeft met
ei, maar „vlas spreiden" met ê, en Wichelen 1236a sprei met ei,
(open)spreiden met e.
En nu de isoglosse sprê/ sprei.
Bestrijkt de ei-uitspraak van beide breiden en spreiden vrijwel
hetzelfde areaal tot even ten W. van of langs de Dender, daarentegen ligt de isoglosse ê / ei van het woord (bed)sprei verder
westwaarts langs of even ten O. van de Schelde.
Sprei met ei beslaat dus het oostelijke deel van Oost-Vlaanderen
tot aan de Schelde; het aansluitende westelijke ê gebied begint
(richting zuid-noord) met : Berchem 0 199, Petegem 0 196,
(1)Er zijn leemten, omdat zegslieden niet steeds geantwoord hebben.
(2)In het I -vak van de kaart, dus ten N. van de Schelde, komt de samenstelling uitbreiden voor, op vele plaatsen blijkbaar in de moderne betekenis :
niet van „mest openspreiden, boter op een boterham smeren ", zoals elders,
maar van „uitbreiding nemen, vergroten" : Sas van Gent I t 6z (zeldzaam),
Zuiddorp I 167, Haasdonk I i 8 t , Zomergem I 19 2 (een fabriek), Evergem
I zoo, Eksaarde I zo6, Belsele 12 i o, Tielrode 1214, (ook te Kanegem I 224),
Mariakerke I 240 (zaken), St.-Amandsberg 1 242, Zwijnaarde 1246, Gentbrugge I 248 (vergroten), Oudegem 1263 (= uitgestrekt).
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Oudenaarde 0 98, Ooike 0 9 3, Eiree 0 94, Zingem 0 87, Gavere
0 20, Eeke 0 19, Merelbeke 0 22, dus met een lijn die vrij wel
langs de Schelde ligt en die dan Gent (met ê) omsluitend, loopt
over Melle 12 S o (met ei en ê) en voorts (mete telkens) Heusden
1249, Destelbergen I 243, Loochristi I 203 (maar spreivlas met
ei !), Desteldonk I i gg, Ertvelde I i 64 (met e en ei) en tenslotte
langs de rijksgrens (terwijl Zeeuws -Vlaanderen ei heeft) Assenede
16 i, Watervliet I i 3 3, St.-Margriete I i 30, Lapscheure I i 24.
In het gebied, dat sprei met ei en breiden met ê gemeen hebben,
d.i. grof genomen : a) ten N. van de Schelde, b) tussen Dender
en Schelde, is spreiden met ei dus a) ten N. van de Schelde ver
westwaarts doorgedrongen, b) tussen Dender en Schelde (waar
het, hoe zelden ook, toch voorkomt) sporadisch doorgedrongen.
op het eerste gezicht komt de strook tussen Dender en Schelde
als een punt-puntsgewijze veroverd gebied voor : samen met het
zeer vaak voorkomende sprei met ei treedt het zeldzame werkwoord spreiden met ei op, terwijl omgekeerd, even ten 0. van
Gent, in twee plaatsen, t.w. Beervelde I 25 ia en Wichelen 12 5 6a
(naast sprei met ei) spreiden met ê bestaat. Gezien vanuit het Oosten,
schijnt het znw. sprei, in een beweging van oost naar west, verder
dan de ei van breiden, tot aan de Schelde te zijn o p g e r u k t,
en samen met het znw. sprei is ook het ww. spreiden meegegaan.
Men kan deze interpretatie steun verlenen, als men in het veroverde
ei-gebied van sprei de twee vormen met ê van spreiden (Beervelde
en Wichelen) als relict beschouwt.

Intussen moeten we voorzichtig zijn met uit een zgn. d i a 1 e c t geografisch o p r u k k e n in westelijke richting van het werkwoord verspreiden met ei conclusies te halen voor een oude (middeleeuwse ?) aanwezigheid van ei zo ver in het Westen. Zo
komt verspreiden met ei voor te Kruishoutem 0 84 (è-gebied van
sprei) met de betekenis „om 4 u. eten" ; voor het naburige Ooike
0 93 vermeldt de Atlas verspreiden (met ei) zonder betekenis
(voor „mest openspreiden" zegt men er breden) ; te • Eine 0 94
is verspreiden (met ei) : „voortvertellen" (maar daar bestaat uitspreiden met ei „uitspreiden" : de plaats ligt aan de linkeroever
van de Schelde t); — te - Zomergem I 192 (in het ê- gebied van
sprei) wordt spreiden (met ei) van „nieuws" gezegd; -- bij Sleidinge I i 9 S geeft de Atlas van verspreiden (met ei) geen uitleg ; '
uitbreiden (met ei) te Zomergein I i 92 is toepasselijk op een fabriek
(voor „mest" wordt breden gebruikt) ; Evergem I zoo (naast
-
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mest, boterham brêden) kent met ei : „dat breidt, of : spreidt. hem
(-_= zich) daar uit" ; -- Kanegem 12 24 (naast : boterham bilden)
uitbreiden (met ei), zonder vermelding van betekenis ; St.-Amandsberg 1 242 : idem ; Zwijnaarde 1 246 (boterham breden, mest
openbrêden) uitbreiden met ei, geen betekenis ; Gentbrugge 1 248 :
openbrêden (b.v. mest), maar uitbreiden met ei : „vergroten ". Deze
plaatsen liggen alle in het e- gebied van sprei.
Het zal de lezer wel duidelijk zijn geworden : spreiden, versprei
(gezegd van nieuws) 1), uitbreiden met de bet. „vergroten"-den
zijn cultuurwoorden, door de . school of de administratie (Gent
ligt in de buurt !) gepropageerd. Met hun ei-uitspraak en hun
betekenis leggen ze veeleer getuigenis af van moderne cultuur
niet zozeer van een oude (middeleeuwse) aanwezig--uitsralng,
heid van ei. Uit de betekenis „om 4 u. boterham eten" van ver
met ei te Mater 0 i z 3 (in het ei-gebied) durf ik niets-spreidn
te halen; misschien zijn het (toch ?) relicten met ei en een betekenis : „openspreiden, brood smeren, vandaar : eten" ? ( 2).
Wie dus aan de hand van de ei van (ver)spreiden, uitbreiden op
zoek is naar sporen van een oud - middeleeuwse aanwezigheid
van ei in deze woorden ten W. van het Denderdal, kan deze
vormen niet (ten volle) vertrouwen. Daarom moet hij erop verdacht zijn, dat sprei met ei in het gebied tussen Dender en Schelde,
met het oog op het reconstrueren van een ei- (en geen e-) gebied,
ook al geen blind vertrouwen verdient. Het zou nl. wel zo kunnen
zijn, dat sprei zijn betekenis „bedsprei" en, voor een bepaald
(

(1) De betekenis „voortvertellen, bekend maken" van spreiden bestond
reeds in het mnl. (Mnl W VII. i 805, bet. 5), maar bevreemdend mag het heten
dat daar waar sprê wordt gezegd van bedsprei, juist (ver)spreiden (Eine 0 94
verspreiden ; Zomergem I i 9 2 rondspreiden) met ei gezegd wordt van « nieuws» .
(2) Bij spreiden i) voortvertellen, 2) eten, zou men misschien in de ver
kunnen . komen, als etymon niet aan spreiden, maar aan mnl. spraeyen-leidng
te denken. Het Mnl W VII. 1793 kent spraeyen met de bet. „verstrooien,
verspreiden", nog vermeld in het (Gentse) Naembouck van 1 S 6 z, d.i. de
tweede druk van het Nederl.-Frans ' Woordenboek van Joos Lambrecht
(cd. R. - Verdeyen, .Luik r 945) s.v. verspraeyen „espardre" (terwijl.verspreeden
er staat als „eslargir"). Oudfra. espardre (vgl. Fra. épars) betekende „strooien,
verbreiden". Maar het gaat moeilijk op, met dit mnl..spraeyen het huidige
dialectische spreien gelijk te stellen : immers, men zou van mnl. aei diftong
verwachten met in de eerste component donkere a-kleur terwijl dit spreiden
ter plaatse een monoftong met palatale a of zeer open e vertoont (Kruis
2, Kalken I z S z).
-houtem084,Ein9Zrgem1
-

-
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areaal, ook zijn uitspraak met ei, aan een jongere (Brabantse . ?)
cultuurstroming heeft te danken. Die cultuurstroming zou ' dan
uit de i Ede eeuw dagtekenen. Hiermede rijst de vraag naar de
geschiedenis van ons woord (bed)sprei.
Het woord is in het Nederlands jong : het W.N.T. XIV,
3006 vermeldt het eerst bij R. VISSCHER (Brabbelingh, ca. i boo,
maar uitgave 1669). KILIAAN kent het ook nog niet. L. LIEVE
-COOPMAN in zijn Gents Woordenboek (1952), blz. 13 49,-VROUW
heeft een vindplaats spreede uit 1669 (Crim. proc.) .
Het begrip ( „dekking ") was niet onbekend; echter weten we
niet, wanneer onderscheid is gemaakt tussen een deken en een
sierdeken, een sierdek. Een gewoon mnl. woord voor deken
was coeverture, waarnaast ook decsel, beddedecsel, beddecleet, saerge.
Zo vindt men nog in de beschrijving van „het huisraad in het
bisschoppelijke paleis te Gent in i S 87" (M. GYSSELING, Taal
en Tongv. IV. 1962) geen spoor van sprei, maar wel (blz. i o6) een
roodt beddecleet, (blz . i I o) een witte spaenssche saerge. De Sjinon^vmia
Latino- Teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta), uitg.
door EMILE SPANOGHE, kennen (II, Antwerpen, 1892, p. 206)
s.v. lodix : dekke, deksel, beddekleed, sargie, (III, 1902, p. I13)
s.v. stragulun : sargie, beddekleed, dekke, deksel, plagge, (I, i 889,
p. I S4) s.v. cento : sargie, bedde - kleed, lap -werk, lapperije, (II,
p. S 8) s.v. gausape : sargie, bedde - kleed, karpet. Geen enkel van
die woorden uit de begripssfeer „deken” wijst op een begrip
„sierdeken".
Toch moet het ons niet verwonderen, dat op een „bepaald"
ogenblik, in het Nederlands het woord sprei om zo te zeggen
vanzelf kon ontstaan. Reeds in de 14de-eeuwse roman van
Lancelot stoten we op een kiem : we lezen er immers : si vonden
een siden cleet ... in covertoers wise gespreyt daer een rike bedde
onder lach (III, 7945 , aangehaald Mnl W VII. i 804) (X); op het
.

(1) Vgl. nog Roman v. Lancelot III
23019 Ende doen gingen die knapen
Waleweine saen eery bedde maken
Dat rikelijc was ende scone.
23026 Een knape starc ende snel
Brachte enen cuelc Sidi j n
Ende orcussen purperijn.
Een ander brachte daer gedregen
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eind van de 15 de eeuw komt spreitsel voor (Mnl. W VIT. i 8o8)
reid wordt, beP oP den grond, kleed, voetkieedje" :
„wat g esp.
die van Persen vilden ende maecten van sinen velle horen coninc een spreetsele onder dye voeten (Pass. W. 147b; Gouda, 1 480 = Bouwstoffen
no ioii).
Dat op een bepaald ogenblik sprei(de) in het Nederlands in
gebruik kwam, behoorde dus tot de mogelijkheden. Het blijft
echter onduidelijk, of dit znw. sprei(de) direct op het werkwoord

spreiden is gemaakt, dan wel een semantische uitbreiding is van
een reeds bestaand sprey met de betekenis „een uiteengespreid
deel van iets, een hoopje uiteengespreid hooi of vlas", waarvan
Mnl. W VII. i 804 een Limburgse vindplaats aanhaalt : van den
vlas sal iiien geven die elf te sprey off den elf ten boet (bos), wanner dat
vlaes droch is (uit Limb. Wijs. 2S I.28).
Sprei met in het Vlaams, van de kust tot aan de Schelde (zie
hierboven, blz. 44) en met ei vanaf de Schelde oostwaarts, is dan
ook als w o o r d normaal, maar onduidelijk blijft het voorkomen
van ei in het gebied tussen Schelde en Dender waar het ww.
spreiden met ei haast niet voorkomt en waar men integendeel,
met ê, aantreft :feit, eik, dreigen, leiden, zelfs weide. Is sprei met ei
aldaar dan toe te schrijven aan Brabantse „expansie ", evenals

,klein

?

Twe slapelakene niedwegen
Wit, gevouden ende cleene —
Daer noit man oec ne geene
So goet met ogen ne sach
Alse daer Walewein doe op lach.
23035 Doe si op dat bedde waren gespreet,
Brachte ene joncfrouwe daer gereet
Een covertuer, bespringet met goude,
Die hi over hem hebben sonde.
Die al die werelt ware dor gaen,
23040 Hine hadde rye gene so gedaen
Vonden, bedi Si was so goet.
Tgesticte datter ane stoet
Ne coste niet so lichtelike;
Men priset vor een coninc Tike.
13030

(nu te vinden in : Dr. Maartje Draak, Lanceloet eii bet Hert -feet de Witte Voet,
Zwolle, N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, 1.9 S 3, Zwolse
drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden, nr. 6, blz. 61v. (r. 743 v.v.).

— 49 Na deze excursus over sprei kunnen we de ontwikkeling van
owgerm. ai in West- Vlaanderen en inz. de situatie
van de ê / ei-woorden aldaar in ogenschouw nemen.
In umlautloze positie is owg. ai, evenals in Brabant, overal
in W.-Vlaanderen tot ê ontwikkeld : meestal is de realisatie
/I : a/ of iets dgl., hier en daar wel eens /e : a/ of /E : o/, maar
nergens wijst de huidige dialectische klank op een diftong.
Dat is ook de bevinding van R. VAN SINT -JAN in zijn studie
Het West- Vlaafnsch van Guido Gezelle (Antwerpen, De Sikkel,
1930, - Of 19 3 I ?) (1), § 71, blz . 18 o : „Germ. ai, ndl. ee of ei,
vertoont zich in het W.-V1. haast altijd als scherplange ee (ea)".
Wat Van Sint-Jan als van het Nederlands afwijkend vermeldt,
zijn de vormen die in Brabant (en in het Nederlands) ei vertonen
(dus „umlautsgevallen"), t.w. met ê in het Wvl. dreigen, geit,
klein, leiden, reiken, (be)reiden, steigeren, weide (maar ci hebben
eigen, arbeid, het ,suffix beid : blz. T 83). Een bevestiging hiervan
vinden we alleen met betrekking tot klein bij W. Pee's reeds aangehaald opstel over het Westvlaams ( 1 95 8 ) : geen enkel ander
woord komt er in voor.
Dat, op eigen en arbeid na (die in dc teksten van de RNDA niet
opgenomen zijn) de „umlautf áhige" woorden dreigen, weide, sprei,
spreiden, breiden, klein, geit, eik, eikel, het suffix -leid in West-Vlaanderen steeds ê vertonen, wordt, zoals we daareven reeds hebben
gezegd, door de Atlas bevestigd : de plaatselijke realisatie gaat
telkens op ê terug, niet op ei zoals blijkt uit de van dragen, geel,
eek enz. afwijkende diftong van bijv. geheid, pei(n)zen (zin 117),
dei (zin I 18) .
Alleen wei en rd vertonen hier en laat . i. Dgl. ei- vormen
zijn moeilijk te beoordelen. Van wei zijn ze gelocaliseerd vnl.
om Hazebroek N i 5 S , van sprei vnl. in een driehoek tussen Veurne,
Diksmuide en Poperinge. Noch de enclaves, noch zelfs de plaatsen
met wei of sprei dekken elkaar. Aan uitstraling van de stad Hazebroek kan bij wei bezwaarlijk gedacht worden : wei is een woord
dat thuis hoort in de taal van boeren, het duidt geen product aan
dat van op de markt in de stad met naam of uitspraak op het
land zou zijn gebracht. Daarentegen kan het eerder als cultuur(1 ) In zijn opstel „De twee dialecten van Guido Gezelle ", N. TG.
I 93 I , 173-I 8 2, heeft R. v. Sint-Jan deze kwestie niet behandeld.
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woord te beschouwen, jongere, woord sprei misschien wel bij
dorpsbewoners ingang hebben gevonden vanuit meer ontwikkelde
plaatsen als Veurne of Diksmuide, maar sprei met ê is overal in
West-Vlaanderen bekend, komt in ieder geval in de teksten in de
Atlas bijna voor elke -plaats voor en wijst dus niet noodzakelijk
op een telkens uit een „stad" ingevoerd voorwerp. Misschien
zou men, in deze ten W. van de Ijzer gelegen enclave, aan de
invloed van inwijkelingen en bevolkingsvermenging tengevolge
van de gebeurtenissen na de oorlog van 1914 1918 kunnen denken,
maar dat valt niet te bewijzen; R. DUPONSELLE heeft in zijn studie
van dit woord sprei
over IJ^er ront en dialect (Tongeren, 1942)
geen gewag gemaakt.
Wei en sprei, zo ver weg in het Westen gelegen, kunnen we
evenmin door invloed uit oostelijk Oost -Vlaanderen of Brabant
verklaren. Al even onhoudbaar zou het zijn, ze als relicten van
i-umlaut te beschouwen : waarom juist in weide en sprei wel
umlaut, en niet in spreiden, breiden, geit, dreigen, klein die steeds
ê hebben ?
Het wil me dan ook voorkomen dat we een sporadisch voorkomende diftong ei in Wvl. wei en sprei (uit weide, spreide) dan nog
het eenvoudigst verklaren als ontstaan „door vocalisatie der
d", en wel in een syllabe -de (niet -den : vgl. Wvl . /brI : a n/),
zoals Van Sint-Jan (blz. i 83 v.) aanwijst bij dei (= hij deed),
heie (uit : heide = grond) naast heed (onz.), mei uit mede, scheieren
openspreiden (frequentatief bij scheiden). Van Sint-Jan voegt
er vreemd genoeg aan toe : „daarentegen wvl. spree, wee" !
Misschien dat hij wei (in Frans-Vlaanderen !) en sprei nooit
gehoord had ?
Hoe dan ook met wei en sprei : het staat, dunkt me, wel vast
dat owgm. ai, zowel in umlautloze als in umlautfähige positie,
in de hele provincie West-Vlaanderen (waarvan de grens naar
Oost-Vlaanderen toe samenvalt met een stevige isoglossenbundel) alleen ê, niet ei, heeft opgeleverd.
-

We kunnen nu naar Oost-Vlaanderen en de Denderstreek terugkeren, het gebied waar e- en ei-vormen voorkomen.
In een algemeen beeld gezien, loopt de isoglosse bij de woorden
dreigen en eik zuidnoordwaarts halverwege tussen de Zenne en
de Dender, die van geit, breiden, spreiden en weide zuidnoordwaarts
even ten W. van (bij weide ook langs) de Dender.

— 5' -Uit dit algemene beeld kunnen we twee conclusies afleiden :
i) de grens tussen liet ê- en het ei-gebied ligt in de Denderstreek :
deze vormt een overgangszone; z) Gent ligt in het gebied.
Laten we nu de verschillende isoglossen wat nader bekijken.
Ze vertonen het beeld van een „Staffelung". De richting van
die Staffelung gaat van oost naar west : immers, het aantal woorden met ei tegenover die met ê vermindert in westelijke richting :
eerst krijgen dreigen en eik hun ê, daarna achtereenvolgens spreiden,
weide, geit, breiden. Spreiden komt sporadisch verder westwaarts
voor, sprei reikt in een compact gebied nog verder; klein gaat
het verst. Het „epicentrum" van die golf ligt dus in het Oosten.
Dit beeld van een westwaarts gerichte en in kracht afnemende
Staffelung is, we mogen het niet uit het oog verliezen, opgemaakt
aan de hand van een beperkt aantal woorden. Is het toeval, dat
b.v. de isoglosse van twee woorden als dreigen en eik (waar ei of ê
voor een velaar staat) nog meer oostelijk ligt dan die van de
overige (geit, breiden, spreiden, weide waar de klinker voor een
dentaal voorkomt) ? Ons beeld zou alleszins op een hechtere
basis rusten, als we de Staffelrung van vele andere isoglossen
konden tekenen 1
Onder dit voorbehoud keren we dan terug tot onze beschouwingen over de oost-westwaarts gerichte golf.
Er zijn nog bewegingen of golven in onze taalgeschiedenis die
zich van oost naar west voortplanten : bekend is die van de
diftongering van i tot ij, van uu tot ui. Maar met de westelijke
beweging van ei is er dit verschil, dat de overgang i > ij, uu > ui
jonger is (4de eeuw en later), terwijl het voorkomen (en dus het
ontstaan) van ei ouder is : ei komt immers in het oudste mnl.
reeds voor. De factor van de oost-west beweging van de diftongering van i > ij, uu > ui is wel de Brabantse hegemonie, in en
vooral na de 14de eeuw; de factor van de westelijke beweging van
ei ligt vroeger in het verleden en hier mag dan redelijkerwijze
(

)

1 ) t.w. van b.v. (voor velaar) : bleken, eigen, neigen, sleikens, steiger, weken,
Zeiken; (voor „dentaal") : beitel, eisen, gemeen, heide, leiden, menen, meineed, reis,
reien, stenen (adj.), boekweit; (voor labiaal) : heimelijk (denk aan : inheems !),
slepen; (voor 1) : heilig, steil. Aan of ten W. van de Dender liggen b.v. met
ê : beitel, leiden, steiger, met ei : b.v. heimelijk (Aalst), met ei : (Z.-O.-Vlaanders, Is. Teirlinck) eigen, heide, keizer, reiger.
Hier ligt dus een plan geschetst voor wie een zeer gewenste aanvulling op
de Atlas kan bezorgen.
(

--
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wel aan het verschijnsel van de i-umlaut gedacht worden. Die
i-umlaut is ook oorzaak van de overgang van oe (Got. ó) in mnl.
ue, type mnl. gruene „groen ", vueren „voeren ", vuelen „voeren",
grueten „groeten", enz. ; van owgm. a in mnl. é : type Brab.
blesen „blazen ", breke „braak", geleghe enz. (1). Is een vergelijking
van de isoglosse van ê / ei met die van die oe / ue en van á / e
mogelijk ?
Van de geografische verhouding (VI.) a : Brabantse umlauts -d
= mnl.) ë is voor de huidige dialecten nog geen studie gemaakt
(niet meer te maken ?) ; voor het mnl., waar geen scherpe grens
valt te tekenen, schijnt een grens tussen Vi. a : Brab. é wel juist
in die Denderstreek te liggen.
Aan de verhouding (Vl.) oe / (Brab.) uu heeft H. VANGASSEN
een van zijn opstellen ,,Aan de grens van Vlaanderen en Brabant"
(HTD 34.1960. blz. 45 v.v.) gewijd : kaart I (na blz. 76) laat een
grens zien die juist even ten 0. van en langs de Dender en (voorbij
Dendermonde) langs de Schelde loopt. Die grens Vl. oe : Brab. uil
(mnl. ue) vertoont een frappant parallellisme met de ,,isoglossenbundel" van de ê / ei-woorden. De conclusie ligt, m.i., voor de
hand : we zijn, in het licht van het tot hier toe gevoerde dialectologisch onderzoek, wel gerechtigd aan de i-umlaut te denken als
oorzaak van de ontwikkeling van wgm. ai tot mnl. ei. De oudgerm. vormen vertonen de aanwezigheid van een i-umlautsfactor; de dialectgeografische verbreiding wijst op een vernieuwingsgolf die naar het W. toe in kracht afneemt. Nieuw is
deze verklaring van ei niet, nieuw is ze wel in haar dialectgeografische bewijsvoering.
(

(

1

) MInl. Spraakk. II Klankl., 4e uitg., 1965, § 51 d.
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EI (<

OWGM.

Al) IN HET VLAAMSE MIDDELNEDERLANDS

Ons onderzoek naar de ontwikkeling van owgm. ai in umlautloze
en in umlautfáhige positie, naar de distributie en de verbreiding
van ei vnl. in Oost-Vlaanderen is uitgegaan van de vraag, hoe we
de ei in het mnl. bijwoord inheims ,in de stad" (Gent,., ca. i 24oO
moeten waarderen.
Inheims, met ei, is in het licht van onze klassieke kennis van
het mnl. en van de historische grammatica, te Gent wel bevreemdend, en thans, na onze navorsingen naar de huidige situatie in
Oost-Vlaanderen, en wel te Gent dat tot het 1-gebied blijkt te
behoren, nog steeds onverklaarbaar.
Theoretisch kunnen we ons afvragen of die Gentse ei in inheims
a) louter spelling is voor ee; of b) een uit het Oosten ingedrongen
vorm ; c) of het een diftong verbeeldt en of die diftong een product is van de i-umlaut ; d) of een tot nu toe nog onbekende ontwikkeling is van owgm. ai, in welke positie dan ook.
a) De waardering van ei als een eventuele spelling i.pl.v. ee rust
op een zwakke basis : immers, ook M. GYSSELING constateert bij
een onderzoek naar de taal van de bron waarin inheims voorkomt,
t.w. de Gentse keuren van ca. i 240, dat „i als lengteteken niet
tot het spellingsysteem van de keurenvertaling behoort" (Taal
en Tongval i S . i 963. 27). Bij andere copiisten komt dit lengteteken
i te Gent in de eerste helft van de 13de eeuw slechts heel schaars
voor : M. Gysseling haalt (1) ai voor à aan, b.v. Gommair, Raid,
Wlais, Meinair (uit Meinart), of voor u (gespeld oe) b.v. Soils,
wwwoistinen, doch een onmiskenbare spelling ei voor ê of è heeft
hij niet : onzeker zijn Leire (p. i 8, 98, 209 = Denderleeuw ?)
en het toch zo maar niet duidelijke Beir e (naast Berre). In de „Statuten van de Gentse Leprozerie" (2) van 1236 (een tekst die dus
in dezelfde tijd is geschreven als onze Gentse keurenvertaling en
het oudste Gentse Goederenregister van de Sint-Baafsabdij)
1 M. GYSSELING-A. VERHULST : Het oudste Goederenregister van de SintBaafsabdij te Gent (Brugge, i 964. - Werken uitg. door de Fac. L. en W.
Gent, 132e afl.), blz. 18-19.
(2) Uitg., met inleiding en een overzicht over taal en spelling, door
M. GYSSELING in Studia Germanica Gandensta V (Gent, 1963), blz. 9-43.
(

)
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wordt in het toenmalige Gentse spelsysteem van i als lengteaanduider van de é evenmin gebruik gemaakt (1).
b) Een uit het Oosten ingedrongen vorm ? In laatstgenoemde
Statuten (blz. 40, art. i 3) komt het woord ichtewat „iets, ietwat"
voor : hem salmon moten beddon ichtewat dan degeméne prouende
(d.i. de persoon die aderlating heeft ondergaan, zal men ietwat
beter moeten behandelen bed don = bet, beter doen — dan
met de gemene provende : Lat. „sic minuti aliquantulum commodius procurentur). Van dit ichtewat, dat in het Mnl. W niet voor
vindt men in het mnl. een gelijkaardige formatie in-komt,
ichteswaer „iewaer, ergens" en ichteswanneer „te eniger tijd", die
in het Mnl W III 784 een nederduits gekleurde vorm heten.
T.a.v. deze localisatie kan men geneigd zijn ichtewat ook voor
nederduits te houden en meteen te denken aan de aanwezigheid
in de Gentse scriptoria van een vreemdeling, een nederduits
copiist die hier en daar een nederduitse vorm uit zijn pen laat
vloeien, dus ook inheims.
Inheims te Gent dan een vreemde, d.i. oostelijke eend in de
(Vlaamse) bijt ? Er is voor deze mogelijkheid echter weinig te
zeggen : ei is niet noodzakelijk nederduits. Ook ichtewat is niet
bepaald uitsluitend nederduits : de vorm kan best in Vlaanderen
autochtoon zijn geweest : daarvoor pleit de (negatieve) vorm
nichtemeer „niet meer" die DE Bo 74o kent en die in het Mnl W
IV. 23 8o gemerkt staat als „vooral in het Westvlaams ". Een posi-

tief ichte(wat) kan best in het Vlaams hebben bestaan en mag
dus geen voedsel geven aan het vermoeden dat ook inheims te
Gent een oostelijk (leen)woord zou zijn.
We mogen bijgevolg besluiten : inheims te Gent is, naar alle
schijn, niet uit het Oosten ingedrongen.
Aan die ei voor ê zou ik intussen bij deze unieke grafie niet
zo heel veel belang hechten (het zou immers ook nog een ,,schrijffout" kunnen zijn), als niet ook elders woorden met ei voorkwamen waarbij ei dan tot het Vlaamse klanksysteem zou kunnen
behoren. B.v. nog te Gent in 1403 sine veynoten ( 2) : de vorm
(1) M . GYSSELING, Statuten ... Leproerie, p. II.
(2) W . PREVENIER, Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen
( 1 3 8 4 -1 40 5). Excerpten uit de rekeningen der steden, kasseirijen en vorstelijke ambtenaren. Brussel, i 9 S 9, blz. z8 5, reg. 34.

SS veynoot (C veem-noot, met ee < owgm. ai) is in Vlaanderen, inz.
in West-Vlaanderen, tamelijk veel verbreid (Mnl W VIII.
1404 v.). P. van Haverbeke heeft uit Brugge genoteerd : 1288
sheleghes gheis huse, dat men heit selechtsgheists huse, i 277,
voeg daarbij
1 z 8o den meister, i 294 teinigher (naast tenigher)
Damme 128o : burghemeister, burgghemeister ( 2).
Prozateksten uit de ide geeuw, hoofdzakelijk uit $rug,ge, een
enkele keer ook uit Gent, vertonen dus vormen met ei voor ee (ê)
in umlautloze positie : gheist, heit ( = heet : umlaut in de 3de
sing. praes. ?), einig, meister, veinoot, inheims.

e);

c) Wijst die ei (in ambtelijk proza) op een diftong ?
In dichtwerken uit de Iade eeuw. vinden urge i i.p.v. ee, waaris.
van de diftongische waarde door het rid t
Die werken zijn : van JACOB VAN MA.EBJJ.N : Moriaen, der
Naturen Bloeme, Heimelijcheit der Heimeljcheden, Alexanders Geesten,
de Spieghel Historiael; voorts IValewein (denkelijk uit de i 3de
eeuw) ; JAN DE WEERT, Nieuwe Doctrinael of Spiegel van Sonden
(ed. J. H. JACOBS; p. 6 : vermoedelijk I4de eeuw; hss : p. 176-178:
eerste helft 1 S de eeuw). Met deze zeven bronnen komen we tot
een aantal aan geëxcerpeerde vormen van ongeveer 74740 verzen
of 37370 rijmparen uit werken die, op Jan de Weerts Nieuwe
Doctrinael na, nog tot de i 3de eeuw behoren.
De diftongische waarde van ei blijkt uit rijmparen : i) met
ei < -eg-, 2) met ei in Franse woorden (type fontein) (3).
Ook waar twee rijmparen ei : ei, e : ê onmiddellijk op elkaar
volgen (bijv. Moriaen 3 347 si bede : toter wege scêde, 3 349 hen.
beiden : souden sceiden; Wal. 4695 wapine gherêden : dat ic ...
scêde, 4697 langher beiden : ghereiden; vgl. Sp. H. ITe P., 3e b.,
cap. 28, r. 79 leiden : hem beiden, 8 i anebéden : hare sëden, mogen
we het vermoeden koesteren dat in de rij mende vormen ê : e de
:

(1) P. VAN HAVERBEKE, De i 3de-eeuwse Middelnederl. oorkondentaal te Brugge
en omgeving (Gent, i 95 5 ; - Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterk., R. VI. 74),
blz. 34.
(2)Bulletin de la Commission rqy. d'Histoire (Brussel), CXV (i 9 S o), p. i o.
(3) Fra. -em- met genasaleerde ei nog in de i ede eeuw, met genasaleerde e
in de i 3de eeuw, maar met mogelijk behoud van de diftong in het Frans tot
in de i Ede eeuw, in dialecten tot op de huidige dag : aldus een mededeling
van mijn hooggewaardeerde Collega PIERRE RUELLE, aan wie ik mijn hartelijke dank betuig.
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klank e bedoeld wordt, en in de vormen ei : ei de diftong ei,
zodat we een opeenvolging van rijm ê en rijm ei hebben, d.w.z.
het type a : a, b : b (en niet a : a, a : a). Voorzichtigheid, ja twijfel
blijft evenwel geboden, omdat bij Maerlant een opeenvolging van
rijmparen van het type a : a, a : a toch wel eens voorkomt : zo
valt te lezen Nat. Bl. VII. 1040 -44 coude : (h)oude, onthoude : menechfoude, en VIII 429-3 3 tier stede : jeghen den rede, lancevel mede :
smenschen lede. Het argument, dat we zouden kunnen halen uit
een opeenvolging van ei : ei, e : e om verschil te bewijzen tussen
ei en is dus niet zo sterk. Bewijskrachtiger voor de diftongische
waarde van ei, variant van ê, zijn de rijmparen op ei < eg en
op ei in Franse woorden.
Voorbeelden : I van het rijmpaar ei (< ai) : ei (< eg)
a) ei < ai (in umlautscondities)
A 1 e x . Geesten : IV 9 als ic eer seide : busch ende heide
(got. heipi, ags. heed);
V 403 hadde gheseit : sijn suster voer
enwech ghereit (ags. geramde);
VI 789 hi hadde gheseit : luttel
VI i i 89 hadde gheseit : doe hij t wiste wel
was lemen ghereit;
X 271 cume hadde hi dit gheseit : dat Verranesse sprac
ghereit;
ghereit; — X 729 seiden : so woude hi beiden „wachten" (met
s umlaut inzoverre we een factitivum baidjan bij biden mogen
reconstrueren; het ohd. heeft alleen beiton, zde klasse zw.); —
X 983 seiden : woude hi hem ghereiden.
S p. H i s t. : I Partie, b. I, c. 46, v. S : seiden : ander heiden;
— b. II, c. 7, v. 19 : seiden : die ons leiden; — b. III, c. 2o, v. 29
seide : upter heide (idem b. V, c. 53, v. 23); — b. VI, c. 29, V. i :
seide : in de weide; c. 43, V. 8 : seide : uter weyde; b. VII, c. 19, v. 19:
gheseit : ghereit; b. VII, c. 96, v. 41 : int graf geleit : hebsi hem ...
bereit; b. VIII, c. 65 , V. 65 leide (bij leggen) : (breidel ende) gereide
(ohd. gireiti, ags. gerêde).
II. Partie, b. I, C. 20, V. 25 geseit : gereit; c. 40, V. 77 seiden :
sonder beiden; c. 41, v. 33 si seiden : in die heiden; c. 68, V. 23
geseit : bereit; b. III, c. 21, V. 33 : niet en beidt : seidt; c. 3 7. V. 73
seide : beide (= twee).
M o r i a e n : 489 alsict seide : te gadere beide; i 669 gereit
(adj.) : ontseit; i 841 seide : sijn gelof ende sijn geleide; 3 5 43 alle
beide : seide (ook 3 883) ; 41 10 seide : was geen langer beide.
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W a 1 e w e i n: 22 z S ontseit : ghereit (adj .) ; 41 7 5 sonder beide
Beide (ook 59i3); 7965 seide : beide (= twee); 8458 seide : die Gods
geleide (ed. G. A. Van Es; Zwolle, í9S7).
Nat. B 1. : I 237 gheseyt : ets u ghereyt; VIII z 37 op hem leide
(ww. leggen) : beide (= twee).

b) ei < ai (buiten umlautscondities)
A 1 e x. G. III 943 daer en vallet dau no reen : rijm no snee
altoos engheen 1); VII i i 3 also es vorseit : dat mijn leven u es leit;
VIII 6 i hadde gbeseit : God weit (got. nuit); IX 489 ende seide
„Bestu Taxilles ? met leide !"; X 663 seide dat noit rein : no
beeste no voghel enghein 2) ; X 1411 gheseit : al eest mi leit.
S p. H i s t. : II. partie, b. 2, c. 40, V. i 28 : seide : dat hi was
in swaren leide.
St. F r a n c i s c u s Leven (ed. Maximilianus) : 627o renicheit :
wijt ende breit.
w a p. Mart.: II 27 messeit 28 ghereit : 3 o ontbeit : 31 leit
„ligt" : 3 3 meit „zich verlustigt" : 34 leit „leed, ongeluk" : 36
breit „breed" : 37 preit „ofra. preit = weide ".
Drievoudichede : 185 godlicheit : x88 es so breit
191 hoe die sake gheit 194 leit „ligt" (maar daarnaast in str. 36,
r • 45 8 v.v. : breet : leet „pijn" : heet „warm" : c eet : verg eet ,,ver
(

(

:

:

-gan").
Met ei staan dus hier in rijmpositie : breed, geen, leed, weet.
Bij dit overzicht merkt men dat, als aanwijzing van een dif-

tongische uitspraak van ei (uit ai : met en zonder umlautsfactor)
ei in het rijmpaar ei (uit -eg voornamelijk voorkomt in verbale
vormen van leggen, leggen, twee zeer frequente werkwoorden.
Andere woorden zoals b.v. seil, peil komen (toevallig ?) niet voor
in de onderzochte dichtwerken, uitgezonderd toch wel rein
„regen".
-)

(1) Te lezen met ei : zie beneden X 663 en vn. z.
(2) Rein bet. „regen" : vgl. aid. 659 vv.: Hi waende wale al waer j Dat
vele te reghene pleghe daer, / Ende si so lanc waren daerbi. / Mettien so antwoorde hi, / Die pape, ende seide dat noit rein, / No beeste no voghel enghein / ... waert ghesien. -- Over reinen) „regen(en)" en andere woorden
met ei < -eg-, bv. vlei : zie mijn Mnl. Spr., II Klankl., 4e dr., 1965, 5 93.
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Aan een diftongische articulatie van ei in seide, leide in het
mnl. zal wel niemand twijfelen. Naast seide, leide evenwel komt
in het mnl. in West-Vlaanderen een enkele keer ook sede, lede
voor : vindplaatsen worden aangehaald door P. VAN HAVERBEKE
(a. w., blz. 36) : a. i z86 legit „ligt" (i X ), i 282 lede „legde" (2 X),
127 3 voersede (5 X) . Die vormen zijn zeldzaam : ook J. JACOBS (1 )
zegt van leit, seit : vaak ; van leide, seide : altijd ; van gheleit, geseit :
vaak; van lede (1 X ), zeden ( i X ), voerseden (2 X) : zeer zelden.
Heeft seide c.s. dan een bijvorm sede gehad, met door monoftongering ontstane lange é ? En was die é een zachtlange of een
scherplange è ? De huidige dialecten brengen misschien wat
licht. R. VAN SINT- JAN (2 ) merkt dat ei (uit -ege) voor 1 en n door
verkorting thans IEl oplevert : bijv. in blein, dweil, nog (§ 2)
ren = regen, (§ 23) Zeil : dit wijst op een ouder stadium met
lange e. Daarnaast vertoont Zei thans diftong : een steekproef in
de Atlas van West-Vlaanderen geeft bijv. voor Wervik N i 30,
Staple N i o i, Cassel N 97, Morbecque N i 54, St.-Kruis H 38,
Nieuwpoort H 46, Wulpen H S i diftong met als eerste component een open e, als tweede een i. De diftongische Zei-vorm is
ook de enige, die R. van Sint-Jan (§ i z2) voor West-Vlaanderen
vermeldt; daar waar Wvl. ei door vocalisering van de d ontstaan
is (§ 71, blz. 18 3 v.), bijv. in mei = mede, dei = deed, noemt hij
zei niet eens. M.a.w., niets in het huidige Westvl. herinnert aan
mnl. sede.
Al heeft dan in het mnl. een zeldzame bijvorm Zede bestaan,
denkelijk met zachtlange e (die niets anders is dan de rekking
van d, umlaut van a), seide (en gheseit, enz.) vertoont in de aangehaalde rijmparen (3) zeker de diftong ei. Hoe mnl. leef, lede, voer
(Van Haverbeke) ontstaan is, blijft voor het Wvl. (4) voor--sed
alsnog duister : samentrekking uit ei is niet aannemelijk; è . is
(1) Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche Dialecten, I 91 I,
Aanm., p. 46.
(2) Het West- Vlaamsch van Guido Gezelle, § 12 2.
(3) Vgl. ook bijv. Ferguut r. 3765 seide : hameide = fri. hamei(je), homei(ie)
„afsluithek ", mnd. bameide „afsluiting, slagboom, staketsel" (J. DE VRIES,
Ned. Etym. lVdb., afl. i, Leiden, 1963); bij Maerlant zelf, Drievoudichede
454 ontseit : triniteit, onsalicheit, vu/steil „volstaat" ; Claus. Bible 142 ontseide
.rcrelde ww., meide ww. meien.
(4) In het Brab. door syncope van g- : Mnl. Spr. Kl., § I 12 Opm. 2 + Aant.;
vgl. § 109 Opm. i -}- Aant.
§ 23

-
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daarentegen veeleer op te vatten als een heel sporadische poging
om de spelling ei (zoals bijv. eidel, leisen en dgl., met ei = è) in
loot i.pl.v. leit, lede i.pl.v. leide enz. hypercorrect om te zetten in een
spelling ee, e.
Dat ei (C ai) wel als diftongisch is op te vatten, blijkt voorts
II. uit rijmparen waarin ei voor n in Franse woorden voorkomt:
a) ei < ai (in umlautscondities) :
S p. H i s t. I. Partie, b. i, c. 8, v. 3 i uien pleine : paradij s
reine; c. 17, v. 25 en C. 47. V. 51 reine :fonteine; b. 2, C. S , V. 35
fonteine : reine ; b. 3 , c. 3 5 , v. 7 : in Sardeine : al reine ; c. 43 , V. 23
die Romeine : haren ghemeine; c. 44, V. 27 die Romeine : al reine;
C. 45 , V. 3 2 die Romeine : gans ghemeine ; b. 4, C. 5 3 , V. 15 was reine :
die Jonteine; c. 5 , C. 6, v. 3 gemene : Romeine ; c. 31, V. 20 reine :
Romeine ; C. 65 , V. 39 Romeine : al reine (nog c. 71 , V. i 9, V. 25;
C. 75, v. 6) en zo nog vaak rijmparen met Romeine en gemeine,
reine;
II. Partie, b. i, c. 40, V. 7 in Loreine : gemeine.
A 1 e x. G. : III 99 fontein : die claer was ende reine; V 931
up die kleine : groot ende cleine.
Moriaen: nihil.
W a l e w e i n: 205 UYaleweyne : groot no cleine, nog 343,
441, 3 069 (vgl., voor de waarde van ei in W1aleweine : Moriaen
5 94 int plein : 1 Valewein) ; 8 313 Waleweine : onreine ; 8 S 03 W aleweine : reine; 8 949 alle ghemene : T'aleweine, nog 10449.
N a t. B 1. : Prol. i 3 7 van fontyne: van onreynen ; III i 783
Jonfgne : scone ende rejine (deze twee woorden voorts nog VI S 2 ,
X 5 72, XI i, S 5) ; VIII 5 49 ghemene : grene („pit ", lat. granum,
Fra. grain) ; XII 4 5 Romeine : reyne.
H e i m. der H. : 1 335 Jonfeifie : so reine.
Aan deze reeks van Franse vormen met ein voeg ik toe : N. Bl.
VI 25 I lampereide : op die heide (eng. lamprey, fra. lamproie, laat-lat.
lampreda) ; Alex. G. : V z oz 5 binnen dier chiteit : menech cruut
ghereit.
b) ei < ai (buiten umlautscondities) :
S p. H i s t.: Ie P., b. 7, C. 5 8, r. 3 aldus alleene fontein.
A l e x. G. V i o8 5 Romeine : alleine.
:

6o -Moriaen en Nat. Bl.: nihil.
Clausule v.d. B. : (str. 3) 29 fontein : 32 reine : 35 in desen
reine : 3 8 cleine : ghemeine ; (str. i 8) 222 cleine : 223 alleine : 225
ghenleine : 225 reine : 2 2 8 uut desen reine : 224 ƒOnteifie : 23 1 (voete
ende) beine : 23 2 gheverwet in greine „scharlakenkleur" = Fra.
grein. (Daarnaast str. 3 2, 404 V.V. Daviascene : rene : allene : ghemene :
clene : 41I in deertsche wene : enghene : sten).
V. d. Lande v. Oversee : (str. 18) 224 civeteine „iemand
met gezag bekleed ; Eng. chieftain, ofra. chevetain, chevetaigne"
227 pleine : 230 met roder greine : 23 3 fonteine : 234 met veine.
Vgl. Walewein : 41 lValewein : neghein, nog 265 7, 3079, 6445;
--- 9907 IValeweine : sten.

Samen dan : alleen, been, steen, ween.
Uit dit materiaal mogen we het volgende afleiden : door het
rijm gestaafd bestaat de ei-uitspraak in de umlautfähige woorden
beide (= twee), beiden (= wachten), bereiden, ghemeine, gereide,
ghereit, heide, cleine, leiden, reine, weide, en in de umlautloze :
alleen, been, breed, geen, leed, steen, ween, weet. De frequentie is bij de
laatstgenoemde, de umlautloze, vormen veel geringer dan bij de
umlautfahige.
Al hebben we nu geconstateerd dat er voldoende bewijzen aan
zijn om een ei-uitspraak in het i 3de-eeuwse westvlaams-wezig
van de representant van owgm. ai aannemelijk te maken, toch

is het ook een feit, dat diezelfde representant eveneens (monoftongische ?) e klonk, zowel in umlautfáhige als in umlautloze vormen. Een onomstootbaar bewijs van monoftongische uitspraak
is weliswaar uit het mnl. zelf moeilijk op te diepen : ê (in umlautloze positie) rijmt immers steeds met zichzelf. Toch vinden we
wel een vingerwijzing in de richting van een e- uitspraak in het
rijmpaar bijv. Nat. Bl. IX 43 5 vloiet ende gheet (= gaat) : heet
(ww. heten), X 679 heet (-- warm) : steet (= staat), St. Franc.
Leven : 7437 dat sijn lijf te geet : staerc ende heet, 7541 gheet : cleet;
--- ook daar waar e rijmt op een lange -e-klank in Franse of vreemde
woorden, bijv. Sp. H. Ie P., b. 2, c. i 2, v. 31 : in Nichene (Vine. :
in Micenas) : alleen; c. 14, V. 25 in Nichene : in groten mene; c. i S,
V. 7 Helenen : veeenen; c. 17, V. i wi meenen : tAthenen; St. Franc.
Leven : 517 gegiste feeste, 789 behete : )rophete (ook nog in de
Ferguut 2701 beckineel : deel) ; — zelfs met e = ei in umlautscondities : Sp. H. P. I, b. 6, c. 49. V. 45 van .Nazarene : clene; Nat.
:
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Bl. XII 77 Magdalene : rene; nog Ferguut z68 i van fascelen : ging
hem deelera (dgl. Franse woorden op -eel als beckineel, Jasceel komen
nooit met ei voor). In al deze gevallen is ê wel monoftongisch op
te vatten, zij het dan misschien met een open articulatie /,E:/
of (de huidige vrij verspreide uitspraak, ook in het Westvlaams
/i : a/ indachtig) met een onecht diftongische /,E : a/ ?
Welke is nu, in het Westvlaamse mnl., de verhouding ê : ei ?
We moeten aannemen, dat ei < ai in umlautscondities zowel ê
als ei klonk, en dat ê < ai buiten de umlautscondities naast ê een
enkele keer ook ei klonk. De vraag is dus : welke is de frequentie
e : ei in umlautscondities en e : ei buiten de umlautscondities ?
Om een heel nauwkeurig antwoord op die vragen te geven,
zouden we al de rijmparen e : ei moeten tellen, per bron (ei uit
-ege; ei in Franse woorden); ei in umlautfähige woorden; ê, in
umlautloze woorden, die niet zichzelf rijmt ; enz. Zulke berekeningen zouden veel tijd en moeite kosten, te veel in verhouding
tot het resultaat. Dit resultaat immers is, dat bij umlautloze
woorden het voorkomen v an ei uiterst zeldzaam is (al de vind

uit de geëxcerpeerde bronnen staan hierboven vermeld),-platsen
bij umlautfähige is de frequentie een beetje groter. Een vlugge
berekening gaf bij umlautloze 0,3 z 0 /00, bij umlautfähige van
0.23 0/00 tot 2.79 0/00 ei-gevallen naar gelang van de bron. Of
dgl. statistieken nu min of meer juist of fout zijn, d.w.z. dat de
percentages bij een strenge berekening om enkele honderdsten
van een eenheid per duizend te corrigeren zouden zijn, doet er
eig. niet toe wanneer het globale beeld hierbij eig. hetzelfde
blijft : t.w. zeer geringe frequentie van het voorkomen van ei
in umlautfähige woorden, in hogere mate nog in umlautloze
woorden. Maar vast staat, dat ei als diftong wel voorkomt. Bij
het in ogenschouw nemen van al de aangehaalde vindplaatsen
blijkt bovendien dat de diftong ei t.o.v. de monoftong ê nergens
foneemwaarde heeft : oppositieparen cleine ^ clêne, breid ^ breed
en dgl. komen niet voor. Ei is dus een extrafonologische variant
van e, met geringe frequentie.
Is er voor de herkomst van ei een verklaring
te vinden ?
Uit rijmparen zijn met ei opgetekend : de umlautfahige beide,

beiden. bereiden, ghe#ieine, gereide, gereit, heide, oleine, leiden, reine,
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weide, en (eveneens met ei) de umlautloze alleen, been, breed, geen,
leed (znw.), steen, ween, weet. Uit prozadocumenten : de umlautloze einig, gheist, inheims, meister, veinoot.
Behoren die woorden tot de ,,misselike tonghe", d.w.z. zijn
het leenwoorden uit het Brabants, het Hollands, ev. het Limburgs ? Maerlant immers, in zijn leven van St. Franciscus, v.
31 vv., heeft het ons laten weten : „men moet om de rime souken /
misselike tonghe in bouken : Duuts ... Brabants ...". Het antwoord moet, met betrekking tot de eiwoorden, ontkennend zijn:
ei-woorden komen ook in proza, in oorkonden, voor en zijn dan
niet uit rijmnood te verklaren.
Is het gebruik van ei-woorden toe te schrijven aan Brabantse
invloed ? Bij een dergelijke Brabantse invloed moeten we denken:
i) aan de aanwezigheid in Vlaanderen van een of meer Brabantse
klerken; of : 2) aan Brabantse taalhegemonie. Brabantse klerken
in Vlaanderen ? Dan zouden er geweest zijn in de stadskanselarijen te Brugge, te Damme, te Gent ? Het bevestigende beantwoorden van die vraag zou wel een zeer stoute hypothese zijn,
valt in ieder geval niet te bewijzen. Tegen een dergelijke ver
ei-vormen in prozadocumenten, t.w. ei herkomstig van-klaringv
Brabantse klerken, verzet zich dit keer het rijmwerk van de
Westvlaamse dichter Maerlant.
Brabantse taalhegemonie dan ? Maar waarom Brabantse invloed
inroepen om de ei-vormen te verklaren, terwijl andere brabantismen, zoals bijv. de umlaut van oe in groene en dgl., de Brabantse
o in locht, vrocht, de Brab. zeer frequente werkwoordsvorm
selen (= zullen) in West-Vlaanderen ten enenmale ontbreken ?
Als verklaring van de aanwezigheid van onze ei-vormen in
West-Vlaanderen moet een (overigens te vroeg optredende)
Brabantse taalhegemonie afgewezen worden.
Aan een eigenaardige schrijfwijze, t.w. het gebruik van i als
lengte-aanduider, hoeven we, nu gebleken is dat ei heus een
diftong was, niet meer te denken.
De conclusie van dit alles is dan wel, dat ei = ê (C wgm. ai)
in West-Vlaanderen autochtoon was en door een autochtone
ontwikkeling, c.q. plaatselijke binding moet verklaard worden.
De ei is een gesproken diftong; de ei is autochtoon
Westvlaams (ook Vlaams ? :Gent); de ei is heel ze 1 d z a a m.
Zoveel staat vast.

--- 63 Hypothetisch is : ei een archaïsme als tussentrap in de ontwikkeling van owgm. ai tot e, t.w. /E.i/ ? Het verschil tussen
/iE.i/ en /E.;D/ is niet zo heel groot zodat een dichter wel eens terwille van het rijm een archaïsch geworden ei-klank bezigt, een
klerk de /,E.:D/ nog eens met ei spelt.
Deze hypothese van een archaïsche uitspraak met diftong ei
schijnt in de oudste s p e 11 i n g in Vlaanderen wel enige steun
te vinden. In-de-vorm-van-een- grammatica bewerkt en geordend
materiaal ontbreekt nog grotendeels : M. GYSSELING in zij n
Proeve van een oudnederlandse Grammatica heeft in het Eerste deel
(Studia Germanica Gandensia III, i 961) de Germaanse a, ë2 ,
i, ó, u behandeld, en het Tweede deel (ib. VI, i 964) uitsluitend aan
de Germaanse eu gewijd. In een brief echter van z8 februari
1966 deelt Dr. M. Gysseling mij de volgende excerpten mee
(waarvoor ik hem mijn hartelijke dank betuig) in verband met het
woord heira als tweede lid in plaatsnamen : a. 776 kop. 961 in
Loningaheimo = Leulinghen (arr. Boulogne- sur-Mer, dep. Pasde-Calais), (en in Romaans taalgebied geschreven) a. 847 kop.
ca. i 300 Ricoluuingaheim = Rijkegem (arr. Tielt, prov. WestVlaanderen) geschreven te Saint-Amand, ca. 868 kop. ioe eeuw
Turbodingheim = Turbinghen, Uualbodingheir = Wabinghen
(beide arr. Boulogne-sur-Mer), geschreven te Fontenelle.
Wat aan Germaanse ai in het m i d d e 1 nederlands moet
beantwoorden, heeft Dr. Gysseling sporadisch besproken naar
aanleiding van de uitgave van enkele 13de-eeuwse documenten,
t.w. de Statuten van de Gentse Leprozerie van I 236 (STUDIA
GERM. GAND. II, 1963) : blz. 14 schrijft hij : „oorspronkelijk
lange é, die zo goed als zeker tweetoppig uitgesproken werd, en
in de volgende voorbeelden telkens op Germ. ai teruggaat, wordt
in open lettergreep in ongeveer gelijke mate e of é gespeld, eenmaal ee en eenmaal ee", ... „In gesloten lettergreep wordt dezelfde
ë eveneens ongeveer even vaak e of e gespeld, tweemaal ee, en
tweemaal ée". Ei vindt hij in eigin, heilege (naast helege), eischeden,
gereit (N.B. allemaal umlautfáhige !). -- Met betrekking tot Het
Oudste Goederenregister van de Sint-Baafsabdij te Gent (dat
uit de eerste helft der i 3 de eeuw dagtekent) heet het blz. 27
„oorspronkelijk lange (namelijk tweetoppige) è : Ditghers, béén,
Heetvelde, leed, Pincleelsteens, sleec".
Gysseling vat de Gentse representant van oudgerm. ai op als
„tweetoppig", dus éè ( ? /e : E/), wat dan een ouder stadium dan

— 6 4 _.

mijn onechte diftong ' / E.a/ kan zijn en dan ook niet zo heel ver
af staat van diftong ei in seit (C eg), fontein (Frans leenwoord) ( 1).
Zou het een te stoute hypothese zijn, in dit beeld van een stadium éè c.q. JE.;Dl de t-) rafie ei in te schakelen die J. Mansion (OudG Naamkuulde, blz. zo6) uit de i i e, 12e en 13 e eeuw aan
1 i 74 Cleinben, i i 65 Eihamensis (= En/yam, d.i.-halt,.wom
Eename bij Oudenaarde), 991 Geila, vrouwennaam, i 220 Roul
van den Heide = i 239 Rol de Hede, i 227 Heidinelande ? Mansion
had uit teksten tot in de i ode eeuw allen de e-grafie opgetekend
voor westberm. ai. Die ontwikkeling tot ei kon hij niet verklaren :
hij merkt alleen op „dat het Ndl. juist dezelfde ontwikkeling
vertoont als het Ndd. In os. tijd overal ë; mndd. deels ë en deels
ei, zonder dat de regel voor de vertegenwoordiging van ai door
ei altijd blijke". En hij verwijst naar LASCH, Afndd. Gramm.
§ 12 2 vlg., § 190.
Heel scherp wordt ons beeld van ê / ei < ai dus wel niet, maar
we zullen toch niet ver bezijden de waarheid zijn, als we bij
onze i 3 e-eeuwse W e s t v 1 a a m s e ei-vormen aan een sta
ontwikkeling van oudgerm. ai via ei, eè of ea tot het-diumne
huidige /I.a/ denken, een stadium dat in de ontwikkeling van de
spelwijze pas toen in spellingen zijn weerslag vond? Na de
Ode eeuw immers is er, althans volgens de tot dusver gedane
onderzoekingen naar het Westvlaamse latere vocalisme, geen
spoor van ei (= e) meer te bekennen. Het huidige Westvlaams
heeft (volgens Van Sint-Jan, a. ir. § 7 i, blz. i 83) ei < ai in eigen
(waarnaast eegen), arbeid en in het suffix -beid; ook in de auslaut;
elders steeds „scherplange ee (e3-)" (blz. i 8o).
Wie t.a.v. het I 3de-eeuwse ei ê met een chronologisch verschil
(ai > ei > ê) geen vrede wil nemen, zou misschien aan een geografisch verschil kunnen denken. Voor zulke interpretatie is
ons materiaal echter te schaars : er valt geen aanwijzing uit te
halen.
Of zou ei een combinatorische variant zijn ? In die richting
schijnt de grotere frequentie van ei in umlautfähige woorden te
wijzen (beide, bereiden, gemeine, gereide, gereit, beide, cleine, leiden,
reine, weide) ; misschien ook de positie van ei voor dentaal in ein
stein veinoot>zvein
>
meister stein,
leid meister,
breid gein
bein breid,
(alleine, einis)
> seist
> leid,
> >
(1) In i 96o had ik ook reeds argumenten voor de opvatting van mnl. e
(en o) als onechte diftong : zie Taal en Tongval XII (i 960), blz. 140.

65 weit (maar inheinis staat er buiten; en denkelijk ook veinoot = veeinnoot ?).
De diftong ei zou dus in het Westvlaams ontstaan in. palatale
vocalische of consonantische omgeving, d.w.z. : in een ouder
stadium dan toch tengevolge van i-umlaut (in de „ingueoonse"
zoom) en later : voor palatale consonant (waartoe t, d, n, s toch
wel te rekenen zijn). In dit opzicht, d.w.z. als stamverwante
(= ingueoonse) of polygenetische fonetische ontwikkeling zouden we steun hebben aan het onderzoek van mndd. feiten wanneer dit onderzoek maar tot bevredigende resultaten was gekomen. Diftong als reflex van Germ. ai heeft men in huidige dialecten
opgemerkt in het gebied van het Westfaals, Oostfaals, Noord
bepaalde gevallen. A. Lasch (Alndd. Gr.-nedrsakichz.,
§ i 23), dit signalerend, laat haar gedachten gaan over enkele
verklaringen hiervan : zij verwijst naar Teuchert (en Mackel)
die aan de invloed van volgende velaren had gedacht (wat met
invloed van dentalen toch niet te rijmen valt !) ; zij denkt ook
voor het mndd. aan het verwarde en verwarrende beeld van
spellingen met ei voor ê; ze wijst op Deense „ontleningen" uit
het Nederduits om de diftong ei te staven, t.w. Deens rein, klein,
geist, reise en de ontwikkeling van ei > i sporadisch in het mndd.
juist in deze woorden; zij wijst nog op mndd. woorden die wèl
ei gehad hebben : ein, beide, 1weinich, weigern, reise, geistlike, heide,
heiden, reine, vaak eischen naast eschen, klein en klep, reide en rede,
scheiden en scheden. En in Anmerkung i oordeelt ze : „auf grund
der geographischen verteilune ist anzunehmen, dass germ.
ai > and. é wurde, entsprechend der as. schreibung, and dass
erst dieses e durch folgenden palatal, vor allem i, zu ei diphtongiert wurde".
Een dergelijke verklaring nu als voor het mndd. (invloed van
i en van palataal) zou men voor het mnl. ook kunnen laten gelden.
De aangehaalde mnl. vormen immers vertonen ei gevolgd van
palataal (n, d, s), terwijl met de tegenproef (e voor velaar of
labiaal) geen vormen met ei te vinden zijn (bijv. bleek, week,
scheef, streep)

(

1)

Is het dan zo : owgm. ai ontwikkelt zich in het Westvlaams
geregeld tot (de scherplange ê, denkelijk tweetoppig of onecht-

(

1

) Over teiken : zie beneden blz. 73.
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diftongisch); dgl. ê komt ook voor in umlautf" 'ge positie.
Doch, bij umlautfähige woorden vinden we in het Westvlaams
(alleen kustwvl. ?), al is het minder vaak, ei en deze ei komt
daarenboven ook voor in enkele niet -umlautfähige, maar wel op
palataal (n, t, s) uitgaande woorden.
Deze stand van zaken, die aan het mndd. herinnert, maakt het
ons tot plicht het tussen West-Vlaanderen en Nederduitsland in
liggende gebied even onder de loep te nemen : t.w. Holland.
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III
EI IN HET HOLLANDSE MNL.

Sedert W. L. VAN HELTEN (Alni. Spr. blz. 91, inz. bijz. Sid) en
sedert de onderzoekingen in bescheiden omvang van de taalgeografie en historische grammatica (M. SCHÖNFELD, Hist. Gr.
4de dr., 1 947, 5 5 4 + Aant.) weet men dat ei in mnl. bijv. breit
(Hildegaersberch, der Minnen Loep) resp. vleisch in het Hollands
voorkomt. Prospectie is dus wel geboden, maar voor het mnl.
materiaal beperk ik me vnl. tot de positie in het rijm alleen, en
wel vooral van umlautloze vormen.
M e 1 i s S t o k e. In de Bouwstoffen (deel X van het Mnl IV),
n° i 242, heet de taal van deze Rijmkronijk : „Hollandsch". De
Amsterdamse dissertatie van S. HOFKER (Groningen, i 908)
haalt, in rijmpositie, aan : (P. S 6) breit : pleit (III 1046), (P. 57)
leit (subst.) : gheseit (VIII 670), (p. 5 9) vleysch : eysch (IX 7637;
hs A heeft vleesch), vreyse : reyse (hs C, V 8z) ; voorts, buiten rijmpositie, teyken (VIII i 308, hss ABC; VIII 71 S hs A, maar in
hs BC teken; — IX 643 hs A, maar B C teken), nog vleysch (V 8 i 1,
hssABC).
Vrees is blijkens het Etym. Wdb. van FRANC K-VAN WIJK een
umlautloze vorm; reis eveneens, maar de „noord-mnl. reeds heer
vorm reise, r e i s berust wsch. op du. invloed" (aldus-schend
ook J. DE VRIES, Ned. Etym. 1V., afi. S, 1964). Een (klankwettig)
rijmpaar vrese : rese bij Melis Stoke zou dan in de hss. in het
laatste kwart der I4de eeuw, „omgespeld" zijn, naar Duits
model, in vreise : reise ?
Slotsom : bij , Melis Stoke, met umlautloze ei : breid, leid in
rijmpositie, en vleisch, teiken, vreis, reis in de spelling.
De taal van Der Minnen Loep van Dirc Potter is
Hollands; de schrijver echter heeft zich door de Duitse mode
van zijn tijd ( 1) laten meeslepen, vandaar bijv. een rijmpaar dat
him v a l t : water ende w a l t „woud" (1 234), w a s (praet.
van ww. zin) : keerde bider g a s „straat" (hd. Gasse) (I z592,
nog eens hetzelfde II 2973), coninc van P h i 1 a s s e : (hi voer
-

( 1 ) C. G. N. DE Vooys, Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad. Amsterdam, 1946, blz. io v.v. (Verband. Kon. Ned. Ak. Wet., afd. Lett., NR
deel IL, nr. i).

68 sijnre) g a s s e (IV z S 70). Dergelijke rijmparen met een Duitse
vorm of een Duits woord geven steun aan het vermoeden dat de
(talrijke) vormen met ei voor ndl. ê wel een Duits tintje mochten
gekregen hebben. Reel vaak treffen we rijmparen ei : ei aan die
(door de schrijver ? of door de copiist ?) uit ê : ê kunnen zijn
omgespeld, bijv. beyde mit enen ... witten cleyde (I27), leyt
(subst.) onbereydt (I i7i), geclgdt : sterflic legt (I429), alleyJa
reyn (11765), enz., enz. ; ook natuurlijk daar waar ê met zichzelf
rijmt : heyl : deyl (I 143 7, II ) ; vleysch : ey.rch (112805). Maar
afgezien van deze duiding dat ei een verduitste spelling zou zijn
van ndl. ë (bijv. cleyde : beyde kan oorspronkelijk ndl. bêde : clêde
geweest zijn) treft men, evenals bij Maerlant, bij Dirc Potter
woorden aan met ei < ai rijmende op woorden met ei in het
suíhx -heil, met ei < -ege, met ei uit het Frans, bijv. eynicheit
leyt (subst.) (I 485), .rindlicheit : leyt (subst.) (I zooi), leyt (= ligt)
een leyt (subst.) (II z 25 z), gheleyt (p.p. van leggen) vei cleyt (II
21
2I 13), eyn : int eertsche plgn (12741)5
ƒ011ƒglle" sy was alleynesa
(111021).

Dergelijke rijmen, t.w. ei < wgm. ai : ei < ege of uit het Frans
kunnen bij Dirc Potter navolging zijn van het Westvlaamse
rijmenrepertoire en dus leenvormen zijn. `Le kunnen evenwel ook
op een autochtone uitspraak ei < wgm. ai berusten. Deze autochtone ei zou, naar de stand van onze kennis, dan iets nieuws zijn
in het Hollands, evenals in het Westvlaams. Wel bekend in het
Hollands daarentegen is een uitspraak ie van deze ê < wgm. ai.
Dirc Potter laat niet na, van deze ie in rijmparen gebruik te
maken : dienen : lienen (= ww. lênen) (II G6), yen (= ww. Zeen)
int ghemyen (II 773). In deze woorden lienen, ghemien is ie niet
louter spelling : het rijmt op de ie-klank in dienen, dien.
Buiten de vermoede Duitse spelling en de mogelijke Westvlaamse invloed (van Maerlant), kunnen we er licht toe gebracht
worden bij Dirc Potter twee taallagen te bespeuren : een (de bekende) met ie voor wgm. ai, en een (tot dusver nog onbekende)
met ei.
Met ei alvast onthouden we bij Dirc Potter : alleine, ein, leid;
met ei naar de spelling en rijmend met zichzelf :heil : deil, vleisch
eischa voorts umlautfähig in rijm op ei < ege : vercleydt : gheleyt
(van leggen).

- 69 De situatie in de Gedichten van WILLEM VAN HILDEGAERSBERCH (1) is nagenoeg dezelfde.
Met ei rijmend op ei < ege komen voor : 8.I 5 5 (8 = nummer
van het gedicht; i S 5 = versregel) gheseit : een ommecleydt; i 3. 107 :
naeyen ofte breyden : gbescheiden; 34. 77 mit bescheide : seide; 84. 5 5 :
breit (adj .) : men seit; 91 . I 1 left (adj .) : gheseit; 95 . 12 2 ghecleit :
gheseit; 97. 3 5 7 ommeseilen : deilen;
met ei < ai rijmend op -beid : i 1. i 5 7 gherechticheit : ommecleit,
3 3 . 5 I hoersamicheit : onderscheit, 73 . I S 5 men weft : ghiericheit,
73. 167 breyt (adj.) : Ghiericheit, 73. 227 (syn helich) Zweyt (subst.)
Ghiericheit, 8 I . i 27 (pine die hi) leef (ww.) : salicheit, 90. 8 i breyt
(adj .) : ghiericheit, 99. 3 3 hardicheit : breit (adj .), I oo. I 2 I nedergleit
(praet. v. gliden) : ericheit; met ei < ai rijmend op Fra. ei : 36. S 7 int ghemeyn : capiteyn
(maar zie even verder over ghemien), 41. 2 15 reyn : Jontyn, 96. 12 5
casteleyn : ghemeyn, 99. i 68 plgn : alleyn, 2I 3 plyn : ic meyn.
Ghemein, ic meyn, rein (hier aangehaald) zijn (toevallig ?) umlautf ahige woorden. We zullen woorden van dat soort straks nog
in rijmpositie met niet-umlautfähige woorden, tevens in verband
met de spelling (ei), even bekijken. Maar vooreerst dient vermeld
te worden, dat gemeen c.s. met ie op ie-woorden rijmt, evenals bij
Dirc Potter, t.w. : 26.3 I allien : clien, 3 S . 9 al ghemien : op onsen
knyen, 39 : 5 9 te sien : int ghemien, 78 . 12 9 groet ende c yen : oversien,
93. 73 tivien : vlyen : gheschien : clien; en zo ook nog (met ê < ai) 3 2. 2 3 7 ghyen (= spreken) : dien,
36. S 3 over een : na dien, 44. 3 3 verdienen : lienen, 66. i 6 allien
(lieten mi) betyen (= begaan), 69. 16 allien : stien, 87. 299 vrient :
verfent : mient, 91. 3 I aeniien : allien, 94. I 19 stien : sien, 96. I S 3
sien : yen.
Rijmparen van niet -umlautf Whig ei : umlautfähig ei zijn :
I . I I S clein : hagelstein, 14. 3 onverscheiden : den heiden, 22. 205 reyn
alley►n, 2 S . 3 alln : ghemeyn, 3 8. 97 ghi sij t bereft : nyemant en weft,
44. 27 onreyn : op e, ti, S 5. 15 cleyn : alleyn (nogmaals 8 I. 97), 98. 59
breyt : ghebeit (= gewacht) ; woorden die een met zichzelf rijmende ei < ai (zonder umlautsfactor) bevatten, ei gespeld : 12. 287 onderscheidt : breyt,
16. 6 5 heil : te deyl, 96. 16 5 leit (adj .) : breit.
1 ) Uitg. door W. BISSCHOP en E. VERWIJS. 's- Gravenhage, 1870. Duitse
woorden in rijmparen heb ik niet ontmoet.
(
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Wat leert ons dit overzicht ?
Evenals bij Dirc Potter merken we hier twee taallagen .: een
met de bekende ie als representant van owgm. ai (zowel zonder
als met umlautsfactor), en één met de (evenals in al onze Wvl.
en Holl. bronnen) onverwachte ei.
Met ei < ai (geen umlaut) onthouden we bij Hildegaersberch
alleen, breed, een, ww. praet. gleed, kleed, leed (subst.), leed (praet.
ww.), scheiden, steen, weet, Zweet.
Daaraan is toe te voegen vleesch (: eisch 4. 8 S > I4. 2 3).
Samenvattend hebben we dus, gestaafd door het rijm, uit het
werk van drie Hollandse schrijvers, t.w. de Zeeuw (Schouwen)
Melis Stoke (eind i 3 de -begin r4de eeuw) en de Zuidhollanders
Willem van Hildeggexsberch (bij Rotterdam; tweede helft der
4de eeuw) en Dirc Potter (Den Haag, einde 14de-begin i 5 de
eeuw) de volgende lijst van- niet-umlautfähige woorden kunnen
aanleggen : allein, breid, ein, gleid (praet. van gliden), cleid, leid
(subst.), leid (praet. v. liden), scheiden, stein, weet (ww.), Zweet;
umlautfähig zijn : scheiden (naar de 3de pers. sing. * skaidí'p ?,
of een inf. * skaidjan ?), vercleydt (inf. * klaidjan) ; voorts (naar
de spelling) : deil, eisch, heil, reis, teiken, vleisch 1), vreis.
(

Na deze vindplaatsen in letterkundige documenten moeten we
onze prospectie toch even voortzetten in ambtelijke bronnen.
Uit H. VANGASSEN : Noordhollandse Charters, 1964 (Bouwstoffen
en Studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, VIII) licht ik : Egmond a. i 303 ordeil = oordeel, ghedeilt =
gedeeld, ein = een (no 2 ; aldaar eenmaal i in fair) ; Zwaag
( 1 ) Dit woord vleisch komt, buiten rijmpositie en in prozadocumenten, in
Hollandse bronnen met ei- spelling zo vaak voor, dat we het wel als in Holland
inheems moeten beschouwen : volgens excerpten in het Mnl W uit Bartholomeus z 76a, b; Reinaert II 7492, 7198, 5 830; Drie Coninghen i 76a; Pel
S 19; Mandeville 5 ga; en talrijke archivalia uit (Breda),-grimae63;FostI
Bridle, Tiel, Leiden, Utrecht. In W.N.T. 2 i . i 6oz (a. 196 S) tekent C. H. A.
Kruyskamp aan, dat de vorm vleisch voornamelijk in Holland en Zeeland voorkomt ; zie ook K. Heeroma, Holl. Dialektstudies, kaart 2 2 en blz. 91, I I 2.
Het is intussen wel zeer de vraag, of vleisch met de bovengenoemde vormen
(breid, ein, enz.) over een kam is te scheren, d.w.z. zijn ei toch buiten umlautspositie zou hebben gekregen : de ags. vorm ldsc (Eng. flesh) wijst immers
op * flaiski- (waarnaast * flaiska- waaruit dan vleesch).

71 a. 13 17 mine heymegewerft, also breid alse (no 8 ; aldaar eenmaal
naist) ; — Haarlem 13 3 I scoelmeister (no 12) ;
Haarlem a. 13 8o
veynootschap (no 93).
In latere oorkonden zijn (op meister na : no 99, 161) geen vormen
meer met ei aan te treffen. Daarentegen komen reeds vanaf 13 i 7
(Egmond, no 6) vaak vormen met ie voor : ghemien, Haarlem
13 20 meiester, ghehiel (no g), i 341 mien = gemeen, clienebien (no r 2),
enz.

Meister kan een jongere ontlening zijn uit het Fra. maistre
(met ei), tegenover ouder meester uit maistre (toen nog met ai,
waaruit later in het Hol!. ie) : vgl. peisteren < ofra. paistre (DE
Ned. Et. 1V., afl. S, 1964).
Heimegewerf t komt voor in volgende passus : „ ... dat ic ghegheuen hebbe dien conuente tot Egmunde ... dat erne (dat ic
coft ...) streckende van dien pade dat vore mijn huus gaet vut
an die mere / vutghenomen mine husinghe Ende mine heymeghewerft also verre dat bedoluen es of beglint op dese wile".
Blijkens de context (bedolven „door een gracht omringd" Mnl
W 1622 ; beglint „omheind" Mn! W II I 224) slaat het op een
perceeltje land, een terp, niet op een persoon. Moeilijker dan de
vaststelling van de betekenis, is de etymologie. Gewei ft kan, met
een vrij vroeg geattesteerde paragoge (-t) gelijk staan met mnl.
gewerf, maar de betekenissen (Mnl W II 18 97 : i . gedraai, wervel,
scharnier, 2. bezigheid, 3. onderhandeling, verdrag, 4. winst,
geldelijk voordeel) passen niet in het verband ( 1). Aansluitend aan
het woord werf en gelet op het verband mine husinghe ende mine
heymegewerft ligt het voor de hand in gewerft een samenstelling te
zien van ge en werf(t). Werf betekent o.m. (Mn! W IX 2241)
„onbebouwde ruimte rondom of voor een huis, erf" ; de vorm
werft (die in het Antwerps nog bestaat) komt overeen met het
aan het Nederlands ontleende hd. werft en staat reeds te lezen
in een excerpt van i 2 5 9 : duasdam terras que dicuntur werft (zie
telkens Mnl W IX 2240 ( 2).
VRIES,

(1) Uit te sluiten is wel een „verhollandsing" met ft i.pl.v. -chi van een
vorm die zou beantwoorden aan mndd. gewrechte (bij werken) dat Lubben
verklaart als „einzaunung, einfriediging", maar dat Verda.m opvat als ,,ge
-bouw"Mn!.WI,1942
(2) Mn! W IX 2241 vermeldt nog waerft, wareft, maar deze vormen zijn
i n de excerpten niet te vinden.
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Zou -t in deze oude vorm werft wel een • suffix zijn en niet uit
hypercorrectheid zijn toegevoegd ? Vgl. mnl. werpte „ketting of
schering van een weefsel", mndd. werpede (Mnl W IX 2301)
naast gelijkbetekenend en frequenter werp (228 5 v.v.) : mndd.
werpede vertoont duidelijk een suffix. Nog een andere vorm
vertoont -t, echter in het mnl. alleen : werf „eer, maal" : -waer t,
bi waerften „nu en dan", een page die biet Zacharias van Abyas
wargif te (lat. de vice Abia), negheene bescaduwinghe der wargif te (= geen
schaduw van ommekeer) : Mnl W IX 2245-47. Staan we voor
wederzijdse beïnvloeding van beide werf „grond" en werf „keer";
of bij . werf „grond, kade" onder beïnvloeding van graft?
Gewerf, ouder gewerve, staat tot werf gelijk ge/alle tot tal, geschrift tot schrift, gemoede tot moed enz. (W.N.T. IV 360), zodat
het geheel gewerf, gewerf t in de samenstelling heymegewerf t op te
vatten is als synoniem van mnl. heemwerf (MnIWIII 216) m. ,,afgesloten, omheind of door water omgeven erf", met vindplaatsen
uit Leiden en Amsterdam.
Ons woord heymegewerft uit het door Vangassen uitgegeven
charter van Zwaag a. i 317 is niet de enige vorm, die ei vertoont
Mnl W III 216 haalt uit Amsterdam helmwerf aan.
Het ogenblik is nu wel aangebroken, meen ik, om al de tot dusver
aangehaalde „Hollandse" vormen te toetsen op hun al-dan-nieti umlautf áhigkeit.
Die woorden zijn dus : allein, ein, breid, cleid, leid (znw.), de
preterita gleid (bij <gliden) en leid (bij liden), scheiden, stein, weit (ww.),
,weit; voorts (naar de spelling en buiten rijmpositie) deil en ordeil,
eisch, heil, heim, meister, reise, teiken, veinoot, vleisch, vreise.
Met enige zekerheid kan een factor van i-umlaut aangewezen
worden alleen bij deel, heil, heim, teken, veem, vlees : die woorden
bespreken we zo dadelijk.
Bevreemdend blijft de zgn. „spontane" ei-ontwikkeling bij
allein, ein, breid, eisch, gleid en leid (ww.), leid (znw.), scheiden, stein,
vreise, weit, Zweet.
Kei se houdt zowel Franck-Van Wijk als J. de Vries voor in
Noord-Nederland ingedrongen onder hoogduitse beïnvloeding;
in Zuid-Nederland dan uit het Nndl. (later ?) overgenomen ?
Vreise zou ik van mijn lijst willen afvoeren, daar het slechts
eenmaal voorkomt rijmend op reise.
De ,,enigszins" umlautfáhige woorden nu

-- 73 -d e e 1 behoort in het Gotische dails tot de i flexie, vgl. in
het ags. dal (naast dal) ; voor ordeil (Egmond a. r o ), vgl. os.

urdeli; —
h e i 1, als subst., staat naast ags. hLBd, evenals v 1 e i s c h
naast ags. fleisr (geen à-vorm) ; —
t e i k e n is in het Got. taikns een i-stam : van i-flexie is hierbij
in het Wgm. geen spoor (meer) te bekennen, maar de in het
Got. tot de i-flexie behorende hup „heup ", gaits „geit ", benevens
woorden met -ti-suffix bijv. sauhts „ziekte' vertonen in het mnl.
nog sporen van hun i-flexie : mnl. heupe „heup" : vgl. ags. hype
„heup" naast hupbán „heupbeen", mnl. geit, -sucht : umlaut dus
in de nominatief-vorm evenals in ags. gebyrd (eng. birth), got.
gabaurps „geboorte "; ags. crnén „vrouw" (eng. queen), got. gèns;
voorts mnl. sole „woning ", beke „beek ", nese „neus ", brueke
„breuk", huege „heug", cuere „keur ", tueghe „teug", vlueghe „vleug ",
enz. ( 1) en met beide vormen in de nominatief (d.i. met en
zonder umlautsvocaal) mnl. ghedult = ghedout, scold en scout, gheweld
en ghewout.
Op grond van deze talrijke woorden met een vroegere i-flexie
en umlautsvocaal in de nominatief (wel uit de casus obliqui
ingedrongen) is het wel niet te vermetel voor de vorm teken een
nominatief teiken met ei als umlautsproduct (uit de casus obliqui)
op te vatten (al is zulke flexie in de overige wgm. dialecten niet
meer aanwezig en in het mnl. dan als archaïsme te waarderen).
M.a.w., mnl. heil vindt zijn tegenhanger in ags. hel, vleisch in
ags. flásc, kustmnl. deel en deil beantwoorden aan ags. dil en
dal, kustmnl. teiken naast têken heeft geen tegenhanger in de
overige wgm. dialecten maar past, als oude i-stam (vgl. Got.
taikns met i- flexie) in de verhouding mnl. scull : scout enz. (ook
ohd. en ags.), mnl. geit / theet (got. en ohd. i-flexie, ags. cons.
flexie). Teiken zou dus, zoals gezegd, alleen in het kustmnl. (Hollands) een relict zijn.
Met v e e m komen we op glad terrein : een verscheiden veelheid van oude vormen ontbreekt, omdat het woord beperkt is
tot het mhd., mndd. en mnl. We hebben : mndd. vême, veime, -md . veime, veine, -- mnl. veme, veem (Mnl W VIII i 392S.V. veine
kent geen ei-vorm, evenmin kol. i 344 onder veem-). Franck-Van
( 1 ) W. L. VAN HELTEN,

Mn1. Spraakk. (1887),

§

269.
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Wijk (ook J. de Vries) 1) reconstrueert * faim(i)ó(n)- of * faixm(i)ó(n)-. Deze reconstructie en mnl. veinoot < veim-noot kunnen
misschien op elkaar licht werpen.
Met hei m hebben we enigszins vastere grond onder de
voeten. Inheims, als Nederlands woord, in zijn oudste vindplaats :
bijwoord op -s, kan (zijn geografische ligging : Gent, a. i 240
in het midden gelaten) een aannemelijke verklaring vinden wanneer we uitgaan van got. afhaimeis of - haims, en ana-haiineis of
-haims; de betekenis is &x8-1 t v resp. £v8-1 io3Tsg „ver van huis"
resp. „in de Heimat ". De vormen zijn geflecteerd overgeleverd :
af-hain1 jai, ana- haimjai, dus als ja- of -i- -stam. Zulke adjectieven
zijn zeldzaam, zegt W. Wilmanns (D. Gr., II. Abt., Wortb.,
18 99, § 3 14.2), die de zojuist aangehaalde gotische adjectieven
vermeldt, en verder ook (wat wij in verband met het Gentse
bij woord inheim-s nodig hebben) 2 ) de adverbial e
samenstellende afleidingen got. all andj „aan alle kanten" bij
andeis „einde", and-aug /ô „ogenschijnlijk" bij augo „oog". In
dit kader past dan een bijwoord * in-haim jó, mnl. inheim(e) of
(met -s) inheinns „thuis, in casu : in de stad ".
Wie echter bezwaar zou hebben tegen een reconstructie owgm.
bijwoord inheimi kan, aansluitend aan mhd. enheim (voorzetsel +
subst., ongeflecteerd Wilmanns, 5 450. 2) denken aan een
jon g e r e (oudndl.) verduidelijking met voorzetsel in geplaatst
voor een ouder bijwoord, dat ohd. als dat. sing. heime voorkomt 3), maar dat voor de vorm wel een instrumentalis kan
zijn geweest. Instrumentalis, omdat deze casus in het oudgerm.
op i- uitging, overgenomen uit de locatief en in het vroeg -ags.
nog duidelijk bewaard : in romaecaestri 4). Vormen met i-umlaut
zijn in het ags. nog sporadisch te vinden : hwwéne „een weinig"
(

(

(

(

(1) Het Deutsches W rterbuch van Fr. L. K. Weigand, hrsg. v. Herman
Hirt (igog), en F. Kluge Et. IVtb. d. deutschen Spr. (ed. W. Mitzka, I7. A.,
19 5 7) onthouden zich (s. v. Feme).
(2) Het Gotische af-, anahaimeis is een adjectief, het Gentse inheims een
bijwoord!
(3) W. BRAUNE, Ahd. Gramm. , 19 3 6, S 19 3 A. 7 ; loc. heime of vereinzelt
heimi vooral in plaatsnamen.
(4) W. STREITBERG, Urgerm. Gramm., 1896, S 172, 6 en 7.

— 75 -(bij hwwón „kleinigheid"), ?ne (naast jonger diie) „eenmaal" ( 1).
In het oudfries gaat de dat. uit op -e, zelden op -a en -i : „Das
i ist zesar eine characteristische neuerung des Rustringer dialects,
möglicherweise aber liegt hier der rest eines alten localis vor" ( 2).
Hebben dan het ags. en het oudfries een instrumentalis resp.
datief op -i gekend, uit een vroegere locatief, dan kan men in
het toch sporen van verwantschap vertonende „ingueoonse"
westelijk oudnederlands een * haimi, * in-haimi reconstrueren,
waarvan de -i voor de ei in het jongere, z 3de-eeuwse inheims
verantwoordelijk zou zijn ?
Dat we ons hier op glad terrein begeven en bewegen, geef ik
grif toe. De boven staande beschouwingen houde men voor
pogingen, en niets meer, om de toch wel vreemd aandoende ei
in Oost-Vlaanderen te verklaren.
Er is echter nog meer : we hebben ei ook nog in heymegewerf t
(Zwaag), heim werf (Amsterdam). Het aantal vindplaatsen uit de
kuststreek (Holland) is tot dusver beperkt tot twee; aan dit aantal
kan men er misschien nog een derde toevoegen indien men, afziende van de boven gegeven etymologie van inheims ( C in -f
geflecteerdd heira), de vorm inheims opvat als in + o ng e f 1 e c t e e r d heim. In het ags. immers vertoont him in de
datief geen uitgang (Sievers-Brunner S 237 Anm. 2) : dit is ook
het geval met ohd. hus, dorf (Braune-Helm, Ahd. Cr. 5. Aufl.,
19 3 6, 5 19 3 a. 7), met mnl. hues (Van Helten, 1M-7nl. Spr., S 246c,
blz. 312). Tegenover een adverbiale bepaling in + (loc., dat.)
bijwoordelijk heimi plaats ik dan een jonger adverbiaal syntagma
in + (ongeflecteerd subst.) Meira, waarin heim een i-stam is.
Een dergelijke (feminiene) i-stam * haimi- is wel te postuleren
van Got. haims uit : hier is haims een feminiene i-stam in de singularis (dat. haimai J i i , i) tegenover ó-stam in de plur. (W. Streitberg, Got. Elementarb., 1920, 5 15 2 A. 4). Die i-stam is dan ver
voor de ei in heira, op dezelfde wijze als in het hier-antwordelijk
behandelde deil, heil, vleisch, teiken. De i-stam ziet men nog-boven
in ohd. heimilih, mnl. hemelcc, heimelk, en wellicht nog in oudfries
(1) Alten Gramm, naco, der Angelsachs. Gramm. von EDUARD SIEVERS
neubearb. von KARL BRUNNER. Halle / S., 195 I , 2. Auf., § 237 Anon. 2 en
§324.I.
(2) WALTHER STELLER,

49 Anm.

i.

Abris der alifriesischen Gramm, Halle/S., I928,

— 76 -heure en (ook met -e) in mnl. hemeraet (Dordrecht), hemestede
(Mnl W III 2 i 3 resp. z i 6). Grimms D. IV. IV. 2. 8 5 5 haalt, met
citaten, een ndd. fem. heira, heime aan, ook mhd. fem. heime :
in ohd. Metumunhaira ziet RUDOLF KOGEL P. Br. Beitr. 14 (18 8 8)
107 een „femininum wie got. haims" (een dgl. fem. i-stam is
door de Duitse geleerden uit ohd. mhd. materiaal opgemaakt,
niet aan de hand van het mnl.).
Na deze opsomming van vrij veel woorden met ei (naast é,
soms ie) in Noord-Holland (kuststreek), Zuid-Holland (Rotterdam, Den Haag), Zeeland (Schouwen), zowel in umlautspositie
als er buiten, moeten we ons toch nog eens bezinnen op de
verklaring van die ei.
Dat die ei zomaar niet steeds een grafie voor ê zonder meer is
geweest, maar wel een diftong weergeeft, blijkt uit het voortbestaan van enkele woorden met diftong in huidige dialecten.
Bijv. op Schouwen : bteik „bleek, bleiken „bleken", heil, geit,
teikene „(onder)tekenen" en het znw. teiken (beide ouderwets),
vleis. A. DE VIN ('), blz. S 2 v., houdt het voor mogelijk, dat we
bij deze woorden voor spelling-pronunciations staan, voor
„middellijke brabantse schrijftaalinvloed", niet voor brabantse
expansie; in het bijzonder zeiken, teikene zouden ontleend zijn via
de woordenschat van het Zierikseese „corpus juris" (blz. 6z).
Toegegeven dat teikene, wellicht ook heil, vleis als woorden
uit ambtelijke stukken gehoord op de letter zijn uitgesproken :
een dergelijke verklaring komt toch minder aannemelijk voor
bij geit, en op Overflakkee (2) bij hei „heide", klein (naast aldaar
nog allebei, eigen, geit, heilech, scheiden, bieik subst. en adj.). Daarenboven is teiken met ei niet Brabants.
Is het wel niet wat ver gedreven aan spelling-pronunciation
te denken om, steeds in het voetspoor van De Vin, de ei op diezelfde wijze te verklaren in het dialect van Zandvoort waar
B. VAN DEN BERG ( 3), zonder zich over „ontlening" of „fonetische

(1)Het Dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en Historie. Assen,
Van Gorcum & Co. 1953 (Taalk. Bijdr. van Noord en Zuid, II A).
(2) H. C. LANDHEER, Klank- en Vormleer van het dialect van Overflakkee.
Assen, Van Gorcum & Co ( 1 95 1 ), blz. 30.
(3) Het Dialect van Zandvoort en Zin plaats in de Hollandse dialecten. Amsterdam, N.-Holl. Uitg. -Mij, 1959 (Bijdr. Med. Dialectencomm., XXI), blz. 3o,

77 -oorzaak" uit te spreken, „aa" (d.i. uit ei) vermeldt in o.m. geit(je),
leiden, uitbreiden, uitscheiden, vei, eigen, eisen, beitel, klein, reiken,
reis, steiger, vlei s, weinig?
Wie die lijst nog eens wil doornemen, zal merken dat al de
aangehaalde Zandvoortse dialectische vormen ei vertonen in
umlautfähige woorden. Al moge een enkele vorm hier en daar
wel een eigen verbreiding hebben gehad, het gaat toch bezwaar
ze allemaal door spelling-pronunciation te willen ver--lijkop
klaren, ze allemaal te beschouwen als ontleend aan „Brabantse"
of ,,Utrechtse" of „oostelijke" s c h r i j f t a a 1. We stuiten
hier op dezelfde onwaarschijnlijkheid, op dezelfde bezwaren als
we in West-Vlaanderen hebben ontmoet. Het moet wel een zeer
machtige zgn. „Brabantse" invloed in Zeeland, ook al ,,Brabantse" ( ?) invloed in Holland (of Utrechtse, -- of oostelijke
dan ?) zijn geweest, die zich voor het geval „Holland" alleen
misschien laat denken, maar die voor Holland en West-Vlaanderen beide, en dat wel zeer vroeg : in de i 3de eeuw in West-Vlaanderen, in het begin van de 14de eeuw in Noord-Holland verantwoordelijk zou moeten worden gesteld voor de talrijke eivormen in umlautfähige woorden, ook al een enkele keer in nietumlautfähige dito, invloed die nota bene begin i 4de eeuw in
Noord-Holland ordeil, ghedeilt, het lidwoord ein, het bij v. nw.
breid, de woorden heim, veinoot zou hebben doen ontstaan ?
. Neen : èn de ouderdom, èn de geografische verspreiding in
de kustdialecten, en de aard van de woorden (bijv. veinoot), en
het voorkomen (in Vlaanderen in gedichten en in ambtelijk
proza, in Noord-Holland in plaatselijke oorkonden) maken dat
ik mij zeer moeilijk kan aansluiten bij een theorie die „ontlening"
uit schrijftaal voorslaat, zodat ik op een meer ongedwongen
wijze veeleer ga denken aan „autochtoniteit" van onze ei-woorden.
In hun autochtoniteit dienen de ei-vormen evenwel toch ver
te worden.
-klard
Huidige Hollandse dialecten (men denke aan het Zandvoorts)
vertonen vormen met op ouder ei teruggaande aa, en wel juist
in umlautfähige woorden. Hier is men dan ook gerechtigd aan
invloed van i-umlaut te denken, een verschijnsel dat — hoe ook
door velen ontkend -- in Holland toch enkele sporen (en wel in
lange vocalen) heeft achter gelaten, nl. in het Hollandse weunsdag
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kreen (C * krauni) „gevoelig, zuiver, enz in de
Noordhollandse plaatsnaam Mij jen < mus in ( 1 ).
Hoe verlokkelijk en gemakkelijk- nu deze verklaring door
i- umlaut (ook op lange vocalen !) moge werken, ze laat in het
duister a) het antwoord op de vraag, waarom precies dgl. eivormen zo talrijk voorkomen in verhouding tot de schaarse
gevallen van umlaut bij ó (weunsdag), au (kreen) en i? (M^Zen);
b) ook het antwoord op de vraag, waarom owgm. ai zich naar
ie ontwikkelt zowel in umlautf áhige als in umlautloze woorden :
ghernien (Dirc Potter), clien, Clienebien (oorkonde) ; klein heeft in
het Zandvoorts van heden aa < ei, maar gemeen vertoont een
korte ie (evenals de middeleeuwse Hollandse ei-vormen van
alleen en een, steen : van den Berg, a.w. blz. i 9) ( 2).
Tegen de verklaring van ei door i-umlaut kunnen nog meer
bezwaren worden aangevoerd, t.w.' : i) evenals in West-Vlaanderen blijft bij een dgl. verklaring de ei in allein, ein, breid, cleid,
leid, stein, Ziveit (waaronder ein en breid in Noordhollandse charters
voorkomen, ver van Duitse „modetaal" verwijderd ) helemaal
g eïsoleerd staan; 2 daar het Hollands in z i jnn oudste stadium in
wezen „ingueoons" is (en eerst omstreeks de i i de of i ede eeuw
zgz. is „gefrankiseerd", d.w.z. onder Vlaamse invloed is komen
te staan (3)), heeft zich de owgm. ai aldaar tot á ontwikkeld en
kan men niet ei als umlautsproduct verwachten.
Maar wat is Ingueoons ? Een v e r z a m e 1 begrip, een localisatie, niet een gelijkstelling met één bepaalde stam, een bepaald
dialect. Het Fries o.m. behoort tot dit ingueoons" en juist in
het Fries vinden we een trek die misschien licht werpt. Stel nu
eens dat de vroeg -mnl. (zgn. Hollandse) ie de voortzetting is
van ogm. ai via een ê-stadium en dat dit ê-stadium een fase is van
een ontwikkeling die ook tot ei voerde : dan komt het er op aan,
„woensdag

",

.",

}
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(1) Zie mijn opstel Palatalisatie ... in HTD 3 5 (1-96 i ), inz. blz. i 5 2 V.v.,
resp. 154 v., resp. 147 V.
(2)De middeleeuwse e, ee- spellingen kan men voor representanten van
(zuidelijke) schrijftaalcultuur houden.
3 ) Aldus K. HEEROMA : Zuidhollands, door Jo Daan en K. Heeroma,
Amsterdam, z 965 , blz. 36 (Bij dr. en Med. der Dialectencommissie, XXX) ;
dez. : De Herkomst van het Nederlandse vocalisme : Taal en Tongval XVII
(1965), 163 v.; zie ook dez. in : Frankisch, Merovingisch, Karolingisch (studies
van P. Blok, M. Gysseling, K. Heeroma, R. Schutzeichel, P. L. M. Tummers
en A. Weijnen), Assen, 196 5 , blz. i o v.v. (Studia Theodisca III).
(
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dit ë-stadium te situeren in de ontwikkeling in het Oudfries. Er
valt voor deze hypothese wel wat te zeggen, wanneer we met
K. FOKKEMA ( 1) ( in het voetspoor van HEINERTZ) aannemen
„dat de ai eerst tot áé is geworden en dan zich weer terug ontwikkeld heeft tot á of, wanneer er verhogende, d.w.z. palataliserende invloeden op werkten, tot é. Dergelijke invloeden gaan
uit van i en j, en van de dentalen d, t,1, n, r, s". Lees nu in dé een
diftong (aè, later éè, of ei) en we naderen onze hierboven geschetste
ontwikkeling in het Westvlaams. Aldus krijgen we, voor het
kustmnl. (Wvl., Holl.), in een zeer vroege periode (nog voor de
i 3de eeuw) een alle gevallen (d.w.z. umlautfähige én umlautloze)
dekkende verklaring van de ei-vormen : een samenhang die uit
de confuse, duistere massa van taalfeiten in het kustmnl. als een
draad belicht wordt door op de Friese „knop" te drukken.
De verklaring van Heinertz noemt Fokkema ,,de waarschijnlijkste" (blz. 10, 12). Na herinnerd te hebben aan de verschillende
ontwikkeling van germ. ai in het oudengels en het fries, evenals
de verschillende ontwikkeling van de germ. au, tekent Fokkema
met betrekking tot de ai, met afwijzing van veranglisering van
het oudfries, aan. (p. i i) : „ de meest waarschijnlijke oplossing lijkt
mij aan te nemen, dat er langs de kusten van de Noordzee, in
ruime zin genomen, onderling sterk verwante, maarniet in alle
opzichten gelijke dialecten werden gesproken, waarvan het Fries,
het oudengels en het echt-oudsaksisch, om een term van Rooth
over te nemen, de voornaamste zijn geweest ".
Die woorden van Fokkema maak ik tot de mijne, maar ik
wens „de voornaamste" te wijzigen in „de tot nu toe best bekende".
Tot een groep van verschijnselen, die aan de kust zijn te localiseren, zonder voorlopig in te willen gaan op hun genetische
samenhang, zou ik, behalve de overige bekende ingueonismen,
willen rekenen : bijv. de Wvl. palatalisatie van ó in eu (type :
vuegel „vogel"), die van o in u (type : wulf „wolf") ; de wisselende
jongere j en w-formaties in het type draven : draeien; de ei voor
(zachtlange) é (type leisen „lezen", nooit bij Maerlant in het
rijm !); het vnw. soe, su .,,zij"; de inf. sullen; het p.p. ghehebt
„gehad". En ook ei = e (onder Friese belichting).
2 ) Het spel der klanken. Enige beschouwingen uit de Friese klankleer.
Groningen, J. B. Wolters, 1962, blz. g-12.
(
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Wel kunnen sommigen, zoals Heeroma ( 1), die met wijde ver
tijden en gebieden met geen of zeer weinig-nieuwgsolv
verkeer en cultuuruitstraling op fantasierijke wijze gemakkelijk
en zwierig opereren, in West-Vlaanderen en Holland het eiverschijnsel gaan opvatten als een spoor van vroege en doordringende Jrankisering" van het Zuidoosten uit, via het Zuid-

westen : met goedmoedige bewondering wil ik dit betoverende
schouwspel gadeslaan, maar, eerlijk gezegd (behalve op het gebied van enkele „reizende" woorden) : mij bij deze Jrankisering"
(evenmin als „veranglisering") aansluiten kan ik niet.
Om nu tenslotte tot de verklaringen van de scherpzinnige Joh.
Franck terug te komen : combinatorische invloed van (volgende)
Ii, r, ww is onmiskenbaar : duidelijk in het oostmnl. (met latere

eigen ontwikkeling, bijv. in het Hasselts), duidelijk in het westmnl. waar in vormen als eeuw, meer, leen (ohd . léhan) nooit en
nergens ei voorkomt. Dit geeft wel de omstandigheden aan waarin
ei n i e t optreedt, maar verklaart niet waarom elders ei w e l
optreedt.
Al is de g e b r u i k s frequentie van woorden of geflecteerde
vormen met ei in open syllabe groter : van een p r i n c i p i e e l
verschillend gedrag naar gelang van de positie in open dan wel
gesloten lettergreep blijkt niets.
De fonetische ontwikkeling, d.w.z. de op elkaar geleidelijk
volgende stadia in de articulatorische wijzigingen van ai (via

of €e, Ea, ea) tot éa (ê), en later (laat-mnl., huidig dialektisch)
ie /ia/ kunnen we ons gemakkelijk voorstellen. Lastiger is een
inzicht in de ontwikkeling, in geval deze het gevolg is van
umlaut, van ai tot ei : juist hier zou men kunnen verwachten
dat a door invloed van de i een zeer palatale e zou worden die
met de tweede component (van ai) tenslotte in i moest samenvallen : en die i is er niet ! Misschien is het echter zo te zien, dat
juist door de invloed van de i-umlaut de tweede component van
de diftong ai zijn i-waarde heeft b e h o u d e n, niet is verdoft tot a, en het product dus ei was ; m.a.w. de i-umlaut heeft
tegen de verdoffing van i (in ai) gewerkt, heeft dus mede op de
tweede component gewerkt. In dit perspectief mogen we de
ai, Et

(1) Zie boven de aangehaalde lit. blz. 78.
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dubbele, gespreide invloed van de i-umlaut op ai vergelijken
met de zgn. i-umlaut van oudgerm. eu. Die umlaut kennen we
b.v. in het type * leudi : os. liudi, ohd. liuti > mhd. lute (hd.
Leute), mnl. lode, ndl. lui. De ontwikkeling iu > u kunnen we
dan zien als oostmnl. iu > iu > met ronding van i) > uu.
Bekend is dat het product uu in het Oosten van ons taalgebied
voorkomt (Limburgs, - Hollands), terwijl het westmnl. iu laat
ontwikkelen tot ie : liede(n). M.a.w., er zou, in dit perspectief,
structureel verband bestaan : in geval van i-umlaut
oostel. ei uu
westel. ê ie
Deze „fonetische" verklaring van ei (en uu) geef ik voorlopig
op zeer voorzichtige wijze. Het structureel parallellisme zou
een merkelijke steun hebben aan een gelijklopend geografische
distributie, m.a.w. als de scheidingslijn (bij i -umlaut) tussen
westelijk ê / oostelijk ei samenviel met het gelijkaardige verschil
ie / uu. De ie / uu-lijn is noch voor de huidige dialecten, noch
voor het mnl. tot nu toe vastgelegd geworden, c.q. kunnen
worden : alleen een eerste verkenning is met betrekking tot het
woord Diets / Duits zeer onlangs gedaan door J. Goossens
(LEUV. BIJDRAGEN, 5 5 e jrg... I 966, 3 e afl., blz. 8 5 -102) : de schrij ver komt (p. i o i) tot het merkwaardige resultaat „dat de Diets /
Duits-lijn niet aan de grens van Brabant en Limburg lag en dat
de opvatting dat ze in de buurt van de grens van Vlaanderen en
Brabant te zoeken is, dichter bij de waarheid staat ". Het wachten
is dus in dezen op de vondsten van het verdere onderzoek van
J. Goossens.
(
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BESLUIT

Het beste komen we nog uit met de opvatting dat, in het westelijk westmnl. (Wvl., Holl.) de ei in de i 3de eeuw in W.-Vl., in
de 14de eeuw nog in Holland op een archaïsche trap staat in een
ontwikkeling ai > ei (> ee of ea), in die klankwaarde begunstigd
door palatale omgeving (i-umlaut, positie voor „dentalen").
Die ei heeft in sommige woorden een taaier leven gehad : eigen
(naast ook wvl. êgen) is een voorbeeld, in het huidige Wvl. wel
nog het enige relict. Naar het Oosten toe (te beginnen met
Oost-Vlaanderen) is ei duidelijk op te vatten als product van de
i-umlaut; in Limburg staan we op Duits standpunt.
In Oost-Vlaanderen, bepaaldelijk te Gent, is het moeilijk uit
te maken of ei dezelfde ontwikkeling vertegenwoordigt als in
West-Vlaanderen, dan wel een vooruitgeschoven post van de
oostelijke i-umlautsgolf : in de Gentse Statuten van de Leprozerie
staat steeds eigen, wisselend Ihelege en heilige, eischeden naast ee.scht,
gerest naast reden (Gysseling, St. G. G. V, i 4) ; in de Gentse keuren
komt, op inheinls na, ei nergens voor. Misschien is het zo, dat
(naast Limburg-Brabant en West-Vlaanderen, dan ook) Oost Vlaanderen de ei insgelijks als autochtoon product van de i-umlaut
heeft gekend, en dat (anders dan tengevolge van een uit het
Oosten aanspoelende en verzwakkende golf) de diftong ei plaats
heeft moeten maken voor een in Vlaanderen autochtone nieuwe
beweging, t.w. „monoftongering" van ei, vernauwing van ei
tot i (waarvan het Hollandse ie een vroeg bereikt stadium is; waarbij Gents beleg, eesclht vroeger zegevieren dan inheinls, en
eigen, ook in W.-V1. nog) ? eren veegelijke hiermee de opvatting
van J. LEENEN, die t.a.v. van de ontwikkeling van aid tot (diftong) oud tot (monoftong Wvl.) oed reeds in i 941 schreef : „Het
verre Westen wil nu eenmaal van geen tweeklanken weten :
reeds aan de oudste, wijdst verbreide diftongering van oe enz.
in vrije positie (nou, douwen) heeft het niet willen meedoen ... ;
ook tegen de gedekt-diftongering (muis / tad) heeft het zich
verzet, en ei en ui (= ui2) die langs andere wegen ontstaan waren
hebben er slechts een zeer beperkte gastvrijheid gevonden.
De gemeenschappelijke afkeer van de diftong bij het Vlaams en
het Frans maakt dat, als er toch eens een of meer hebben weten

8 3 -binnen te dringen, die stelselmatig, na korte of lange tijd, weer
weggewerkt worden" ( 1 ).

In mijn bijdrage is heel wat, naar ik hoop critisch gemonsterd,
in geografisch, chronologisch en stilistisch opzicht geordend,
materiaal bijeengezet; is op bescheiden en voorzichtige, in de ogen
van sommigen misschien te nuchtere, van anderen wellicht wel
eens vreemde wijze, gepoogd klaar te zien in een hoe langer hoe
ingewikkelder geworden probleem. Moge deze bijdrage anderen
met meer kennis en gelukkiger talent gewapend er toe aanzetten,
ook eens te zoeken.

(1) J. LEENEN

('94'), blz. 341.

: Tussen Oud, Old en Alt. Handel. Comm. Top. Dial., XV
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NASCHRIFT
OVER EEN NOG TE ONDERZOEKEN LAAT VOORKOMEN VAN
UMLAUTLOOS EI = E (bij p. 64)

In het onlangs te Leiden, 1966, bij E. J. Brill, door K. Heeroma
(en C. W. H. Lindenburg) zorgvuldig uitgegeven Liedboek uit
het Brugse Gruuthuse- handschrift (dat tot het einde van de zode
eeuw schijnt te behoren) komen wel ei-rijmen voor, waaruit
ik de volgende kleine greep doe : blz. 234, r. 2 5 reyn : ghejn, r. 29
steine : cleine; blz. 250, r. i (sonne ... nie) besceyn : rgn; blz. 246,
r. i (op minera) heit „eed" : goetlicheit; blz. 346, r. 40 ommecleit :
aerbeit. Hieruit tot een tot 't eind der I4de eeuw te Brugge nog
bestaande gebruik van gesproken ei = ê te concluderen zou alleen
mogelijk zijn in een ruimer onderzoek van de taal van al de
liederen (plus gedichten en gebeden) van dit handschrift. In dit
verband wens ik er de nadruk op te leggen, dat onze Liederen
een zeker aantal heel zeldzame woorden, blijkbaar ook persoonlijke formaties van de schrijver (trout-,c7aerte 404.3 ; trrouttalich
405 . i 2 ; ontverten 34 .27) vertonen, die ik op rekening breng van
een bewust streven van de schrijver(s) om er een eigen(aardige)
taal op na te houden, iets dat we ook opmerken in hun zucht om
Duitse woorden en vormen na te bootsen of over te nemen :
246.9 nicht „niets" : licht „ligt" ; 3 i i . 3 5 Ill ich : ekerlich ; 3 2 2.2
ghewaldt „geweld" : ghevalt „bevalt" ; 361 .8 ghelooft mi das (gen.
van dat) : ich ... veegas; 390 .41 Zwijch (zwijg) : doch (hd. dich) enz.
Wie scheidt nu hier het kaf van het koren ? d.w.z. nog levend
gebruik van ei op het eind van de I4de eeuw (waar de interpretatie
van ei in de z 3 de eeuw als archaïsme dan niet meer mee strookt),
dan wel behouden traditioneel mnl. letterkundig rijmenrepertoire, of bewijzen dat de ei-vormen thuis horen in de Duitse
modetaal ?
In ieder geval leveren de teksten van het Gruuthuse-handschrift
in afwachting van een ruimer critisch onderzoek nog onbetrouwbaar materiaal voor ons doel.
Weinig of niet te gebruiken zijn eveneens de enkele ei-rij men
die voorkomen in het Liedboekje van Marigen Remen (RuyghBewerp I, een gestencilde publicatie, onder leiding van Dr. W. P.
Gerritsen, van het Instituut De Vooys voor Nederlandse Taal- en

Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht). Marigen Remen,
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een Hollandse, is niet de dichteres van deze zeventien liederen;
ze heeft ze uit het geheugen, zoals zij ze in haar milieu had gehoord , in onbeholpen vorm en spelling neergeschreven. Het
papier van het handschrift is in het tweede kwart van de i Ede
eeuw vervaardigd.
Van de ei-rijmen die we er aantreffen weten we dus niet tot
welke vroegere bron (tijd, plaats, dialect) ze eigenlijk opklimmen,
al evenmin of ze aan retouches of wijzigingen van Marigen of
haar omgeving zijn toe te schrijven. Die vormen zijn : blz. 25,
lied V, strofe 3 serteijn : allen; 5 z, X, S alleijn : clean (niet bewijs krachtig : kan staan voor ê : e) ; 3 S Vi op mijn eft (= eed) .
heeft; 6i . XIII. S heeft : leet (= znw.). Dit is een schrale oogst.
Het laatstgenoemde rijm heeft : leet kan een aanwijzing inhouden
van de vorm heet voor heeft, een vorm die reeds in de i 3 de eeuw
in Brabant voorkomt, maar nieuw zou zijn de (vroege !) samenval
van è en ê. Heeft juist dit „onzuivere" rijm de copiïst van een
andere versie (Liedboekje p. ioo) er toe gebracht het vers „boven
alle dit hij ghescapen heeft" (: leet) te wijzigen in „bauen alle
den genen die ic mynne" (: leet) ? Hoe dan ook : zin heeft het rijm
heeft leef wanneer we het lezen als heit : leit. In dit perspectief zou
heit (thans nog populair Hollands) een vroege attestatie zijn, en
het past dan volkomen in het eerstgenoemde rijmpaar uit ons
Liedboekje : op mijn et (= eed) : heeft. Maar de echtheid van
de overlevering van dit rijmpaar staat niet boven alle twijfel
verheven : handschrift B immers heeft (i.pl.v. „dan hij in sijnen
harten heeft ") dat (1. dans, of dan) hens in synre herten geef (dus een
rijm eed : geef). Wat heeft er in de oorspronkelijke redactie gestaan ? Komt de (uit eed : geef gewijzigde ?) versie eijt : heeft met
i 6de-eeuws Hollands taalgebruik overeen ? Of moeten we de
zaak omkeren en een (zuiver maar verouderd ?) rijm eft : heeft
hier vervangen zien door eet : geef ?
De slotsom is dat we met de enkele schamele gegevens uit dit
Liedboekje geen vaste grond onder de voeten krijgen om tot
het voortbestaan in het Hollands (evenmin als daareven in het
Westvl.) van ei in umlautloze vormen zomaar te besluiten.
:

IN MEMORIAM HERMAN TEIRLINCK
door
J. AERTS

Bestuurder van de Academie

Al is onze collega Herman Teirlinck op zeer hoge en gezegende
leeftijd van ons heengegaan, terwijl wij sinds maanden wisten
dat het einde naderde, toch heeft ons zijn overlijden diep getroffen.
Ons aller respect voor hem ging op de eerste plaats naar de
vruchtbare en glansrijke literator, die hij, meer dan zestig jaar
lang, is geweest. Hij was voor ons de rijke woordkunstenaar,
die als erfgenaam van de Tachtigers en van de eerste Van Nu en
Straksers, de klankrijkheid, de ritmische sonoriteit, de plasticiteit van het Nederlandse en zelfs Vlaams— dialectische— woord
met innige liefde cultiveerde en in schitterende glans kon doen
pralen.
Dit meesterschap in de lyrisch-evokatieve en bij pozen sterk
retorische woordkunst ging bij hem gepaard met een rijke en
schier onuitputtelijke fantasie, die hem toeliet de meest ver
gebieden van werkelijkheid, droom en mysticisme-scheidn
voor ons op te roepen.
Even variabel en veelzijdig was zijn stijlgevoel, dat hem ertoe
in staat stelde de verschillende stijlbewegingen in de letterkunde,
vele opeenvolgende decennia lang, op de voet te volgen en er
vaak verrassend-persoonlijk vorm aan te geven. Door de diversiteit van zijn stijlmogelijkheden, heeft het talent van Teirlinck
in meer dan één opzicht, zelfs experimenteel, tot de verruiming
van onze letterkunde bijgedragen.
Doch niet enkel het creatieve talent van Teirlinck vervulde
ons met grote waardering, tevens was hij voor ons een der
laatste overlevenden van die grote generatie van de jaren '9o,
die, niet enkel in de letterkunde maar ook in ons heel cultuur
onze Vlaamse Beweging, diepere zin en ruimere-bewustzijn
horizonnen heeft geschapen. Zonder ons aan de schepping van
een mythe te bezondigen, hebben wij aan deze generatie terecht
de piëteitvolle verering geschonken, die zij verdient. En wan-

neer Herman Teirlinck in ons milieu verscheen, omglansde
hem voor ons steeds iets van de glorieuze aureool, die wij graag
hebben geschapen rond de figuren van hen die, aan het einde
van vorige eeuw, creatief en polemisch baanbrekend, ons de
weg naar het Vlaanderen der toekomst hebben gewezen. Nu
ook hij, na Van Langendonck, Vermeylen, De Bom, Buysse,
Van de Woestijne en Toussaint, naar het schimmenrijk der
geschiedenis is vergleden, blijft in ons midden, als laatste
levende apostel van het nieuwe Vlaamse verbond, alléén nog
Stijn Streuvels. Aan zijn dierbare aanwezigheid onder ons,
zolang zij nog duren moge, zullen wij steeds de persoonlijke
waardering brengen die hij zo ruimschoots verdient, doch meteen ook getuigen van onze eerbied voor heel de groep van
zijn generatie-genoten, vrienden en medestrijders, die hem in
de dood zijn voorgegaan, als vóórlaatste : Herman Teirlinck.
De presentie van Teirlinck in ons Vlaamse en algeheel-Nederlandse geestesleven blijft onvolledig geschetst wanneer wij
ons tot zijn letterkundige scheppingen en zijn participatie met
de Van Nu en Straks-beweging zouden beperken. Hij bezat
immers het talent en het dynamisme om op vele domeinen van
ons geestesleven activerend, vernieuwend en leidend te werken.
Als adviseur aan het Hof en in diverse officiële instellingen, of
als persoonlijk initiatiefnemer, heeft hij de Vlaamse cultuur
trouw gediend op zeer verschillende gebieden : de-politek
toneelkunst, de sierkunsten, de schilderkunst, de letterkunde,
enz. Vooral sinds de jarén na de tweede wereldoorlog, toen
hij op de drempel van de ouderdom stond, zijn de culturele
initiatieven die hij nam, bijzonder talrijk geweest. Zonder hier
in opsomming te vervallen, wil ik enkel memoreren dat hij
zovele jaren de leiding heeft gehad van een onzer belangrijkste
tijdschriften, het N.V.T.
Ten slotte gaat ons eresaluut naar Teirlincks Vlaamsgezindheid.
Hoe vooruitstrevend en zelfs bij pozen „experimenteel" zijn
oeuvre ook was, toch leefde in hem een kostbare traditie van de
Vlaamse letterkunde voort, t.w. de diepe overtuiging dat wij
als Vlamingen onze creatief artistieke vrijheid niet willen scheiden van een constante — en bij pozen combattieve — zorg voor
de vrije ontwikkeling van onze taal en ons recht op culturele
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zelfstandigheid in dit land. Met een bestendige trouw, die slechts
haar gelijke vond in zijn zin voor wellevendheid, heeft hij gepleit en geijverd voor de rechten van onze taal en de echte waar
onze cultuur te Brussel, aan het Hof en in de stad ----denva
,,la cour et la ville" zoals men ze beide in het Parijs van Louis XIV
noemde. Niemand van ons heeft het korte maar klemmende
moment vergeten, waarop Teirlinck met zijn oude kameraad
Streuvels, beide als twee vergrijsde maar ontembare leeuwen,
in één fel en wijd weergalmend stemgeluid verenigd, de macht
dit land hebben gewaarschuwd dat Vlaanderens-hebrsin
grondgebied, in Brabant en elders, geestelijk onvervreemdbaar
is en blijven moet. Hoe heeft dit moment ons allen met onzeglijke vreugde en eerbied vervuld !
Nu onze vereerde collega Herman Teirlinck in de geschiedenis
is getreden, en zijn plaats voorgoed heeft ingenomen in de
sterke falanx van zijn vroegere vrienden, die samen streden
voor het nieuwe Vlaanderen, blijft ons de plicht zijn creatief
werk piëteitvol in ons erfgoed te bewaren, en zijn taak --- „de"
taak heeft Vermeylen ze genoemd -- voor het volk van Vlaanderen en de Nederlandse taal, ieder naar eigen vermogen, in
vrijheid en trouw voort te zetten. Hij ruste zacht.

HET

LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP „DE DISTEL"
MUSICEERT 1882-1900
(1)

door
G. SCHMOOK
Lid van de Academie

1. DRAMATIS PERSONAE

Met opzet heb ik voor heden en bepaald voor u, geachte aan
uit de notulentrommel van het zich uitsluitend als-wezign,
„letterkundig" bestempelend Brusselse Genootschap „De
Distel" enkele muzikale feiten en manifestaties gegroepeerd.
Mijn bedoeling is drievoudig : in ons kasteel-domein heb
ik niet het recht u te vervelen; ten tweede blijft het voor onze
cultuurgeschiedenis van het hoogste belang na te gaan, zowel
voor Vlaanderen, als voor Wallonië, als voor Brussel, hoe
p e r s o n e n, disparaat of in groep, zich nu werkelijk ver
hebben tot de bewegingen, die wij gemakkelijkheids--houden
halve realisme, naturalisme, impressionisme en symbolisme
heten. De betrokken figuren behoren tot een tijd van overgang
en hun verdienste is precies geweest dat zij buiten de generatieverschijnselen om soms zeer persoonlijk en dan ook op te
loven wijze hun tijd naar behoren mee beleefd hebben, aldus
de simpele treden vormend waarlangs d a a r n a een algemene
generatie-opgang met briljante consequenties mogelijk werd.
Het was meestal het lot van de meesten door te kort aan sprankelende inslag snel vergeten, bij wijlen bovendien onverdiend
verguisd te worden, om pas tot gelding of waardering te geraken,
wanneer, door omstandigheden, hun levens opnieuw moesten
of konden overdacht worden in functie van het verloop van
de hele geschiedenis. Niemand mag dan geïsoleerd worden.
Na drie kwart eeuw zijn wij er na aan toe in het Brusselse
milieu, juist op het ogenblik dat de hoofdstad -- na Antwerpen
en Gent -- op vele plannen tegelijk en definitief stem in het
kapittel gaat krijgen, verschillende autochtone en ingeweken
elementen te ontwaren, zo mannen als vrouwen, die, hetzij
1 ) Tekst van de openbare lezing gehouden op het Kasteel Beauvorode
te Wulveringem, op woensdag, i 8 juli i 966.
(
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als eenlingen, als individualisten ook, hetzij ademend in beperkte
cenakels, maar met berusting in de eigen conditie, een rijker
i n n e r l i j k leven hebben gekend dan de getuigenishistorie
en hoe werd die opgebouwd ! hun heeft willen toemeten.
Met deze laatste zinsnede heb ik mijn derde betrachting aan
gezelschap „De Distel" nog maar eens het-gevnml.iht
kerngezelschap onderkennen, dat tussen i 882 en 1900 beslist
verdienstelijk ingewerkt heeft op velen die er mede te maken
hebben gehad. Het heeft in weerwil van de zo dikwijls te recht,
maar dan toch té eenzijdig uitgekreten komma-rederijkerij een
werking ontwikkeld, die in de schoot van het gehele moderner
wordende Brusselse kunstleven representatief is geweest, een
leven , mede-gekenmerkt door de inslag van een „ Jeune Belgique",
een „Art moderne" (188 i), door groepen als een Jociété nouvelle"
(1884), als „L'Essor", als „Les XX".
De waarheid is, dat de volwassen en gevormde geesten in
„De Distel" (gesticht in i 88z) er, traditioneel bezwaard door
de vrij oudbakken retoriek van de compagnons van de oudere,
maar trouwe aanhangers van de volksmaatschappij „De Veldbloem" ( 1 ) ( 2 ) -- gelukkig dat die er geweest is ! — zich moeizaam en argwanend ontbolsterden onder de jongere, universeel
gevoede impulsen.
Om de verhoudingen tussen het allertraditioneelste, het
meegaande en het nieuwste naar de juiste dosis te onderkennen,

zullen wij er goed aan doen ons te herinneren wat August Ver meylen in 1923 in een ten onrechte meestal vergeten hulde aan
Prosper van Langendonck over „De Distel" heeft neergeschreven (3 ). Vermeylen spot daar niet, hij acteert naar door ons
bevonden waarheid 1 Ons weze het dan ook toegestaan de dingen wezenlijk k w a l i t a t i e f te gaan onderscheiden en te
erkennen in juist verband, in een tijd dat „distel" en „lelie"
en „lotus" sprekende en gestyleerde elementen worden van de
decoratieve kunst in functie van het „levensritme", zoals de
jongsten dat in een Europees klimaat gaan aanvoelen.

) De vlaamsche strijd te Brussel i 869- r 884 ; vijftienjarig verslag der werk
Veldbloem", vlaamsch vrzjrinnige volksmaatsehapp Brussel i 886.-avmhednr.,
(Q) Secretaris in 188z PROSPER STIJNS, broer an REIMOND. Zie blz. 96 ; noot i
(s) Zie „Verzameld Werk" V blz. 721.

(
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Het gezelschap „De Distel" mogen wij zelfs beschouwen
als een nieuw, een ander vertrek voor het „Vlaamsch Kunstgenootschap" van Hiel-Coopman-Hoste sr.-Dr. Willems, dat
het in het Lucas -huis aan de Hertogstraat maar twee jaar had
uitgehouden 18 7 3 1 874).
„De Distel" heeft het er organisatorisch ook veel beter afgebracht, al is hij, zonder te sterven in i boo, nadien virtueel ver
om na 1914 -18 voor goed onvindbaar te blijven ( 1). Eigen--dor,
aardig is wel, dat wij in de gelederen nooit een Theophiel Coopman zullen aantreffen. Wel kom ik er toe de beschouwingen
van heden te stellen in het beslist opvorderen van een naam voor
onze eigen cultuurgeschiedenis (zoals wij dat bij wijlen met
Georges Eekhoud en met Edmond Picard moeten doen), al
zal de drager van de te verdedigen naam vrij snel uit onze gezichtskring verdwenen zijn. Het gaat om Franz Ruhlmann
(Brussel, 14 januari z 868- Parijs, 8 juni 1948), hobospeler bij
de Munt, pianist, dirigent en componist, in het Belgisch muziekleven van de XXste eeuw bekend gebleven als de programmator van de opera Ji, zufd" (1884) ( 2 ) van de autodidact Ernest
Reyer (3).
Welnu wij vinden Ruhlmann, van Duitse afkomst (één van
de eerste Frans-en met een z om geen Francois te worden) in
de voorraadschuur, die notulen kunnen zijn, terug als een b i jz o n d e r a c t i e f lid van „De Distel ", waarvan de strenge
grondregelen toch als zuiver-flamingantisch overbekend zijn
(

-

:

in zekere zin voort in het tijdschrift ,,Nieuw Levan"
Willem GI JSSELS, lid. Albert DHAENENS ontwierp
het veelkleurige titelvignet. Willem GIJSSELS heette tijdens de oorlogsjaren
'914-1918 menig element van de jongere generatie welkom in dit tijdschrift.
(2) Cf. Herman TEIRLINCK, twee sonnetten Sïgurd I-MI (1900) in „Ver .
Werk" I, 196o, blz. 342-343.
(3) REYER (geboren te Marseille) kwam in Frankrijk zeer moeilijk tot
ware waardering. Hij hield zich buiten kliekjes, terwijl Parijs doof bleef
voor zijn Sigurd (cf. Alfred DE LOSTALOT in Gaette des Beaux-Arts; 1885
II, p. 8 5 . Libretto : Camille du LoCLE en Alfred BLAU.) Zie verder het omstandig relaas door XX in „De Portefeuille; Kunst en Letterbode" 2 o. 6 .i 88 5;
VIIde jrg. 12 ; blz. i 8 S - i 87) over de eerste opvoering te Parijs met voor de
helft de Belgische bezetting van één jaar vroeger te Brussel, waar „Sigurd"
6o vertoningen haalde (het jaar daarop nog io). Merkwaardig mag wel het
feit heten dat de opera, en zelfs REYERS naam, niet voorkomen in het recente
werk van Kurt PAHLEN „Oiler der telt", Zürich, 1963.
(1) „ De Distel" leefde
(I 915-191 8) geleid door

(
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zelfstandig, nauw samenwerkend met de vrijzinnige ,,Veldbloem", is „De Distel" niet beducht om in eenzelfde lokaal te
vergaderen als het „Willemsfonds" ; kan door het Hoste-Hiel
klimaat in gene dagen bovendien geen misverstand ontstaan,
zo was „De Distel", politiek bezien, een gewaarborgde vluchtheuvel voor al wat groot-nederlands was en hield hij zich bereid
om te Brussel in gesloten front met „Vlaamsche Wachten"
petities te tekenen en samenkomsten te overwegen, waarvan
inzet en tactiek ons, continuïteitshalve, tot op deze dag moeten
blijven aanspreken.
Het mag nu niet verwonderen dat, in het gegeven verband,
voor ons een tweede naam opduikt : die van de daareven ver
zes jaar oudere Prosper van Langendonck, lange jaren-meld
mede spil van de „Distel"-werking. Zochten wij voor enige
tijd nog naar tekst en muziek van het tweede „Distel"-lied, dan
kan voor heden onthouden worden, dat Mevrouw Alfred Hegenscheidt onlangs de hand heeft gelegd op het zeldzaam document : de woorden, wij wisten het, werden in opdracht van
de vergadering als vervangstuk voor een Hiel-tekst door Van
Langendonck bezorgd; de muziek ? zij werd geleverd door
Ruhlmann !
Met het oproepen meteen van Alfred Hegenscheidts naam,
komt als het ware nog een vierde bedoeling voor heden te voorschijn : in onze Academie het jaar 1 966 niet laten verstrijken
zonder de geboortedag te herdenken van de auteur van „M1u iek
en Leven" een reeks door de muziek geïnspireerde en door Ver
Distel" voorgelezen sonnetten, die ik voor vijftig-meylni„D
jaar zo waar eens stuk voor stuk direct uit „Van Nit en Straks"
netjes, heel netjes voor mezelf en mijn meisje heb overgeschreven,
omdat ze nergens apart te vinden waren.
Door het uitspreken van de drie namen : Ruhlmann-Van
Langendonck-Hegenscheidt en door ze zeer nauw met elkaar
in verbinding te brengen, heb ik de muzikale „Distel"-atm_osfeer in hoofdzaak bepaald.
Het heeft inderdaad de moeite geloond de aanwezigheid
van het drietal op de zittingen na te gaan van i 8 8 2 tot i boo, of
beter van i 887 tot i 896, om te kunnen constateren dat de door
genegenheid innig aan elkaar gebondenen w e 1 v i e r m a a 1t i e n-k e r e n een gedeelte van de muzikale „Distel "-prestaties Of gedragen of aangemoedigd hebben. De aandachtige
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aanwezigheid bleef niet tot het driemanschap beperkt; onregelmatig -- maar niet minder trouw -- steunde Schameihout de
initiatieven, en vooral was dat het geval, voor zover hij aan wezig kon zijn, met de fijnzinnige, aristocratische Poe-enthousiast Edward Coremans, de neef van onze Antwerpse meetin gist, in armoe en in weerwil van Picards bijstand zo tragisch
aan zijn eind gekomen ( 1 ). Aan de namen blijven voorlopig
nog toe te voegen deze van Edward Hoppe, een Duitser, die
Ferdinand Lasalle goed gekend heeft, en van zijn dochter, de
zangeres Káthe Hoppe. Zij verscheen in het gezelschap zeer
merkwaardig — al eens met een gitaar, merkwaardig, omdat
wij in de Parijse en Brusselse club- en cabaretbewegingen van
het zo geheten „moderne leven" eveneens tokkelinstrumenten
als passende bourgeois ustensielen weten binnenvoeren. Wij
denken dan maar aan Spaanse artiesten als Dario de Regoyos,
die hier furore maakten ! De Hoppe's zijn niet lang gebleven.
Ri hlmann, Hegenscheidt, Hoppe later, maar dan ligt de
muzikale attentie eer lam, Dr. Graevell (Van Langendoncks,
Herman Teirlincks en Maurits Sabbe's vriend, die zulke opschud
verwekte) : het blijkt wel dat een aardig stel Duitse namen-ding
in het Brusselse-van-toen niet franskiljoneert ! Het is een feit
dat het Duitse geestesleven er de aandacht volop gaande hield.
Wij vergeten o.a. niet, dat Vermeylens grote studiereis na i 893
Berlijn gold. Zo zal eveneens logisch zijn dat mannen van de
oudere garde als jan Matthys Brans en Emiel T'Sjoen ( 2) tot het
cenakel van de op muziek belasten gaan behoren, langs de
germaans-mythologische stof om. Zij worden vroege verknochte
vertalers, of liever, zij zijn het al per definitie, vermits wij T'Sjoen
(1) Van zijn hand is het destijds gewilde overzicht van de vlaamse letterkunde, bestemd voor de wereldtentoonstelling te Chicago. In 1910 was
hij secretaris van de afdeling Letterkunde van de Wereldtentoonstelling
te Brussel. In 191tá-1918 was hij de eerste Vlaamse Algemene S ecretaris van
het gesplitste Ministerie, wat hem duur te staan is gekomen. Als dusdanig
verzette hij zich tegen invoering van het Duits als tweede taal in de provincie
Limburg.
(2) Als E. T'S JOLN op i juni 1909 sterft worden, ter gelegenheid van dc
begrafenis, te Brussel alle scholen gesloten. Staan aan de baar : Theof. CoonMAN, A. VER^1EYLEN, A. DE COCK, L. OPDEBEEK, F. REINHA.RD, G. 1)E HOON,
J. M. BRANS, Willem GIJSSELS, H. TEIRLINCK, A. CLAUWAERT, F. DE SIMAELE,
E. DE VEEN, GROSEMANS.
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op 7 juni I 884 reeds een Edda-parafrase weten leveren . in proza
en de week daarop een analyse van de Nevelingen. Wij denken
er aan : Wagner is enkele maanden voordien overleden. Catulle
Mendès, komende uit Bayreuth (i 8 84), zet zich te Brussel voor
Wagner in en Maurice Kufferath gaat weldra baanbrekend
publiceren en handelen met de steun van de Vlamingen.
Maar laat ons vooreerst duidelijkheidshalve vastleggen, omdat het wel van betekenis is voor de rol door „De Distel" gespeeld, dat in het muzikale milieu Vermeylen niet thuis hoort;
de aanloop tot de muziekcultus gebeurt
vooraleer hij deel uitmaakt van „De Distel"
en nadien geschieden de muzikale zaken buiten hem om. Met
1 893 treedt zelfs een stagnatie in; i 894 is muzikaal een quasi
dood jaar; 1895-I 8 96 zien Ruhlmann nog even; hij gaat te Antwerpen het „Royal"-orkest dirigeren, (1896-97-98) en dan wordt
Maurits Sabbe de spil met Benoit- en Mesdagh-manifestaties,
met een wel markante individualistische activiteit van Herman
Teirlinck als dichter, als componist, als klaviervirtuoos.
Het muzikale groepje lag uiteen; vriendschappen en zelfs
verliefdheden (Van Langendonck-zuster Hegenscheidt) geraakten opgelost, illuzies lagen gebroken, smarten zijn geboren.
Ik wil er dan ook voor waarschuwen dat u alle aantekeningen,
waar u die ook maar vindt over „De Distel" en zijn leden en
van wie ze ook mogen afstammen steeds met de grootste omzichtigheid moet benaderen. Waarom ? Over het algemeen vergeet men zich chronologisch veilig te stellen en
de datum van de bron met de feiten te confronteren ! Ik mocht
daar in 19 5 7 ( 1 ) al eens op wijzen ... en durf zo waar in herinnering brengen dat de oktober - reflecties (1922) die Van de
Woestijne aan de eune Belgique" wijdt (2 ) ook in hoofdzaak
lopen over de t w e e d e groep van plus minus i 890, toen
Maurice Kufferath (3) in Café Sísino bij de Beurs, op een „aemechtige" piano „Parsifal "-muziek commentarieerde. De opmerking geldt ook voor Herman Teirlincks karakteristieken en
bekentenissen. Heeft hij het b.v. over Mesdagh, dan slaat de
„J

(1) Prosper van Langendonck en zin verhouding tot „De Dis/el"

(19 VIII,

1882-8 II. 1908). Versl. en Med., 1957; 439 535
(2) „Verf. Werk ", 1961 VI, 5 3 .
-

(3) Had dezelfde preferenties als HEGENSCHEIDT (cf. bv.
scheidt : Muiiek en leven (sonnet i).

Gluck, Hegen-
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herinnering op de Mesdagh-avond in „De Distel" van 27 maart
1898, zoals alle „Kroonluchter toespelingen (i 902) en -grotesken
geen andere aanleidingen kunnen hebben gehad dan beleefde
feiten en anekdotes, dan gestalten, etc. die verbonden blijven
met de 1 a a t s t e j a r e n van de negentiende eeuw, „de tijd
van mijn mannelijke mondigheid" ( 1).
Voorzichtigheid is derhalve ook geboden, wanneer het gaat
over de 1 o c a 1 i s e r i n g van de gebeurtenissen ! Wanneer
in de „Aanmerkingen" bij deel III van Teirlincks Verzameld
IWerk" ( i 9 S 9 blz. 83 2) twee Brusselse café's bij name genoemd
worden, waar verzamelen werd geblazen, dan zijn er ettelijke
meer op te sommen, en zij zijn wel zeer precies aan te geven
ook. „De Distel" lijkt inderdaad haast op een ambulant gezelschap ! Ook dat is kenschetsend voor de geest der dingen, voor
de geest van de tijd. Voor Brussel bovendien, dat zich ontwikkelt, ondertussen in zijn middenstandsdoening Franser wordt,
wat wil zeggen, dat de autochtone „herberg" meer en meer wordt
teruggedrongen en plaats maakt voor het „café".
In de verantwoording tot „De leunen torens" heeft H. Teirlinck
het zo treffend gezegd Vera. ÏVerk" V, i 965 , xcii) ( 2) : „ Nog
teert Brussel op het beproefde Vlaamse substraat, maar groeit
er boven uit en zoekt voeling tegelijk met Maas en Schelde".
Karel van de Woestijne wist in zijn feuilleton van de N.R.C.
van 28 december 192 2, naar aanleiding van het overlijden van
Leo Leefson, Nederlander_, ook nog eens heel precieus te beklemtonen wie in „De Distel" verschenen („,tot voor een jaar of
tien" -I9I2 !, — „ het b r a n d p u n t van het literaire Vlaamsche Brussel") : „politierechercheurs en kruideniers, onderwijzers en assuradeurs, stadhuisklerken en hier en daar een
opstandige kwajongen, allen door mekaar „rederijkers-kannekijkers" zooals ten tijde van Jan van Hout". Een vurige liefde
tot hun taal hield die allen samen in weerwil „van een onderlinge bedilzucht, die" -,- en deze uitspraak post factum is merkwaardig --- „bij enkelen het zuivere inzicht
mocht worden" (3).
"-

„

(„

legt die zelfs „in 't jaar 1900". Ver . Werk V, 1965

(1) H. TEIRLINCK
XCVIII „La Belle Epoque ";

Het stadsbeeld.
(2) „La Belle Epoque ". Het stadsbeeld.
3 ) Vert. Werk V; blz. 480-481.
(
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Zelfs al haspelt ook Van de Woestijne de periodes 1882T 895 ; 1895-1900 en 1910-1914 iet of wat dooreen, vermits hij
betoogt dat „Van Nu en Straks" als reactie te beschouwen is
op „De Distel ", hij onderkent toch de positieve elementen in
de formatie (voor hem : i 8 82-1914) en geeft aldus door generalisatie een moreel oordeel geldend ook voor de jaren vóór i 893,
al is hij nooit op een vergadering verschenen vóór i 900!
Alles gereduceerd tot de werkelijke tijdsverhoudingen kan het
geen kwaad meer de leden in functies en gelegenheden te zien
evolueren in het pak of de pakken die H. Teirlinck hun bi appetite heeft aangetrokken ( 1) of de dames in groot ornaat te zien
aantreden, zoals de „belle époque" het voorschreef. Niemand
doet in Brussel voor niemand ooit onder. In het Vlaamse auditorium „des" -- dixit K. van de Woestijne „beruchten kunst
maakt een burgerlijke geldigheidsdrang gewis ook-genotschap"
opgeld, maar dit dan wel van in de aanvang.

2. ATMOSFEER
Voor heden lag het enkel in de bedoeling zakelijk na te gaan
wat „De Distel" en zijn gasten, Hans Sachsen en Wibbels (2 )
incluis, op muzikaal gebied aangeboden is geworden.
Franz Ruhlmann was kwistig met zijn talent ; toonde zich
bereid de piano zo maar te openen, ook tijdens de gewone zittingen; groter opzet kenmerkte evenwel de instrumentalistische
en vocale festijnen ingericht voor leden, gasten, vrienden en

voor belangstellend publiek.
„De Distel" had namelijk de gewoonte af en toe in aanzien
staande letterkundigen voor een lezing uit te nodigen, zo Isidoor
Teirlinck, Reimond Stijns, jan van Droogenbroeck, Emanuel
Hiel, Dominicus Sleeckx, Caroline la Gravière, Frans van
Cuyck, Frans van Steenwegen, Prosper van Langendonck.
Van 8o tot zoo aanwezigen werden dan geteld, zeker wanneer
beroep werd gedaan op Pol de Mont, die -- wie zou het niet
raden -- het aantal toehoord s t e r s sterk beïnvloedde. Weten
wij niet van een zo grote toeloop in de „oude Beurs ", Grote
(

1)

Verf. Werk V, civ.

( 2 VAN

LoocK. DE KEYSER.
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leraar E. T'Sjoen ( 1) zich bereid verklaarde de dienst van deur
zich te nemen om tijdens de vergadering een rustig-wardeop
verloop der dingen te waarborgen ? Het ging hem dan om de
strijd voor het niet-storen van audities door te laat binnentreden
of te vroeg heengaan. Ook op deze wijze werd aan practische
cultuurbeleving gedaan!
Voor een paar van de als grote manifestaties beschouwde
feestzittingen — het woord, telkens omspeeld door zuivere
muziek en zang, -- kennen wij de voornaamste aanwezigen.
Hoe saai het opnoemen van namen ook moge klinken, het
heeft zijn belang, historisch, bij gelegenheid enkele namen
samen aangehaald te horen, niet het minst omdat op deze wijze
overtuigend kan aangetoond worden, dat, Omdat vader en zoem
Van Langendonck b.v. al eens „getweeën" aanwezig zijn geweest (b.v. i 8. i i .93), het besluit nog niet moet vallen, dat zij
beiden lid van „De Distel" zouden geweest zijn, wat op gezag
van verschillende l a t e r e ik druk er op ---1 a a t t o eg e t r e d e n leden zo vlijtig als vaststaand feit in haast tal
beschouwingen verweven is geworden. Het is dan ook-loze
beslist onwaar dat de vader de zoon zou hebben aangebracht
Maar dat is hier de zaak niet ( 2 ).
Een andere twijfel blijve eveneens uitgesloten : de cote d'atnour
gaat zonder kans op tegenspraak naar Pol de Mont. Zitten op 2 juni
18 8 8 een 40 -tal dames onder de 1 S o aanwezigen, dan wordt

de „ongem eene bijval" door „een sterk handgeklap" „onder„Ook waren dat gedichten (idyllen en balladen) vol-lijnd".
gevoel en leven en zij werden voorgedragen zooals slechts Pol
de Mont voor te dragen weet ", aldus acteert het de zoete Leonard
Buyst. De uitermate populaire „Brabantsche Leeuwerik" had
inderdaad een bekoorlijke, innemende, zware stem; hij speelde
als het ware zijn teksten, charmant en, „tiré a quatre épingles",
zo moest hij, die zijn gehoor vrankweg in de ogen keek en glimlachend ook ietwat uitdagend monsterde, bevallen. Trouwens
„Het oude _Brugge" had hij voorgebracht „als hulde aan de talrijke
aanwezige dames". Pol de Mont was de redenaar die te Brussel
als gevierde tegenspeler van T. Bancel moest fungeren. „Charme ",
-

(1) Zie blz. 9 5 ; floot 2.
(2) Zie noot blz. 96.

-- Too --„timbre" van stem en „virtuositeit" in het betoog kenmerkten
het woord van de Franse conferencier. Naar het getuigenis van
Camille Lemonnier ( 1) bracht hij „une le Con d'éloquence qui
ne Testa pas perdue". Dus moest „De Distel" ter opluistering
van zijn muziekfeesten ook zijn woord -virtuoos voorbrengen :
de coming man, waarvan Van Nu en Straks" niet zou willen.
Een kwart eeuw later hebben wij het genoegen gesmaakt
„

de bij uitstek gezwinde fijfelaar — tijdens winterna middagen
en nog wel in volle oorlog -- niet anders te zien optreden in
de lugubere feestzaal van het Koninklijk Atheneum ! Tussen
impressionistische en expressionistische bewegingen in was
hij „Lebenskunstler" gebleven en mij is het nu de vraag of precies de uiterlijke, als het ware mondaine successen van de weke
Pol de Mont, van i april 1887, 2 juni i888, van i8 januari 1890
te midden van de muzikale ambiance van
„De Distel", niet de onbewuste aanleiding zijn geweest voor
de stoer-aangelegde op helden-hardheid ingestelde „pal"-staande ( 2) Alfred Hegenscheidt om „le poète des dames et des soupits" in „Starkadd" (1897). tot groot jolijt van de scherpe vrienden, het kleedje te passen dat wij literair-historisch kennen.
Zouden wij er de verzen van De Mont en de formuleringen
van Hegenscheidt niet eens op nalezen om de antagonismen
naar het wezen in deze twee figuren te leren aanvoelen ?
Voor 18 januari i 890, toen professor Kleintjens onder het
gehoor zat, en Haller von Ziegesar de Nayer en professor Dooren-

bos, werd De Mont nog gekarakteriseerd als de „eerste onzer
huidige dichters ". „Reeds tweemaal puik onder alle opzichten";
zegde de oude garde, ten nadele van de jonge man ! „Zonder

vrees voor tegenspraak niet enkel de knapste, tevens misschien
wel de beste onzer VVlaanzsche lezers ; alles weet hij leven en
beweging bij te zetten" : de inhoud van het gelezene en de wijze
waarop de Dichter voordroeg boeiden het gehoor gedurende
twee uren. „Begeesterend ", sprak hij ; „Verrukkelijk". Dat
alles moet „Starkadd" onthouden hebben die tot de Mont de
uitdaging zou richten : „word eerst man en zing dan wat ge
zijt ". ( 3)
(1) Mes souvenirs. i 909 blz. 5 3 •

(2)Zie blz. t 24 (Magner II, uit Muziek en leven in Van Nu en Straks. i 894).
(e) Cf. JOZEF VAN HOEC K : Alfred Hegenscheidt. 1 966.
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De indruk zal, voor het gehoor van toen onvergetelijk zijn
geweest; woord en deklamatie vallend, naar het geldend concert-recept, tussen muziek van Grieg, Schubert, Beethoven
en Grieg; Mesdagh, Schubert, Antheunis in. Lang mochten
toen dergelijke avonden duren. Dankbaar betoonde zich het
gezelschap, bevestigd in zijn overtuiging dat „De Distel" werkte
aan de stoffering van een Vlaams, burgerlijk én society leven,
dat in opzet bedoeld was als parallel verlopend met het franco
Getuige daarvoor de programma's van de Kamermuziek -fone.
zoals wij deze terugvinden-manifestv„LX"b.,
in het grote, vrij zeldzaam geworden werk van Mevr. MadeleineOctave Maus ( 1), concerten waarin wij de medewerking noteren
Tan een Mejuffrouw Van Langendonck. En Prospers zuster,
het is bekend, had toch wel een mooie stem 1
Wij moeten het ons niet ontveinzen : er bestond een bepaalde
doorstroming in de groepen, wat de personen betreft, een doorstroming tot op zekere graad, in één richting weliswaar, van
Vlaamse zijde naar de francofonen toe, want, in de felle strijd
om Richard Wagner, een toch wel typisch uitzicht der dingen,
trokken vele francofonen én nederlandstaligen onder direct
Duitse impulsen aan een zeel ! Wanneer in de programmering
van de concerten de impressionistische muziek van Debussy,
van Fauré in „De Distel" niet aan bod komt, dan is het omdat
het ter wille van de flamingantisch ingestelde, noodzakelijke
tactiek minder gepast leek het repertorium aan te spreken van
het Franse toentertijd uiterst gevaarlijk geachte „vie moderne",
hoezeer de werkelijk artistiek aangelegde leden de Franse literaire productie ook van heel dichtbij volgden (2).
Het is b.v. treffend te kunnen wijzen op het verhaal van Frans
van Cuyck, „ I"ie onschuldig is" (3), dat hij op 4 juni 1887 heeft
voorgelezen te Brussel. De daarin ten tonele gevoerde Antwerpse schilder komt er voor uit, dat een „modern artiest"
alles moet lezen, wat zijn vrouw er ook van denken moge. Naast
Zola's „Nana" citeert hij als voorbeeld De Goncourt, denkend
zelfs aan Joris Karl Huysmans. In België in de verschillende
) Trente ans de lutte pour fart; i 884-191 5. Y 926.
) Het is in Nederland niet anders. Cf. De Lantaarn van i88 5-1886.
(3) Het werd afgesloten op maart 87 en is opgedragen aan Piet Verhaert,
Pol de Monts vriend. Cf. Flandria III 12.6.1887.
(

1
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steden, wij vergeten het niet, wordt, bij een ev. directe geesteljke inbreng uit Duitsland, de artistieke wisselwerking BelgiëFrankrijk niet gestopt. Parijs toch is de stad die 90% van de
kunstschilders aantrekt en waaruit ons de herinnering aan een
glorieus avontuur op society plan nog wel eens zal bezighouden ( 1 ).
Muzikaal evenwel blijven de blikken op Duitsland gericht, ook
in Frankrijk.
In deze jaren begint Brussel precies zijn Europese, zijn universele rol te spelen en wijken Antwerpen en Gent als kristalli
-seringcta.
In het licht van deze omschakeling krijgen de Ruhlmannse
muziekprogramma's van „De Distel" een heel, maar beslist
bijzondere ondertoon, die bij de interpretatie van het geestelijk
leven van de i 9de eeuw, zo vlak v á o r de v e r n i e u w-

i n g v a n „Van Nu en Straks", allerminst te veronachtzamen
is. Al zal gaandeweg blijken, dat de door een Willemsfonds geboekte winsten in zake de veredeling van het volkszangrepertorium niet verloochend worden — (de strijd ging toch tegen
de Franse salon-romance; op 4 februari horen wij Slachmuylders
nog het allersentimenteelste genre- prentje „De dobbelaar" voorhangen !) er wordt beslist op andere snaren getokkeld.
Naast de nationale aan bod komende scholen, b.v. met Grieg Jan Matthys Brans zal diens „Lyrische Stiicke" cadeau doen aan
„De Distel" wordt Bizet, de officieel te Parijs eerst niet gewilde maar door Nietzsche opgehaalde 2) componist van ,,Cartnen" en „L'Ar lésienne", onder de aandacht gebracht. Kenmerkend
voor Ri hlmanns invloed is verder, dat precies Reyer, de door
hem zo bewonderde autodidact, met Bizet 3) dweept ! Moet
anderzijds de aanbieding van „L'Arlésienne" ook weer niet
in functie gezien worden van Félibriges- sympathieën, van volkseigen karakteristieken à la Pol de Mont ? Terwijl het voorbrengen
van zo waar de „Espana"-suite van Emmanuel Chabrier,
achteraf in Europa tot een zaagdeuntje verlaagd, en pas thans
compositorisch weer opduikend, in i 8 8 8 voor „De Distel"
zeker markant moet blijven in het licht van de theorieën over
het „naturalisme" in de kunst.
(

(

(1) Het gaat om Jan van Beers jr. Zie blz. i 36.
Der Fall Wagner", i888; 1889.
3) Darius Milhaud zal iets later ook deze weg opgaan.
(2)

(

„
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Dat alles is te dien tijde in wezen lang niet banaal. Zeker niet
onverdienstelijk genoeg om koud-weg vergeten te worden en
om onzerzijds nu nog te blijven meedoen aan het voorbarige
huilconcert, dat, later, niet-wetende jongeren niet anders konden
dan mede inzetten. Wij staan voor o v e r g a n g s 1 u i, waar
prestaties alleen zeer snel achterhaald werden door een-vande
iets jongere generatie, die -- gelukkig ! -- door haar voorstudie
een steile opgang heeft kunnen bewerkstelligen. Wat de betekenis van de voorgangers daarom voor de geschiedenis niet uitwist.
Hoe oud zijn de acterenden •in musica ? Dertig, vijfendertig
jaar. Richard Wagner is • juist, d.w.z. sedert een paar jaar, overl eden (1883); Angelo Neumann heeft zijn Europese reis met
„De Ring" ingezet; Benoit heeft te Parijs met „Luclf er" een grote
als campagne vanuit België ineengestoken desillusie opgelopen; Verdi vecht er voor zijn roem; de Vlaamse muziek
heeft vrij onlangs een groot verlies geleden door het overlijden
van Willem de Mol; niemand vermoedt haast dat hier te lande
weldra impressionistische muziek op zee-themata zal geschreven
worden, o.a. door Gilson, onafhankelijk van het feit dat Debussy
hetzelfde doet.
Maar, hoe dan ook, het moderne concertleven te Brussel staat
vooralsnog in het teken van het Wagnerisme, met het belijden
van de Germaanse mythologie incluis. Van een nieuwe beleving
van een intellectualistisch symbolisme staat men in zekere kringen

niet ver af.
Welnu wij mogen, neen wij moeten meteen optekenen, dat
het werk van Richard Wagner, in concertvorm en herschreven
voor piano (a quatre mains, een stokpaardje van het burgerlijk
salon) of bewerkt voor concerterende instrumenten, in „De
Distel" bij herhaling is geprogrammeerd geworden, haast tot
in den treure, zo dat het de afzijdigen weleens tot een obsessie
kan geworden zijn en hen zelfs tot verzet heeft aangespoord.
Dàat is begonnen met Franz Ruhlmann, zeker op 26 november
1887, en misschien eer, maar bijzonderheden ontbreken in de
notulen. Vergeten wij nochtans niet, dat de naam van Richard
Wagner in „De Distel" reeds een zeer vertrouwde klank had :
op 7 maart 188 5 had E. T'Sjoen er een vertaling van „De Meester^angers" voorgebracht, precies wanneer deze opera te Brussel
i6 opvoeringen haalde. Wanneer Karel van de Woestijne zo
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wat vijftien jaar later, denkende aan Streuvels' verschijning ( 1),
in hem ziet een „formele levensdaad" en in zijn kunst, een „soort
van kosmische belijdenis" ontwaart, „die de aesthetische filigranen misprijst ", dan mag mutatis mutandis, om de gedragingen van een Emiel T'Sjoen te begrijpen ook wel eens gedacht worden aan deze Zuid -vlaming, zoals die een doorbraak
als Richard Wagner onderging. De sensatie was dezelfde.-gestal
Op i 3 november i 8 8 6 had de steevaste T'Sjoen
nog een serie lezingen ingezet (tot 18 februari i 8 8 8 zijn het er
elf) gewijd aan het „godengedicht" en terwijl de muzikale opluisteringen worden voorgebracht, levert hij nog regelmatig
andere, soms directe Wagner-bijdragen.
Het terrein lag reeds omgeploegd ; de klanken konden er
als zaad in rondgestrooid worden.
3. „DE DISTEL" MUZIKAAL IN ACTIE

„De Distel" had vroeger een prijskamp uitgeschreven voor
een schoolcantate een geliefd genre te onzent : de Vlaamse muziek heeft, behoudens „De 1waereld in" (i 878), op woorden van
Julius de Geyter, immers een paar niet te versmaden partituren
opgeleverd ? De titel van het nieuwe opus zou luiden „Het lied
van den stroom ", alias „De Schelde". Naar de eis van de tijd programma-muziek met historische inzet. De vraag was of de leden-

dichters het samen tot éen suite zouden kunnen brengen van
sapphische verzen à la Bodenstedt ; maar van dat voornemen
was niets terechtgekomen en zo ging het vrij onmiddellijk
geleverde aandeel van Prosper van Langendonck, onder de
titel van „De strijd der Geinen tegen Spa; je ", tussen de plooien
verloren. Ten slotte kreeg Amaat Bogaerts op 9 oktober i 886
zijn woorden bekroond. Op 23 oktober wordt er over beraad
een prijskamp zou uitgeschreven worden voor-slagdofnu
de partituur, dan wel of onmiddellijk zou worden overgegaan
tot de aanduiding van een toondichter. Op 19 februari i 887
worden de namen van Heckers en R. Bogaerts als kandidaten
in overweging genomen. Dan blijft het stil, maar op zeker ogen-

(

1

) Verf. Werk V, xv,

10$ -

blik, heel wat later, zal blijken dat Franz Ruhlmann de opdracht
zo maar toegewezen kreeg.
Om dat heden te verstaan, dienen wij te weten dat enkele
personenschakels in „De Distel" moesten geklonken worden,
want vooraleer Hegenscheidt de kans zou krijgen om zijn vriend
(en kennis van zijn zuster !) Ruhlmann vooruit te schuiven,
moest hijzelf nog lid worden ! En daarin heeft dan weer Prosper
van Langendonck beslist de hand in het spel gehad. Hij was
sedert enkele jaren al 1 ) een zeer trouw lid van „De Distel" in
die dagen. Van juni i 887 af had hij Hegenscheidt, zeker als luister
meegekregen. Het is niet onmogelijk dat Hegenscheidt-gezl,
geboeid werd door het relaas van Van Langendonck over de
uiteenzettingen van leraar E. T'Sjoen over Wagners „Ring"
(9.4. 188 7)ji over de „Godendeemstering" (2 3.4.) en over „Siegfried,
de hardhuidige" (19.5.). Van Langendonck wist Hegenscheidt
er dan ook toe te bewegen zich in juli kandidaat te stellen voor
het effectieve lidmaatschap. Op i 8 september i 887 wordt hem
dat verleend. Beiden volgen nu regelmatig de zittingen in gezelschap van de originele, verbazend belezene en musicologisch
rijpe Edward Coremans. Een mooi stel toch wel !
Zo treffen wij op 29 oktober i 887, als Dominicus Sleeckx
voorzit en Mejuffrouw Káthe Hoppe en F. T'Sjoen (door zang)
en H. de Zeine het helaas niet nader gedetailleerde „toonkundig
gedeelte" van de avond verzorgen, een gezelschap aan, samen (

gesteld als volgt : Mw. Cortebeek, de twee juffrouwen T'Sjoen,

de heren Hoppe, Strang, Herman Hiel, E. de Veen, E. Hertoghs, L. Delpire, Derboven, G. Schamelhout, E. T'Sjoen,
Cortebeek, E. Coremans, Geboes, Van Langendonck, van
Parys, L. Buyst.
Was ondertussen Hegenscheidt op de gedachte gekomen op
zijn beurt zijn vriend Ruhlmann te introduceren --- het „Lied
Yana de stroom" heeft nog steeds geen componist ! —, want waarom geen modern voelend jonge man een kans te gunnen ? Hoe
dan ook, op 12 november 1887, wanneer een oude interne Distelruzie wordt bijgelegd en acht oude leden terug worden opgenomen, verzorgen A. Hegenscheidt, Beving, H. de Zeine én
F. Ruhlmann het „muzikaal programma", vermoedelijk tot

(

1)

Zie noot 1 , blz. 96.
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ieders genoegen, want veertien dagen later (26 november i 887),
wanneer Dom. Sleeckx twee Chinese toneelstukken zal ontleden
(ook dat wijst, zij het in een oud diapason, toch op de erkenning
van de Europese moderne tijdsstroom !) dan wordt een groot
feest aangelegd om peis ende vree te vieren. Voor het eerst
worden wij nu nauwkeurig ingelicht over het voorgebrachte
programma.
Aanwezig zijn de dames Cortebeek, Hoppe, Louvau, Van
Langendonck (Prospers zuster) ; de heren D. Sleeckx,. K. Ver
-snaey,Hip.LdgckDrenix,G.Shamlout
Verhees (vader en zoon), L. Delpire, Boussemaer, Slachmuylders,
Aerts, P. van Havermaete (de schilder ?), Le j our, Westerhove,
F. Ruhlmann, plus acht andere heren en dames, E. en V. T'S joep,
Scherpenseel, J. Brans, van Loock, E. Hertoghs, J. Kesler 1 ),
P. van Langendonck, Hoppe, Louvau, Cortebeek, de Keyser,
A. Hegenscheidt, L. Leefson, E. Coremans, J. Hoste en L.
Buyst.
Juffrouw Hoppe begeleidt zichzelf met de gitaar 2) en zingt
„Hach Sevilien" plus, een platduits lied en „Schone Minka ".
Met Ruhlmann aan de piano en Hegenscheidt als violist
zingt zij de ballade van Goethe „Der Fischer" (muziek van Carl
Loewe ?) en „In die Ferne" (muziek van Kaliwoda).
Typische aandachtspunten in de avond leveren Ruhlmann n
en Hegenscheidt. Zij spelen de „Marsch" uit JaijnMuser"
van Wagner en „An den Abendstern" : dé latere succesfragmenten
op grammofoonrollen en pianola's.
Een beetje als een tang op een varken prijkt midden in het
programma een virtuosen-stukje geleverd door Ruhlmann alleen : „Dichter and Bauer" van Franz von Suppé ; misschien wel
om de a-musische zielen van het gezelschap toch ook hun dier
kluifje te gunnen.
-bar
Een maand later speelt Ruhlmann (1032.8 7) een eigen stuk
en Wagners „ I Valkiurenrit" -- dit jaar haalt de W1alkure in de
Munt in twee maanden zi opvoeringen -- om onmiddellijk
daarna ( 1 7 - 12) „De Distel" te vergasten op de „Sonata i 8-Fantasia" van W. A. Mozart, op diens „Turkischer Marsch" en...
(

(

(1) Redacteur van Land en volk. Zie over hem Herman
leiding tot „De lemen torens. Verz. Werk. V, ix.
(2) Zie blz. 9 S .

TEIRLINCKS
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op het „Vorspiel" tot „Lohengrin" van Wagner. In de notulen
staat niet aangegeven dat Hegenscheidt „vedelde ", maar wij
kunnen ons moeilijk dit „Vorspiel" gedragen door de strijkers
voorstellen zonder viool -aandeel en als piano-solo, tenzij in
Liszt- transpositie ! Trouwens het gezelschap ziet er luistergraag
uit : L. Buyst, Cortebeek, J. Kesler, J. M. Brans, .van Loock,
L. Leefson, E. Coremans (voorzitter), P. van Langendonck, A.
Hegenscheidt, Stiennon en F. Ruhlmann. Dat de T'Sjoens
ontbreken is wel spijtig.
Het jaar t 887 werd op 31 december afgesloten ( 1 ). Klokke
twaalf hield voorzitter J. M. Brans een vurige improvisatie.
Een van de mooiste „Distel "- avonden wordt te 2 uur 's morgens
uitgeluid door E. T'Sjoen, L. Buyst, L. Leefson, E. Coremans,
V. T'Sjoen, B. Hoppe, P. van Langendonck, H. de Zeine, E.
de Keyser, A. Hegenscheidt, E. Hertoghs (weldra stervend),
Mej. T'Sjoen, broeder Brans, Mej. K. Hoppe, Mevr. Hoppe
en F. Ruhlmann.
In welk licht stond deze feestavond ? In dat van de romantiek : een vroege Beethoven- sonate, de tweede, wordt gebracht
door Hegenscheidt en Ruhlmann. Ruhlmann zorgde voor de
introductie : de „Ouverture" tot .Athalie" van F. Mendelssohn-Bartholdy; hij sloot ook de avond af met de „Feestmars"
uit „Sommeriiachtstraumj!" van Mendelssohn én met andermaal

Wagners „ ITValkiirenrit" 2).
Het „Distel "- gezelschap van oudejaarsavond kreeg bovendien
te verwerken : drie „Kindersenen" van Schumann : „ Trdumerei ",
„Am Kamin", „Ritter vom Steckenpferd", waarvoor Hegenscheidt
zijn medewerking kan verleend hebben, zeker is het toch niet (3).
Het derde Wagner-fragment van dit concert was Siegmunds
„Liebeslied". Ten slotte gaf Ruhlmann nog een eigen „Idee ",
vermoedelijk voor hobo, zijn instrument ten beste. Werkt hier
een Multatuli -tip ?
Wij mogen van dergelijke avonden niet te veel kwaad ver
moeten er een uitvloeisel in zien van de manifeste wil-teln,
(

(1) In dit jaar publiceert M. KUFFERATH zijn werk „La Wralkyrie de Richard
TVagner ; esthétique, histoire musicale" ;
„La I"alkyrie" volgt in i 891 , 18 93
en omgewerkt in 1922. (Zie voetnoot 3 ; blz. I ¶9).
(2) Zie blz. io6.
( 8 ) Zie voetnoot blz. I 25.

-- io8 -om het geestelijk leven in ons land een moderne teeltbodem te
geven. Wij weten immers hoe moeilijk Frankrijk-zelf toegankelijk was voor Wagner, hoe Baudelaire, Villiers de l'Isle Adam (i)
en daarna Mallarmé en nog later de hele bent van de symbolisten
de Duitse meester tot strijdterrein hadden uitgekozen. In het
Brusselse milieu blijft „De Distel" niet achter, en hij die later
en eerste dirigent wordt van de „Munt" aldaar, maar ook dirigent van de „Opera" en de Opera comique" te Parijs, is een
eerste popularisator, die de stevige kern van vrienden als stut
en steun achter zich voelt in de schoot van de „Distel"-manschap.
Overigens, wij moeten niet te verwonderd opkijken. Enkele
zielen waren destijds bereid in Vlaanderen om de eeuwige salonmelodietjes van de oude aria-school vaarwel te zeggen. Verleden
jaar heeft licenciaat K. Wouters er in zijn verhandeling voor
de Leuvense universiteit kunnen op wijzen dat b.v. een Dominicus Sleeckx zich zeer vroeg in zijn werk over Wagner 2) heeft
uitgelaten, zodat niet alleen Emiel van der Straeten voor zekere
Bayreuth-jaren te noemen is, waarbij wij niet vergeten dat Sleeckx'
dochters Paula en Mina, maar vooral Mina hoog aangeschreven
zangeressen waren.
18 87 : wij moeten het ons goed realiseren, het is in ons geestelijk leven het jaar van de vinnige controversie Rooses-De MontVan Langendonck; het is het jaar dat de samenstelling van onze
Academie aanleiding wordt tot de oppositionele vorming van
het „Taalverbond ", een brug tussen Antwerpen en Brussel
geslagen, waarvoor „De Distel" actief personeel levert; het is
een jaar waaruit met wat meer eensgezindheid tussen oud en
jong : van Rooses tot Vermeylen, veel beters te halen was geweest voor de toekomst.
De oudejaarszitting van 3 i december waarop gewezen werd,
ademt, in weerwil van de persoonlijke spanningen, een geest
van tevredenheid, zeker van strijdlust. Na het concerterend
programma wordt Mejuffrouw Hoppe nog eens gevraagd haar
,,Mignon" en ,,Nach Sevilieni" te zingen, waarna de heren H. de
Zeine en V. T'Sjoen (een bariton-stadhuisbediende, die een
(

(1)Villiers de 1'Isle Adam verschijnt in 1888 bij Les XX. Cf. La légende
moderne in L'art moderne van E. PICARD (26.2. i 888).
(2) Blz. 6 , i 74,

ISO, 194, 208.
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poosje de opera's van Noord-Frankrijk zal afdoen, maar als
activist ellendig in de gevangenis terecht komt) het gezelschap
vergasten op een „Pierlala ", het „Kerelslied", de „Vlaanlsche
Leeuw ", met als slotbedrijf voor T'Sjoen : „ Klokke Roe/and".
Het trio Hoppe, De Zeine, T'Sjoen, had zich trouwens reeds
vroeger ingeschakeld, op 29 oktober i 887, en wij treffen het
bij herhaling aan, zoals Ruhlmann in i 887 wel zevenmaal is
opgetreden (van i i november tot 31 december : i z, z6; 3, 1o,
1 7, 24, 31).
De notulisten van „De Distel" over het algemeen hoe vlijtig
en nauwgezet ook, hebben toch wel eens nagelaten punctueel
alle titels en componistennamen op te tekenen, zo weten wij
vooralsnog niet wat Ruhlmann precies ten gehore bracht op
21 januari i 888, en welke de vier l i e d e r e n waren die
de Duitse Káthe Hoppe voordroeg; ook acht dagen later blijft
de lijst blanco staan : Ruhlmann wordt aan het klavier gesignaleerd; juffrouw Hoppe krijgt „een paar Duitsche liederen"
toegemeten. Verder vernemen wij dat „de eerste helft" van
,,Het Lied van den stroons" („De Schelde"), waarvan Hegenscheidt
de week daarvoor mede de „toonzetting" had besproken, nu
ten gehore werd gebracht en interessant voor ons is dan, dat de
notulen de naam van Ruhlmann vrijgeven als componist van de
thans ook verloren compositie.
„De Distel” krijgt „Het lied van den stroons" in extenso ten
gehore op i o maart 18 8 8 (1) . Weer is het een grote dag, zodat wij
mogen besluiten, dat het publiek voorbrengen van deze compositie beschouwd werd als het leveren van een bijdrage tot de
jonge Vlaamse muziek : Ruhlmann, Hegenscheidt en Hoppe
zijn van de partij : hun uitvoeringen omlijsten de voorlezing
door Frans van Cuyck van diens ,,Droeve dagen Ditmaal een
Wagnerloos programma. Ruhlmanns compositie prijkt er in
vervanging van Wagners werk. Op het programma staan verder
Mendelssohn („Atl)alia", „Ouverture" en „Kriegsmarsch") ;
L. van Beethoven : het Adagio uit Septet nr. 20 ; Schumanns
„ ÏVidmung" en diens „Lotusbluryie” die Van Langendonck ge
gaat aangrijpen, ja vervolgen ( 2). De dichter niet alleen,-weldig
".

(1) Zie Flandria, III; 6.2.1887; IV; 25.3.1888; 13.5.1888•
(2) Zie noot z, blz. i 24.
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want - wij zullen vernemen, dat E. T'Sjoen aan de componist
een leesbeurt zal wijden (24 mei T 890), die heel wat commentaar
gaat losmaken.
Een uitgelezen gezelschap was aanwezig die lode maart,
ook dat onderlijnt de betekenis, die aan de avond werd gehecht :
Mevr. Hoppe was er, Mej. Van Langendonck, twee dames De
Geldere, Mw. Verhees, de drie zusters Hegenscheidt, Mw.
Sleeckx, de heren Verhees, Dries, Langfels, Lievens, Plein,
twee heren De Veen, Coene, vader T'Sjoen, De Geldere, zoon
Magerman, Schepens, zoon Hiel en nog een vijftal; bovendien
de leden Hoppe, de beide T'Sjoens, Brans, Kesler, Hertoghs,
Hegenscheidt, De Zeine, Gebaes, Janmoulle, (de stichter van
„De Distel"), Van Graeven, Dael, Steenman, Van Langendonck,
Slachmuylders, Coremans, Magerman, Leefson, Van Loock,
Cortebeek en Buyst.
Iets meer dan een maand later, z8 april i 888, staat „Het lied
van den stroom", als „schoolcantate ", opnieuw aan de orde. Twintig dames en tachtig heren vormen het luisterend gezelschap.
Wat de heer Ruhlmann en Mej. Hoppe voorbrengen met een
onbekende derde, om Frans van Steenwegens voorlezing over
een ,,Stierengevecht in Spay je" te omlijsten, werd niet opgetekend.
„De Distel" heeft de wind in de zeilen. Twee juni z 888 wordt
voor Pol de Mont een hoogdag, zoals wij reeds vernamen.
Ruhlmann, Hegenscheidt en Káthe Hoppe, V. T'Sjoen, Koester
en Schoepen treden op. Gepresenteerde componisten zijn :
Beethoven („Prometheus"), Mendelssohn, („Schifferlied", Mej.
Hoppe), Wagner („Taiinljäiiser”, Ruhlmann, Hegenscheidt). Het
lied-repertorium- omvat van Blaes „Klokke Roe/and" (T'Sjoen),
van Fusslen ,,Ides Mczdcbens It/age" (Koster), van Lohr „Nur
dicjh allein" met een paar voorlopig ondefinieerbare zaken uitgevoerd door Ruhlmann, Hegenscheidt en Koester. Als nieuwigheid wordt door Schoepen Van Langendoncks „Kerstlied"
voorgedragen, op muziek van Ruhlmann, die ook heden zijn
prijs voor „Het lied van den stroom" in ontvangst neemt. Dit
alles ter omlijsting van De Monts minnedichten in terzinen,
van zijn idyllen en balladen.
Het is de onvolprezen, afgemeten leraar E. T'Sjoen die het
Wagner-klimaat verder vaardig laat blijven over „De Distel",
met zijn „Neveliiigen"-commentaren (26.5.8 8 : Brunnhilde volgens
de „Edda" 16.6.88 : Siegfrieds dood; 23.6.8 8 : Gudrun) .
;

III
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Als het jaar sluit de vaste „muzikanten" zijn afwezig
klinken twee Duitse liederen op (Käthe Hoppe) en wij horen
het „Lentelied" van Antheunis door V. T'Sjoen aanheffen : een
piano-parafrase op het gedicht van N. de Tière „Liefdelicht"
wordt verzorgd door J. de Mol, stuk dat op 6 april, met een
kindercantate „De lichtbron" op woorden van N. de Tière, hernomen wordt.
Met de lente (9 maart i 889) wordt weer op grootse wijze
gemusiceerd in de „Oude Beurs" om Sleeckx' lezing Jooneelen
en tooneelspelen" op te fleuren voor een honderdtal toehoorders.
Sleeckx, wij constateren het, schiet er tegenover De Mont, een
vijftigtal stuks bij in 1
Een zeer gemengd programma wordt opgedist . Franz Ruhlmann treedt in dubbele functie op, als hoboïst, hij was immers
tijdens de Brusselse conservatorium - concerten reeds in die
hoedanigheid opgetreden en als secundant van een jonge,
vaardige, pas ontdekte klaviervirtuose, juffrouw Massun. Zij
verzorgen samen het openings- en het sluitstuk : Boieldieu („La
dame blanche” ?) en een niet nader aangeduide mars. Als hoboïst
vertolkt Ri hlmann een .Fanla^ij" van Hubanx, een „Abend
lied" van Schumann en opnieuw zijn eigen „Idee ". De jonge
dame-zelf treedt nog aan met „Het lied eener deerne" van August
Dupont, de het volgende jaar stervende broer van de leider van
de „ Volksconcerten" of „Concerts populaires", en een Jalletstuk" van Wouters. Flor T'Sjoen verzorgt de „Droeve tijden"
van Antheunis-De Mol, ook het „Lentelied" en van Blaes „Blinde
Kind". De muzikale hoofdbrok gold ditmaal W. A. Mozart:
Massun-Ruhlmann voeren een niet nader aangeduide Symfonie
uit 1
-

(

).

( 1 ) In „Het laad" van _ 14 maart 1889 treffen wij volgend verslag aan, door
Eddy ondertekend; alias Edw. Coremans ? Muziek en Tootteel. In het kunstgenootschap „De Dis/el".
De Distel gaf Zaterdag avond eene belangrijke zitting in de Oude Beurs.
De heer Sleeckx, eerelid van den kring, hield er eene lezing over tooneelen
en tooneelzalen, lezing vol wetenswaardige bijzonderheden en in dien prachtigen vorm waarvan de bekende stylist zoo menige staal van geleverd heeft.
Het muzikaal gedeelte was aantrekkelijk samengesteld. Wij hoorden er
eene jeugdige klavierspeelster die veel aanleg heeft, Mej. Massun en ook
den heer Ruhlman, den hobospeler, voor acht dagen nog in onze kolommen
vermeld voor zijne medewerking aan het Concert van kamermuziek op het
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Het is niet te ontkennen : telkens wordt blijk gegeven van
een fijne bekommernis wat de hoofdmomenten betreft, terwijl
getracht wordt tussen de nationale school en de universele
wereld zeker evenwicht te bewaren. Er wordt beslist niet
eenzijdig gemusiceerd. De huidige formule van de B.R.T., de
eigen productie te mengen met de vreemde, vond reeds haar
toepassing. Geen kwade formule. En dan, „De Distel" houdt
het oog gericht op wat om hem heen gebeurt : J. M. Brans
bespreekt op i 6 maart, de week nadien, de „Vitagtistes"; een
maand later nodigt hij zijn medeleden uit (20.4.89) een bezoek
te brengen aan het atelier van de uit Parijs uit de omgeving van
Jan van Beers jr. teruggekeerde Jef Lambeaux; op z i september
zal diens oeuvre „De Driften" ter plaatse worden bewonderd.
Hoe het programma van 2 5 mei i 8 89 verzorgd door Riuhlmann-Hegenscheidt en Mej . Massun was samengesteld, blijft
ons helaas weer onbekend. Vermoedelijk heeft de notulist meer
aandacht geschonken aan Van Steenwegens beschouwingen
over „het dansen in de gemaskerde bals ", als fantazij behandeld!
Toch werd er gemusiceerd om in de traditie te blijven.
Op 8 juni I 889 heeft Ruhlmann nogmaals gespeeld. Programma eveneens onbekend. 27 juli i 889 brengt een nieuwigheid
aan : het blijkt dat Ruhlmann nu twee practisch-pragmatische
fabelen van de posticheur-leverancier van het Hof, Leo Leefson,
van muziek heeft voorzien : ,, Het kind en de lelie" en „De boerin
en het 7,wijn". De figuur van Leefson, die Herman Teirlinck zo
representatief voor de „Belle Epoque" vond, zo dat hij hem in
de commentaren bij „De lefden torens" ontroerende bladzijden
-

Conservatorium. De heer Ruhlman speelde buiten eene Fantazij van Hubanx
en het meesterlijke Abendlied, van Schumann, een stuk van eigen compositie Idee getiteld, dat zeer ernstige hoedanigheden heeft.
De heer Flor. T'Sjoen zong eenige liederen, waaronder Het blinde kind
van Blaes, ook heeft hij het gewaagd Droeve tijden van wijlen den diepbetreurden Willem De Mol te zingen. Dit is een gevaarlijk spel voor een liefhebber die nog geene volkomen meesterschap over zijne stem bezit. De
heer T'Sjoen trok zich nochtans goed van slag en wij mogen het hem dus
niet ten kwade duiden.
Deze schoone zitting van den voornaamsten onzer Vlaamsche kunst kringen, werd, wij bestarigen het met genoegen, zeer druk bezocht.
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wijdde ( 1), komt voor ons nog wel eens aan de orde ( 2 ) in het
licht van de doordringende karakteristieken van hemzelf én
van Karel van de Woestijne. Wij constateren hier enkel het feit,
dat Rühlmann, door Teirlinck als „bekwaam musicus" bestem
peld (3), met een zekere flair de niet banaalste teksten van „De
Distel"-ieren uitkiest, want op z november 18 89 treffen wij hem
als componist aan van „Bede mjner ziel" van Slachmuylders, een
vers met (Van) Langendonckiaanse slag.
Het programma van 2.11.89 is, behoudens de Van Beethovenmuziek („Adagio" uit het „Septet") en Schub eit's „Ró schen auf
der Heide", eer nationaal getint (4) met Field („Nocturne"), Benoit
(„Heeft het roosje milde geuren"), W. de Mol („Ik ken een lied"),
Antheunis („ Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief”) en een „Piet
Hein" (vermoedelijk wel van Viotta) ( 5). Als zangers zijn aan
de beurt gekomen V. T'Sjoen, Cortebeek en... Leefson ! (6 )
Zeer typische evolutie, zouden wij zeggen, ook op 30 november
1889 (de dag dat A. Vermeylen en H. Langerock aanvaard worden
als lid en C. la Gravière leest) want enkel stukken van eigen
bodem worden voorgedragen door de pianist J. de Mol en de
zangers V. T'Sjoen en H. de Zeine : „Ik ken een lied”, „Lief Be-

licht", ,,Lentelied", „ Ker-rel slied ", „Klokke koeland", „De Vlaamsche
(1) Ver. Werk V, blz. cxxv-cxxxv.
(2) Zie Leo LEEFSON : Fabels (ter perse)
(3) Verf. Werk V, blz. cxxxiii : „ De „belle époque". H. T. schrijft
„een bekwaam musicus (een zwager, geloof ik, van Alfred Hegenscheidt)
die de lezing van Leefson op het klavier begeleidde ". Als improvisatie ? Gaat
het dan om een „lyrische declamatie", zoals deze van Burger : „ Leonore"
met muziek van F. Liszt, en „Sigurd jorsaffar" van B. Bjornson, muziek
van E. Grieg, enz. ? Een later door Maurits Sabbe (zie blz. 96) zeer gevulgariseerd genre. Hier is het echter nodig er op te wijzen, dat deze uitvoering
van 27 juli I 889 bezwaarlijk door Herman Teirlinck kan bijgewoond zijn;
hij was toen tien jaar ! Wat niet zeggen wil dat Rühlmann niet zou geofferd
hebben aan de „lyrische declamatie", vermits ook Bizets „L,'Arlésienne"
een lyrisch drama is, net als „Charlotte Corday" van Peter Benoit. Mogelijk
schieten de notulen te kort in het juist aangeven van de door Teirlinck opgeroepen latere uitvoeringen. Hernemingen zijn mogelijk!
(4) In aanwezigheid van vader Rühlmann werd nu -- het is dan de vierde
„Het lied van den stroom" uitgevloerd, welke hernemingsmethode
maal
heel sterk de geplogenheid van Van Langendonck in de herinnering oproept;
hij ook toch hernam keer op keer zijn werk. Leefson trouwens niet minder.
(5) Schreef te zijner tijd, i 883, een Wagner-biografie.
(6) Een romance van CR(OEGAERT ?) is voorlopig niet terecht te brengen.

"4 _-Leeuw". Een door T'Sjoen gezongen lied „De speler" moet nog
thuisgebracht worden (Zou hier sprake zijn van „De dobbelaar",
de oude romance ; zie blz. 102 ?) . Het is mogelijk dat met een titel
als „Lohengrin ofte De uil" een anti-Wagner addertje onder het
notulen-gras wordt gestopt, waarvan de zin ons moet blijven
ontgaan. De werkelijke promotors van het Wagnerisme waren
afwezig, tenzij wij in de titel een Vermeyliaanse groteske moeten
erkennen ! Dit betekent nochtans niet dat Bayreuth zijn schimmen niet meer zou rondzenden ! Op i 3 juli had T'Sjoen de etymologie van de namen van de dagen onderzocht, en op 7 december
18 89 was Brans naar voren getreden met een „ Walkurenrit" in
dichterlijk proza.
Het duurt nu tot 23 augustus i 890 vooraleer muzikaal nog
eens duchtig op het Wagner- pedaal wordt geduwd, want bij de
komst van Pol de Mont op i 8 januari zijn, met bescheiden maar
kwaliteitsgebaar, (behoudens van Van Beethoven en van Schubert : Saey zingt Goethes ,,Mignon" en T'Sjoen nog Schuberts
„Ständclhen" en .Roslein"), de Noorse en Vlaamse school eregasten. Een „Peer Gytlt-,Suite" (de eerste of de tweede ?) en
„Norwegiscbe Tin e" van Grieg korren te voorschijn, geïntexpreteerd door het tweespan Massun-Ri hlmann. Voor Vlaanderen doet opgeld „Q fiend mi dyfa groet" (Pol de Mont) van
Mesdagh en een nieuwe subtiel bedoelde door T'Sjoen verklankte
aanwinst „Looverkens" van Hoffmann von Fallersieben, tot
melodie verheven door Gentil Antheunis (en naar wij uit de
manuscripten konden ervaren technisch geharmoniseerd door
Willem de Mol). Zij verschijnen ook om beurten in „De Zweep" 1).
Even de aanwezigen aanstippen : V. T'Sjoen zit voor. ; Buyst,
Van Langendonck, Stiennon, Brans, Cortebeek, De Keyser,
De Smet, De Veen, De Zeine, Hegenscheidt, Janmoulle, Leen,
Leefson, Hagerman, Is. Teirlinck, Van Loock, Vermeylen,
Van Parys. Als buitenstaanders : Prof. Kleyntjens, Haller von
Ziegesar, Bartholeyns, Versnaeyen, Doorenbos, Verhees, vader
en zoon, Pr. Stijns, Haller, zoon Hiel, Portaels (de schilder),
Schamelhout, Mw. Roeland, Mej. Hiel, Mej(s ?). T'Sjoen, Mej.
Van Langendonck, Mej(s ?). Magerman, Mw. Buyst, plus een
zestigtal leerlingen van de Willemsfonds- leergangen.
(

(i) Cf. Hofmann von FALLERSLEBEN : Loverkens
door R. F. LzssENS. 1964.

;

bezorgd en ingeleid

_ ''5 _.._
De maand daarna, wanneer Reimond Stijns, op 22 februari,
als lezer optreedt en Ri hlmann opnieuw het concertgedeelte
leidt, vertoeven wij nog steeds onder de emprise van de nationale
scholen. Niet enkel worden door T'Sjoen twee „Looverkens"
aangeboden („Myn aef ken is n yn sonnae" ; „Heden root, moigen
dooi"), maar Waelputs „Gondellied" wordt gezongen door Saey.
Buiten Ruhlranns „ Vilanelle" voor hobo — hij vertolkt ze
natuurlijk zelf en zijn „Poolse fantasie ", wordt de Noor Larsen
voorgesteld, waarvan Käthe Hoppe „Mein Her ist wie die dunkle
Nacht" en „Mit deinen blanken (?) Augen" vertolkt en verder de
Pool Rubinstein met „Gelb rol/te mnir u Fitssenz die brausenade Fbir".
Voor een paar zangnummers, behoudens voor Antheunis' „Een
vrouwken ge wind te spinnen tat" (T'Sjoen), geraken wij het spoor
bijster, zoals, spijtig genoeg, ten opzichte van de algemene
karakteristiek van de laatste concerten, ook voor de uitgevoerde
openingsstukken (Ruhlmann-Massun).
Staat mij toe, dat ik, ook door de aanwezigheden genoteerd
voor deze dag, documentair de kring omschrijf waarin „De
Distel" werkte : als leden treffen wij aan (Hegenscheidt is
afwezig !) Buyst, T'Sjoen (voorzitter ), Van Langendonck, Kesler,
-

Stiennon, Cortebeek, De Keyser, De Zeine, Magerman, Van
Loock, Vermeylen, Coremans, R. Stijns, N. de Tière, een De
Mol, Käthe Hoppe, Lodewijk de Raet, Haller, en bovendien
Mev. en Mej. Roeland, de juffrouwen T'Sjoen, Mej. Van Langen
Mej. De Keyser,-donck,Mev.jagrmn,Mev.

Mev. Van Loock, Mev. Hoppe, een tweede Mej. Hoppe, 'Iej .
De Tière, twee juffrouwen Mulle en een heer Mulle, Mev. en
Mej . Stijns, Mev. De Mol, de heer, Mev. en Mej . De Bock,
Van Ierland en vrouw, twee juffrouwenBuyst, Strang, Jan
Wouters, V. van de Weghe, Vriry, Smits, Maenhout, Verbeeck,
Van Nypelseele, Derbecourt, Neyrinck, Vanderheyden, Billiet
en nog zovelen die het honderdtal moeten volmaken ( 1 ).
Het is de laatste maal dat Káthe Hoppe verschenen is, want
door vertrek zal zij op z i juni 1890 om ontslag moeten verzoeken,
waarop de bewogen gentleman Van Langendonck spontaan
( 1 ) Immers ook deze geschiedenis is nog te schrijven : wie waren op het
einde van de negentiende eeuw te Brussel de overtuigden, die toen reeds
wisten of ten minste voorvoelden waarom het een eeuw later, in veel slechter
voorwaarden, nog zou. gaan. En hoe waren hun geesten gestoffeerd ?

--
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voorstelt haar met kwijtschelding van cotisatie toch te behouden
als erelid ter wille van de vele bewezen diensten. Het wel heel
levenslustige meisje laat een bijzondere indruk na. Mev. Hegenscheidt heeft in haar klaarkomende „Mémoires" aan deze gestalte,
zo vertrouwde ze mij toe, een markante plaats ingeruimd.
Ruhlmann bleef ondertussen afwezig en Hegenscheidt ook;
de vergaderingen verlopen zonder muziek, maar niet zodra,
23 augustus, duikt de componist op of hij treedt in actie, in volle
Wagner-actie. Met T'Sjoen en Saey geeft hij nu „ I7alkure" en
,,Siegfried" 1 ( Wodans afscheid) en nog „Meesterhangers"-tonelen ten beste. Ook „Lohengrins "-voorspel wordt (met Hegenscheidt ?) hernomen en zijn eigen compositie op Slachmuylders woorden („Bede rnyner iiel"). Een maand later (27.7.90)
speelt hij vijf stukken van Schumann als solist (2). Hoe nauw
woord en klank in „De Distel" bijwijlen op elkaar aansluiten,
moge blijken uit de omstandigheid dat .T'Sjoen op 3 mei reeds
de vertaling van ,, Wodans vaar wel aan Briunnhilde" had voorge-lezen (3) ; gevolgd op 3 i december door de - vertaling van een
toneel uit de ,, ,Kalkure" (I, 3) door T'Sjoen, terwijl de Schumanninterpretatie van september door Ruhlmann mag beschouwd
worden als een verse illustratie van T'Sjoens lezing van 24 mei
I 890 gewijd aan deze componist. Op een heel bijzondere wijze
„gegeerd" door de fijngevoeligsten onder de Distelieren : Van
Langendonck, Hegenscheidt.
De feestzitting van het winterseizoen van 8 november i 890
wordt, onder voorzitterschap van D. Sleeckx in „De eendracht"
aan de Fabriekstraat gehouden : 200 man brengt zij bijeen al
treedt een wel eens aangevochten, maar toch welsprekende,
J. M. Brans op de tribune.
Er zit iets minder lijn in het programma en van Wagner_
weerklinkt, door T'Sjoen, alleen „ Wodans vaarwel tot Brilnithilde".
F. Ruhlmann heeft voor zichzelf een tekst van Ferdinand
Freiligrath gekozen, ook door T'Sjoen te zingen. Jan M. Brans
had voor de Nederlandse versie gezorgd : „0, min zoo lang
gij minnen kunt ".
(

)

(1) Zie blz. i 28.
(2) Zie noot z blz. i z8.
3) Wij herinneren ons de parafrase van Brans vair 7. i z. r 889.
(
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De „vedel"-partner, om bij de puristisch geneigde „Distelierse"
taal te blijven, is Van Styevoort, ofschoon Hegenscheidt aan
aandachtbaat naar de Pool Wieniawski („14a^ur--wezigs!D
k ; het zuiden wordt opgeroepen door Casella („Napolitaansch
lied") en Costicelli („Cavatiije"). Duitsland wordt vertegenwoordigd door een werk van Jungmann (,,De smidse" ?) en
een ,,Moment musical” van Schubert vertolkt door Van Styevoort,
althans zo wij de notulen mogen vertrouwen, want Schubert
schreef deze muzikale overpeinzingen toch wel voor klavier ?
Daaraan werden nog zes stukjes toegevoegd uit Schumanns
„Album fur die jugend" (1), gespeeld door Ruhlmann. Mendelssohns
„Ouverture" voor .Athalie" had het concertgedeelte weer geopend (Ruhlmann) en Massart, als zanger, had nu ook eens
een Franse melodie ten gehore gebracht „Le chalet" van Adam,
geneutraliseerd door een werk van J. de Mol „Ik heb geen moeder
meer".
Het mag vervelend lijken, maar ik acht het best toch maar
weer de opgetekende namen van aanwezigen over te nemen,
altijd met hetzelfde documentair doel voor ogen. Daar gaan ze
dan : Buyst. E. en V. T'Sjoen, Kesler, Brans (Van Langendonck
afwezig), Cortebeek, De Keyser, De Veen, Hegenscheidt, janmoulle, Leen, Magerman, Van Loock, Vermeylen, Coenen,
Buyl, D'Hulster, Sleeckx, Mev. Cortebeek, De Raet, Von Ziegesar, Verhees, Schamelhout, Mev. Roeland, Mev. Magerman,
Mev. Buyst, Mejuffrouwen Magerman, Mejuffrouwen T'Sjoen,

Mev. Van Loock, Mulle, twee Juffrouwen, Mej. Roeland, Mej.
De Bock, twee Juffrouwen Buyst, Vriry, Van Nypelseele en
weer voor het grootste deel een aantal nieuwe namen : Toussaint (Jef !), Massart, Mev. Buyl, Mev. Stobbaerts (dame of
moeder van de schilder), Mev. Brans, Mev. Kesler, Mev. Reinhard, Mej . Stobbaerts, Mej . Reinhard, Mej . Anthonis, F. van
Leemputten (de schilder), J. Stobbaerts (id.), Madiol en zoon,
Van Langendonck vader, Mulle zoon, broer Schamelhout,
Roelans, F. Reinhard en zoon, Herman Hiel, Herders, De
Clercq, Keyaerts, Osten, Saey, plus een student. Som : zoo.
Het jaar gaat voorbij zonder verdere muzikale prestaties
tenzij op oudejaarsavond, wanneer T'Sjoen zijn „Talkuren
"-

( 1) Zie blz. 1 28 ; voetnoot 2.
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tekst voorbrengt, Van Tright, als nieuweling, een „Koraalregen"
op het klavier weggeeft en een „ontwaken des levens", beide vermoedelijk van hemzelf. De vergadering was over de aanwinst
met Van Tright zo in de wolken, dat de componist, op voorstel
van Hegenscheidt, E. T'Sjoen en Brans, zittende aan de piano,
als lid wordt aanvaard!
V. T'Sjoen en Saey zorgen voor Vlaamse liederen van Ruhlmann, Benoit, Antheunis, etc. Jan M. Brans, die voorzat, herinnerde er aan dat Ruhlmann s muziek op het vers van Freiligrath
hem die andere oudejaarszitting in het geheugen riep tijdens
dewelke Edw. Hoppe het gedicht van (de politiek-sociaal geconditioneerde) Freiligrath ( 1) op zo ontroerende wijze had voor
dat het op iedereen de grootste indruk gemaakt had.-gedran,
Het is de vraag of wij er aldus niet achterkomen, waarom Ruhlmann precies deze dichter voor zijn compositie had uitgekozen ?
1891, muzikaal gezien, zet op 24 januari in met een door J.
van Tright verzorgd concertgedeelte. F. T'Sjoen zingt van hem
drie liederen. De week daarop, 31 januari, eigenen de vrienden
Ruhlmann-Hegenscheidt zich echter zeer kordaat weer het volle programma toe — het blijft te sympathiek om er niet andermaal bij stil te staan met een bijzonder accent op ... G. Bizet.
Ruhlmann brengt, na het „Vorspiel" tot ,,Lohengrin" 2 ( met
Hegen) een arrangement op „L'Arlésienne" voor hem alleen
(à la Liszt ?). Schumann komt nog aan de beurt met „Truummmerei";
T'Sjoen zingt Schuberts „Roosje op de heide" en „Een vrouwken
ge-Zwind te spinnen Zat", nu wel bekend, maar ook nog eens Ruhlmaims „0 min o lang..." van Freiligrath-Brans. Acht dagen
later, 7 februari I 891 , staan aan de orde „Duitsche liederen" voor
klavier van Ruhlmann, opnieuw zijn Freiligrath-Brans-lied en
een nieuwe compositie, ditmaal voor „ Waarom uw blik ..." van
Van Langendonck. Nog eens heeft „ I"odan afscheid genomen
van Brunnhilde" in intieme aanwezigheid nu van E. T'Sjoen,
(

)

Hegenscheidt, Brans, Neeckx, Cortebeek, Buyst, Janmoulle,
Toussaint (J. ?), Magerman; niemand meer.
Ruhlmann blijkt zich in het jaar van de verschijning van C.
Bellaigue's werk met aandacht toe te leggen op de muziek van
Georges Bizet, want op i i april I 891 voert hij nog, (hij doet
(1) Zie blz. 9 S .
(2) Zie voetnoot z blz. 102.
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dus werkelijk zoals Liszt zou men zeggen, die toch zo vlijtig
Verdi uitdroeg, maar Ruhlmann doet het dan wellicht met
minder pianistieke en overdadige vingervaardigheid), op i i
april i 891 dus voert hij voor zijn vrienden nog „Car•ynen" uit,
maar meteen herneemt hij plots om welke veristische redenen
toch ? op aanvraag ? „Boer en Dichten" van Franz von Suppé.
De vraag is -- want de notulen zijn niet duidelijk -- of onze
interpretator „dien avond" ook Antheunis' ,,A'Iijn Vlaanderen
heb ik hartelijk lief" met appogiaturen en Lisztse kadansen heeft
belegd... Tien leden zijn aanwezig, te weten : E. en F. T'Sjoen,
Hegenscheidt, Brans, Cortebeek, Buyst, Stiennon, Schanzelhout,
Opdebeek (die wij voor het eerst zien verschijnen !), Van Autrvve.
Bereiden de anderen, de velen, zich voor op het tienjarig
bestaan van ,,De Distel" ? Zo enthousiast zijn de scharen niet,
want komen de leden op zaterdag 23 mei I 891 vrij goed op,
het muziekfeest van de dag nadien lokt de menigte niet.
Op zaterdag-zelf lezen velen, maar het aandeel van de muziek
blijft beperkt tot liederen van Van Tright 1 Langs de doornen
haag” en „ IViegelied ", Hiel), van Ruhlmann („ Waarom uw blik ...",
Van Langendonck), van J. de Mol („Ze waren beiden jong ", Coopman)
gezongen door Schoepen.
Op zondag 24 mei verschijnen weer grote namen op het appel:
Beethoven („Egmont", „Ruinen van Athene", „Mignon", „Ich
liebe dich). Een „Trio" voor piano (Ruhlmann natuurlijk), viool
(Hegenscheidt) en cello (Van Winckel) wordt niet nader bepaald. Met „ IVodaans afscheid" wordt het aan vreemde componisten voorbehouden programma-gedeelte besloten.
Het tweede luik van het jubelconcert staat geheel in het teken
van de eigen school : E. Tinel (de anti-Wagneriaan, pro Brahmsist (2), W. de Mol, R. Huberti, G. Antheunis, J. Blockx en einde
ook P. Benoit (3), Tinels antipode (4), zij vullen samen-lijk.
(

)

(„

Op 28 maart had hij „Scherzo III" van Chopin gespeeld.
Cf. „Edgard Tinel” in Karel VAN DE WOESTI JNE : Verf. Werk " VI;
394 ; N.R.C. oct. 191 z ; getuigend precies voor het Wagnerjaar i 887.
( 3) Voor het in dit overzicht gelegde verband tussen „Distel" „Jeune
Belgique” „Van Nu en Straks" blijft van belang hoezeer het francofone
gezelschap te Brussel Peter Benoit, zonder overdrijving, als vernieuwer
waardeerde. Maurice Kufferath (zie blz. 96) wijdde hem in de royaal uitgegeven „Célébrité c nationale:" (Y 893 ; teksten van toonaangevende publicisten
bij imposante portretten door Rug. Broerman) treffende bewoordingen,
( 1)
( 2)

,,
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het prestigieus bedoelde luik met „Mars" uit „Klokke Roe/and";
„Droeve tijden" ; Goethe's „Meilied" en „Het roosje" van Desportes ; „Een vroiuwken ..." ; „Kermis" uit „Milenka" en
laden en vertelsels".
Er was beroep gedaan op Mev. Cabeke, onze vroegere Mejuffer Massun, om met Ruhlmann de grote brokken uit te voeren
(ook de vijf fragmenten van Blockx en met Hegenscheidt de
„Ruïnen van Athene"). Ruhlmann interpreteerde alleen Benoits
muziek. Ruhlmann, Hegenscheidt en Van Winckel speelden
het trio. T'Sjoen en een Mej. Van Hoof, bij gebrek aan het kind
Hoppe, stonden in voor de zangpartijen.
Deze indruk wekt toch wel elk muziekfestijn : dat niet losweg
geïmproviseerd wordt. Telkens heeft de leiding een manifestatie
op het oog, of wenst zij ten minste iets bijzonders te beklemtonen. De betrachting degelijk te presteren is duidelijk. Ook
laat het gezelschap niet na telkens een document als gulden
spoor voor de toekomst na te laten. Voor de tiende verjaring
is het een diskaart die wij merken de naam -- ontworpen
en gedrukt wordt door Xavier Havermans, de latere drukker
van het eerste nummer van „Van Nu en Straks" 1 ). Zo lopen
toch maar steeds oud en nieuw in elkaar over.
Op 30 mei 1891 , een week na de feestelijkheden, speelt Ruhlmann, om T'Sjoen te begeleiden : „In wonderschone lentetod"
(zou het Schumanns lied Jvi schonen Monat Mai" zijn, en wie is
(

de vertaler ?) en „O min r o lang..." (Rühlmann-Freiligrath-Brans),

ook „Droeve tijden" (Antheunis-De Mol).
Dan duurt het maanden vooraleer Ruhlmann nog eens optreedt, al was hij dan op 13 en 20 juni nog in „De Distel" aanwezig. En Hegenscheidt ook. Wij vernemen echter dat de v+rienvooral naar aanleiding van de betekenis van zijn oratorio's (cf. Haendel) :
„dans toutes vous trouverez une page maitresse qui donne avec relief la
synthèse du poème entier, et si éclatant de couleur, si intense d'inspiration
qu'elle se grave fortement dans la mémoire, évoquant des images et des
sentiments qui ne s'efacent plus". Kufferath preludeert hier op de analyse
van Benoits werk, later, door Charles van den Borren (1942) Hij vat trouwens
de hele gestalte aldus samen : „Peter Benoit aura été l'un des artisans les plus
actifs, sinon le plus puissant, de la renaissance intellectuelle des Flamands".
(Portret S ).
4) Op zichzelf evenmin i oo % Wagneriaan. Cf. K. WOUTERS : „ Wagner
en Vlaanderen". Thesis Leuven, i 96 S .
1 ) Drukker van Hoste's „De rweep".
(

(
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den de week daarop, op 27 juni, Hegenscheidt verzoeken hun
hartelijkste groeten over te brengen aan de musicus, die te Oostende verblijft. Voor het badseizoen ? Het wordt dan ook 23 januari
1892, vooraleer Ruhlmann, Hegenscheidt, Van Tright, Joost
de Mol en V. T'Sjoen samen een programma verzorgen, dat
ons in zijn details onbekend bleef.
Op 2 maart 1892 belooft Hegenscheidt het muzikaal gedeelte te verzorgen voor een Paa szitting. Er is ons van de uit
niets overgebleven. Trouwens Ruhlmann verscheen-werking
in heel het jaar maar driemaal : I6 en 23 januari, i i juni... Hegenscheidt veel meer (34 maal en Van Langendonck iq), maar het
is net of er ontbreekt het dynamisch element, de chef d'orchestre ... ! Wij vinden derhalve op 2 3 juli Van Tright terug die
liederen speelt, waaronder — door de zang van Hanssens uit
Amsterdam -- „vooral worden opgemerkt" : zijn „Langs de
doornenhaag", „ W iegeliedje" en „Freudvoll and Leidvoll".
Hegenscheidt zal er voor gezorgd hebben dat op i 2 november i 892 weer iets bijzonders kon gehoord worden in de „oude
Beurs" rond de spreekbeurt van zijn vriend Prosper van Langendonck, die eigen gedichten zou voordragen. Wagner ont
breekt....
Het klavier wordt gehouden door de dames Cabeke-Massun
en janssens-Massun. Zij speelden, ter inleiding van de concerterende gedeelten, de „Phantasie-Sonate" van Mozart en „L'invitation a la valse" van C. M. von Weber. Als sluitstukken gaven
zij -- het is de derde maal dat de naam opduikt -- Edvard Grieg,
ditmaal de „Suite uit Ho/bergs tad" en de „Allilenka"-suite van
Jan Blockx.
De cellist Van Winckel kreeg voor zijn aandeel het „Andante"
uit het „Concerto" van Hans Sitt (?) en „Grootvader" (?) en
„De bron" van Dandoff (?). Het zanggedeelte, toevertrouwd
aan Schoepen, omvatte Ruhlmanns „Kerstlied" (ter ere van
Van Langendonck ?) en „Er woont een vogel in min hart" van
Brandt-Buys, voorzeker om ook de noordnederlandse muziek
eens aan bod te laten komen.
Bleven nog over als mooie, wellicht als strelend bedoelde
„morceaux" een „Nocturne" van Mendelssohn en weer een
„Moment musical" van Schubert, waaraan te pas kwamen het
klavier met de gekende bezetting (a quatre mains ?), „op de
vedel" Hegenscheidt en als cellist Van Winckel. Het is *na dit
-
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concert dat J. M. Brans zijn gilde de „Lyrische Stfcke" van Grieg
ten geschenke aanbiedt (12.11.92) in zichzelf een precedent, dat
evenwel nooit een herhaling heeft gevonden.
Er komt overigens wat herrie in het genootschap ; i 893 is
in zicht. Ik mag misschien herinneren aan de brief door J. M.
Brans reeds op 2 oktober 1892 gericht tot de Antwerpenaar
Bouchery ( 1). Daarin bewijst Brans heel wat af te weten van het
ondergrondse gerommel, dat het naderend „Van Nu en Straks"onweer aankondigt ... Brans wil tot actiever leven stimuleren,
de . Vlaainsche Kunstbode" vernieuwen vooraleer het nieuwste
nieuwe er is, en wij vinden hem hier bereid om het concertrepertorium meteen te stimuleren in een aanvaardbare, zij het
niet avant-gardistische richting. Past hier niet wondergoed
zijn uitnodiging van 7 januari om samen de Emiel Claus-tentoonstelling te bezoeken, tentoonstelling van de schilder van Camille
Lemonniers portret ? Hij is dus zeker niet de man, die in
weerwil van zijn oudmodische stijl, zijn breedsprakerig doen
en laten ook de zo geheten verderfelijke Antwerpse „jodenlijm"
op het schilderwerk wil zien blijven kleven. Hij aanvaardt het
luminisme en verheugt er zich in, dat Vlamingen hun naam
vooropzetten in de moderne kunstbeweging. Maar hij schuwt
driestheid, spot en brutaliteit...
De inwerking blijft niet uit : op 22 april 1893 komen Ruhlmann, Hegenscheidt en Van Tright op de proppen met een
zeer verscheiden programma, waarin „Lyrische Stiicke" (geschenk
Btans), gespeeld door Mev. Cabeke en Fr. Ruhlmann het midden
vormen. Het is op zichzelf een bloemlezing van niet te-stuk
verloochenen muziek, bestemd voor een leken -vergadering,
die omvat : Brans, Neeckx, Stiennon (Schamelhout en Van
Langendonck afwezig), . Hegenscheidt, Buyst, Vermeylen, E.
T'Sjoen voorzitter, Toussaint, Sauer, Kesler, Van Tright, Cortebeek, Perkin, De Keyser, Ruhlmann, H. Ledeganck, Roeland,
0. Périer, Verbeeck, Schoepen, Versnaeyen, F. T'Sjoen en talrijke anderen.
In het programma schuilen hoogten en laagten. Maar let op,
het brillante slotstuk voor deze avond : een van Liszts „Hongaarse Rhapsodies", voor vier handen natuurlijk, vormt dan niet
3

(1

) Zie blz. 96; noot 1.
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het pronknummer, maar wel „Voorspel, fuga en variaties" (1) van
César Franck voorop ten beste gegeven door Hegenscheidt,
Ruhlmann en Van Tright.
Ruhlmann heeft „Lohengrin" nog eens voorgebracht, maar
ook een ouverture van de voorloper van Wagner, deze tot
„Oberon" van C. M. von weber, waarvoor hijzelf en Van Tright
instaan.
Van Van Tright werd, door Schoepen, een „ W"iegelied" (Hiel)
gezongen, evenals zijn „ Uchtendhymne" (Pol de Mont), begeleid
door Van Tright en Ruhlmann (klavier) en Hegenscheidt (viool).
Dit trio voerde daarna nog Schuberts „Litanie over Allerzielen"
uit.
De feestzitting van de maand daarop (27 mei i 893 in „De
oude beurs ") moet als het ware het evenwicht met Franck herstellen, zo verklaar ik toch de aanwezigheid van Peter Benoits
naam (waarvan, zeer typisch, geen misbruik is gemaakt geworden !) : als inzet gaat „Charlotte Corday", verdedigd door Mev.
Cabeke en Franz Ruhlmann. Het programma omvat slechts
vier namen Benoit, Wagner, daar tussenin Van Tright (met De
Monts . Uchtendhymne" in een zelfde bezetting als de maand te
voren). Van Wagner werden uitgevoerd : de aan Cosima Wagner
opgedragen Jieg fried-Idylle" 2 (Ruhlmann-Van Tright, Hegenscheidt en cello Van Winckel), het lied van de „Avondster"
door V. T'Sjoen, die thans bariton te 's-Gravenhage is, en de
„Romance" door Van Winckel ; besloten wordt, vierhandig,
met de ,, IValkiirennrit". Blijft nog een stuk op te noemen : Chabriers tien jaar oude ,,.span"-suite, waardoor het Europa„panoplie", qua verscheidenheid, toch wel aardig vervolledigd
geraakt, met zij het een bijzondere nadruk op de Wagner-inbreng,
als hoofdthema.
Wij weten natuurlijk niet hoe vaardig de instrumentisten
hun kunnen steeds hebben uitgestald ! Ik kan evenwel de indruk
niet van mij afzetten, dat het inzicht heeft voorgezeten bij tij
en ontij een nette inwijding aan te bieden, voor een financieelzwakke vereniging, degelijk genoeg om een artistieke inleving
te waarborgen.
(

)

(1) Ook in de omgeving van 0. Maus wordt César Franck geapprecieerd.
(2) M. Kufferath publiceert zijn Siegfried-analyse, in i 894.
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Wanneer Karel van de Woestijne in 1922 „De Distel" gedenkend ( 1 ), de indruk weergeeft, dat voor sommigen wel haast de
klok van de tijd schijnt stil te vallen, dan had hij het zeker niet
over de heren en hun helpsters die daar reeds zo lang muzikaal
bedrijvig waren, want deze beleefden hun stof als een tijdsbelij denis.
Laten wij de chronologie haar rechten opnemen, precies hier,
na het „Distel"-feest van 27 mei i 893 en voor i q mei i 894,
wanneer August Vermeylen de sonnettenreeks „Masiiek en leven"
van Hegenscheidt in extenso gaat voorlezen, misschien wel met
de drukproeven in de hand voor „Van NTH en Straks" ! In die serie
van twaalf sonnetten schuilen Wagner- verzen, drie in getal,
waaronder een met Siegfried als centrale idee. „Dat gij moest
komen ", zo spreekt Hegenscheidt Wagner aan, „wist mijn ziel
sinds lang" ; „zij had u reeds gezocht op al haar wegen ..." ( 2 ).
De (Van) Langendonckse zielsemotie treft wonderwel in het
gegeven tijdsverband, vooral ook, omdat Hegenscheidt, naar
de notulen verraden, o p 30 s e p t e m b e r i 893 -- de datum
is van belang ! —, twee sonnetten las ! Dewelke precies weten
wij helaas niet.
Zijn het de twee Wagner- sonnetten I en II of waren het de
twee klinkdichten „Aan het woord" : „Wat wilt gij worden,
woord, in mijn hand; gij, uit muziek en smart geboren" en
„Aan het zwoord II" : „Ontwaak, mijn bruid, dra zal de dag gaan
lichten ...". Of klonken op om ons aan te passen bij de Perki-

aanse toon --- de „Beethovensonnetten", ooit voor hun klank- en
klinkersgehalte „O vader, die door 't leven mij geleidde/Op
't stille pad dat staag zich wond omhoog. . . ", zo zeer door Karel
van de Woestijne geloofd ? (3) ? Of waren het nog andere?

(1) Verf. Werk V., Zie deze tekst; blz. 97 noot 3
(2) Cf. blz. 96 : I Sao. Het ontgaat ons niet dat iVagner II culmineert in
Parsifals naam, zodat sommige verzen wel iets ouder zullen zijn, als conceptie. In de suite komt eveneens een Schumann-vers voor, iet of wat sentimentalistisch, vermits 't aanhoren van fragmenten uit het „Album fur die
jl<gend" de gestalte van moeder oproept. Cf. blz . I I 7 . Uitvoering van 8 november i 890. In „De Distel" heerste een zekere Schumann-cultus. Op 24 mei
1890 had Hegenscheidts intimus Edw. Coremans (zie blz. Io5) een studie
aan deze componist gewijd.
(3) Vera. Werk IV, blz. 645 •
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B.v. de opdracht aan Bach of aan Beethoven of aan - Gluck,
of aan Schumann; het vers over aanvaarding van straatmuziek (1).
Hoe dan ook, de jonge man „met de mooie haarbos ", die er

voorheen „niet aan gedacht zou hebben zelf wat te schrijven"
— wij citeren de late Vermeylen nu ! ( 2) is er gaandeweg toe
gekomen zich uit zijn wetenschappelijk geconditioneerde bolster
te bevrijden om, langs de gevoelswaarden van de muziek om,
te hunkeren naar de bevrediging van onbepaalde betrachtingen :
„Zal nooit mijn woord iets van uw schoonheid erven ?"; luidt
toch de vraag tot Beethoven gericht !
De omgang met Van Langendonck, het practisch- musicerend
bedrijf, in privé en in 't openbaar met Ru'hlmann, hebben in
Hegenscheidt krachten doen rijpen, die, nu scheppend tot uiting
gekomen, hem stempelen tot een dichter, n o g v ó o r d e
datums zoals ze in „Van Nu en Straks" bij het
slot van zijn verzen vermeld staan (oktober
93 -mei 94), want wij schreven in verband met „De Distel ",
u heeft het gehoord, heel bepaald 3 o september '9 3
over ! (3).

„Kom mijn geluk, wij gaan de schepping in", zo zal ten slotte
een van de ' opvorderingen luiden, die in deze periode i 893-94
tot verwoording is gekomen.

(1) Zo wij de rekening opmaken van de uitgevoerde componisten, dan
komt Schubert naar verhouding weinig aan bod. Beweegt onze „Distel" groep (en Rühlmann, en Corerans, en Hegenscheidt ook) zich buiten zijn
schrijnende tragiek ? In ,,A rebours" van J. K. Huysmans is op te merken
dat Schuberts muziek des Esseintes' zenuwen aanvreet, zoals de meest intieme en bewogen verzen van Edgar Allen Poe. Hoe stond Edw. Coremans,
die Poe bestudeerde hiertegenover ?. „Cette musique lui entrait, en frissonnant, jusqu'aux os et refoulait un infini de souffrances oublie`es, de vieux
spleen, dans le coeur étonné de contenir tant de misères confuses et de douCf. ook J. K. Huysmans in
leurs vagues". (Oeuvres compl. VII, 312 -314).
„Lettres inédites a' Edmond de Goncourt publiées et annotées par Pierre Lambert
et pré,rentée.r par Pierre Qgny" (Paris, 19 S 6) : „Le c ^ té charnel de „La Fau rtin"
est d'ailleurs d'un nervosisme qui n'a d'égal en acuité, en musique, que
certaines des adorables et troublantes mélodies de Schubert". (Paris, le i
janvier i 8 8 z). Hebben wij onze voorlopers op het stuk van de gevoeligheid
reeds voldoende aan deze tand gevoeld ? Helaas waar zijn hun- getuigenissen ?
(2) Verf. Werk IV, blz. 721 ; over P. van Langendonck, 1923.
(3) En de voetnoten op blz. 96, 116, en 124 werpen nog andere problemen op.

- I z6 --Vermeylen heeft in „Vat Ge elle tot Timmermans" ( 1 ) de persoonlijkheid van „Hegen" perfect omschreven, zijn buitengewone veelzijdige geestescultuur belicht, maar nog directer,
treffender heeft hij hem, de eerlijke, erkentelijk getekend in
zijn dankwoord van i 5 april 1923, toen hij buiten Van Langen
als stimuleerden „dien anderen herdacht, die graag in-donck
zijn hoekje wegkruipt ", met wie hij in de jaren '90 „de Academie
van Verrewinckel" stichtte, „die in hangmatten zetelde..." ( 2 ),
toen zij „onder dwang van 't leven ( 3 ), uit de noodwendigheid
van de aandoening ", trachtten een eigen „atmosfeer" rond zich
te ontwikkelen, gebouwd op een eigen levens -„rythmus".
Hier is het woord dat Hegenscheidt biologeerde heel die tijd
en dat kenmerk werd voor al wat van verre of dichtbij evolueerde rond Henry van de Velde.
Zij hoopten allen op een ander, schoner bestaan, waarin de
kunst, de hele kunst, ook de klassieke, haar plaats zou blijven
bezetten. Van daar ook bij Hegenscheidt de hulde aan Gluck,
en het vizioen van het Parthenon in zijn JcI)enierii^ sdrooyml",
het laatste sonnet uit de serie.
Welnu, de slotsom van dit hele bedrijf moet luiden : de incubatie-tijd van de groei tot kunstenaarschap bij Hegenscheidt
heeft Franz Ri hlmann in intieme omgang meegemaakt ; hij heeft
het proces actief bevorderd door zijn aandeel bij het ontcijferen
van de geliefkoosde partituren, onder het vingervaardig samenspel.

Laat „De Distel"-ambiance dan deels prozaïsch zijn geweest,
zelfs in kwartieren onbewogen, het is een geluk, dat de coïncidenties waarop hier thans gewezen kan worden zich hebben
voorgedaanen dat daarvan toch ook anderen hebben geprofiteerd..
Allicht stonden de jongeren dan superieur-glimlachend en
elleboog-stotend bij de stijve feest-inscenering der ouderen,
zoals die de zitting van 27 mei 1893 hadden ingericht om een
jonge heer Willem van Cauteren voor een bepaalde reden te
huldigen. Hem zouden ter hand gesteld worden een mooi gebonden exemplaar van „De Vlaamnscl)e School", door het vol
bestuur tegengetekend, en de „Volledige merken" van ...-talige
Ledeganck met werk van Brans en Buyst (deze laatste vermoe(1) Voll. Werk III, blz. 65 7-658.
(2) Id. IV, blz. 824.
(3) Id. III, blz. 657-658.
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delijk als persoonlijke gift). Vader Van Cauteren dankte het
gezelschap voor de eer; het bestond uit Brans, Neeckx, Stien non, Scharrelhout, . Hegenscheidt, Van Langendonck, Buyst
(voorzitter), Vermeylen, E. en V. T'Sjoen, Sauer, Kesler, Ernst,
Van Tright, Opdebeek, Cortebeek, Perkin, De Keyser, Ri hlmann, Roeland, Verbeeck, Brants, Van de Weghe, Van Cauteren,
Coenen, De Raet, Michiels, Reinhard, E. de Veen, Mev. Cabeke,
F. T'Sjoen, Van Winckel.
4.

RÜHLMANN VALT LANGZAAM AAN UIT

Met de mei prestatie van i 893 wordt Ruhlmanns activiteit voor
1 893 afgesloten ook. Het concert dat op T 8 november wordt
ingericht en dat nu Mev. Cabeke samenbrengt met Van Tright
ademt een geheel ander karakter. Er is weer heel wat volk .
Brans, Stiennon, Hegenscheidt, Van Langendonck, Buyst, Ver
(voorzitter), V. T'Sjoen, Kesler, E. Ernst,-meyln,E.T'Sjo
Van Tright, Van Loock, Opdebeek, Cortebeek, Majoor Van
de Weghe, Perkin, De Keyser, H. Ledeganck, De Raet, E. de
Veen, L. Ernst, Nilis, Otten, Jef Mennekens (kersvers !), F.
Bogaerts, A. de Jaegher, Schoepen, de heer en Mev. Cabeke,
Van Winckel, Van den Berghe, Delpire, Mev. Magerman, Mev.
H. Ledeganck, Mev. Nilis, Mej . Buyst, vader en zuster Van
Langendonck, Mej. Hiel, de heer en Mej. Madiol, de heer en
Mej . Mulle, Smekens, Van Autryve, Goethals, Seghers, Nagels
plus een aantal studenten van de Brusselse universiteit.
Het programma zet nu in met de tot nog toe niet opgedoken
naam Rossini : JI barrbiero" (vierhandig). Een zonderlinge
instrumentale combinatie wordt beproefd : piano, harmonium,
vedel en cello om een „Fidelio"- selectie van Beethoven te brengen
en een ,,Extase" van (weer een nieuwe grote naam) Nils Gade.
Cellist Van Winckel krijgt twee stukken van Poppe te vertolken
Schoepen zingt van Van Tright
(33 G omendans" en „Aandacht").
„Broederraad" (Hiel) en van Brandt Buys (wel geliefd naar het
blijkt) „Er woont eert vogelke" (Antheunis). Door de samenstelling
van het „Quatuor" (= kwartet) Seghers-Nagels -Van WinckelVan Tright blijkt de aanwezige Hegenscheidt geen aandeel
hoegenaamd gehad te hebben in deze avond, ook niet in de
zonderlinge instrumentencombinatie. Wel is interessant, dat
het kwartet gecomponeerd werd -door Van Tright.
-

894 : -jaar van „Distel "- crisis : Hegenscheidt verdeelt zijn
aanwezigheid over het hele jaar : negen punten; Vermeylen
was slechts viermaal te zien, waarvan drie keren met Hegenscheidt samen ; Van Langendonck zeven punten, zeer onregelmatig verdeeld. Van Ruhlmann geen spoor. Van Van Tright
wel in de eerste helft van het jaar : 9 aanwezigheden. Het is de
muzikale dood in de pot. Het bestuur neemt op 27 januari i 895
op zich de zogenaamde muziekcommissie opnieuw te installeren : T'Sjoen (welke ?), Ruhlmann en Van Tright worden
aangesteld, mandaten die in '96 en '97 hernieuwd worden met
toevoeging van Hegenscheidt, Blondeel en De Jaegher. Toch
is het oude animo zoek.
Het is typisch dat ook nu (i 894) E. T'Sjoen het trekpaard
blijft voor de Wagner- cultus. Heeft Max Chop hem geïnspireerd ?
op 3 i maart werden door hem klanken ontbreken „Tristan . en Isolde" ontleed. Godfried van Straatsburg en Richard
Wagner worden tegenover elkaar gesteld. Later, op i i augustus,
zal hij nog een metrische vertaling, een op de partituur geïnspïreerde versie, van het „Lentelied" uit de „ IY alkiure "lezen.
Maar tussenin wij wezen er op en het is wel van zeer groot
belang --- had dan, op i q mei i 894 namelijk, de integrale voor
plaats gehad van de beroemd geraakte-lezingdorVmy
en enig gebleven sonnettenreeks „Muiiek en leven", van Hegenscheidt, welke verzen besproken zijn geworden door De Meester,
Van Driessche, Vermeylen, T'Sjoen, Van Langendonck en de
dichter-zelf. Maar Franz Ruhlmann was er niet om de incantaties
en woordparafrasen te horen die tot titel voeren (reeds toen in
deze volgorde) : „Aan het woord", ,, Wagner's Siegfried", ,,Schu-

mann", ,,Beethoven", „Gli cks E .Zese velden", „Bacb", „Straat
i nuuilek", „Aan het woord", „Scheynerw sheiddronlen" 1).
De geesten liggen gespleten. „Un petit regain" is pas te noteren
voor een jaar later, I I mei i 895 , wanneer men de oude Hiel
het genoegen wil bereiden nog eens in het openbaar te lezen.
(„Tafereelen uit den Belgischen tijd: i 798"). Riihlnnann verschijnt,
doch slechts deze ene keer -- hij is nu verbonden aan de opera
te Rouen, volgend jaar te Antwerpen. Zijn uittocht is begonnen.
De vervreemding zal inzetten.
(

(

1

) In „ Van Nu eta Straks" „Sehemeringsdroom".
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In de bovenzaal van „De drie Zwitsers" worden Weber

(P. Schmoll- Ouverture" : Mev. Cabeke en Ruhlmann) ; Wagner
(„Kaiser-Marsch” : id.); Liszt („Ho^gaarsche Rhapsodie" : id.)

uitgevoerd. Een geheel apart accent is niet te onderkennen, want
Van Trights „Uchtendhymne" (De Mont) en Ruhlmanns „Kerst
lied" (Van Langendonck) en Wagners „Lied aan de avondster"
zijn immers zeer bekend geraakt, het zijn haast routine - stukken
geworden. De harmonium- combinatie doet weer opgeld ! Naar
de notulen het willen, oogstten Van Trights en Ruhlmanns
werk de nadrukkelijkste bijval.
Present waren wij vergeten niet dat sommigen Emmanuel
Hiel een late groet willen brengen -- : T'Sjoen, Kesler (voort.),
Brans, Neeckx, Buyst, Cortebeek, Mennekens, Hegenscheidt,
Van Langendonck, L. en E. Ernst, De Keyser, De Raet, E. de
Veen, Van Loock, Opdebeek, J. Toussaint, De Goey, Deville,
Roeland, Is. Teirlinck, De Visscher, Leefson, Plas, V. T'Sjoen,
H. Meert, Struelens, Van Hamme, De Jaegher, Brants, De Smet,
josson. Reinhard, Ri hlmann, Van Tright, Verbeeck, Hamelius,
Van Assche (een nieuwe naam), Du Catillon (Van Langendoncks
vriend), Kouwenaart, Dumonceau, De Lantsheere, De Bruyn,
F. de Veen, Versnaeyen, Huyghe, Haesaert (! ), Van der Eycken,
Madiol, Kann en een vijftal dames (te oordelen naar de aanwezig
zondag daarop zijn het onze gewone T'Sjoens, Buysts,-heid
Keslers, enz.)
Wanneer naar oude traditie tijdens het eindejaarsmaal (28
december) de vrienden elkaar het glas toereiken is Hegenscheidt
ook niet onder de aanwezigen : vurig wensen zij hem een vol
spoedig herstel in de bergen, dat is te Davos, toe.-komen
896. E. T'Sjoen houdt quasi alleen de Wagner - standaard
hoog : hij ontleedt nu .Tannhauser", zeer gedetailleerd op 4,
i i , en i 8 april ; op z 5 van dezelfde maand nog zet hij de analyse
in van „Lohengrin ", om er op i6 en 30 mei en 27 juni mee voort
te gaan en op 22 augustus mee te sluiten.
„De Distel" krijgt Ruhlmann eens te zien, op 9 mei, precies
als T'Sjoen er niet is in „De oude beurs ". Heel veel bijzonders
levert zijn aanwezigheid niet meer op, althans de notulen zijn
zeer spaarzaam. Hij speelt nu met Van Tright nog eens Wagners
„Kaiser-Marsch". Verder wordt de ,,Avondster" nog maar eens
aan het „Distel"-uitspansel opgehangen. Saey is de vertolker,
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die ook het „Meilied" (De Mont) van Brandt Buys aanheft.
Cuypers zingt Jegemoetgaan" van Blaes-Antheunis.
Er was — onder Isidoor Teirlincks voorzitterschap -- volk
die avond om Emmanuel van Driessche over „Taalbeschaving"
te horen. Het brak in ovatie uit bij 't aanhoren van Schaapmans
„Aan de taal", ingevlochten in Van Driessches betoog.
Wij kennen de namen van de toehoorders nu allengs, maar
tekenen dan toch apart de aanwezigheid op van Herman Teirlinck, lid van 27 februari af; hij doet zijn eerste indrukken op,
om er gaandeweg -- zo wat na vijf jaar -- zijn „Kroonluchter"
uit te destilleren (1).
Nieuwe namen zijn ook deze van L. Simons, G. van Zype,
Gassee. Dr. Graevell eveneens aanwezig, en vlijtig ook sedert
25 januari, zal ongetwijfeld de keizerlijke attentie hooglijk geapprecieerd hebben!
Als enigszins muzikaal intermezzo tot „De Distel"-activiteiten
kan Teirlincks bijdrage gelden op io oktober i 896. Hij brengt
als voorlezing, zijn „cantate" „ Vespera mystica" zijnde nml. een
reeks verzen gewijd aan het wezen en de gevoelsinhoud van
verschillende godsdiensten. Zoekt hij naar een verklaring ?
Raken de gevoelsdomeinen van vader en zoon elkaar hier ?
Immers Isidoor Teirlinck werkt aan een „Flora mystica ", die
nooit verscheen!
Wij voelen dat de kenmerkende evolutie naar het symbolisme
toe is ingezet. In dat spel zal Herman Teirlinck een luchtige
hand (17.7.1897) hebben, onvermoed bijgestaan door Jef Mennekens die zich verkneukelt in analyserende notulen, zoals er
nooit voor het genootschap geredigeerd zijn geworden.
„De Distel" heeft met oudejaarsavond i 896-97 gefuifd over
de politieke zege die Coremans-De Vriendt in de Kamer bevochten hebben; het vriendenmaal knetterde van de toasten,
en er werd weer gezongen en gedicht; het staat elders reeds
( 1 ) Verschenen in 1907 als nr. X van de „Moderne drukken en herdrukken"
van Meindert -Boogaerdt, te Rotterdam, werd de persiflage te Molenbeek
in 't jaar 1902 beëindigd. Cf. H. TEIRLINCK, „VerQameld werk" III, 825,
waarin een grondig herziene en hier en daar gewijzigde tekst werd opgenomen; blz. 5 -120. „Herman Teirlinck heeft herhaaldelijk geweigerd deze
mislukte onderneming te verantwoorden" Aantekening van Prof. Dr. W.
Pee, blz. 8z6).
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summier aangegeven, maar i 897, niet waar, is met de jongste
aanwinsten toch ook het jaar van de pijnlijke incidenten Graevell-Prayon van Zuylen over het pangermanisme ( 1). Teirlinck
en Van Langendonck weten er van (2). Een en ander laat diepe
sporen na. Deze controversen had „De Distel" van beide zijden
kunnen missen.
Maar, nog voor de bom voor goed barstte, had men zich
toch om muziek te beluisteren neergezet. Op 14 april I 897.
Helaas, wij beschikken over een zeer slecht verslag van een
kunstmanifestatie die de „Oude beurs" tjokvol had doen lopen.
Hamélius, de historicus, had zich nog eens aangemeld om Michiels te horen over „Verbannen poëzie" o.a. De jongste gerecruteerden waren er ook. Het programma vermeldt een „Kwartet" van
Haydn, een vierde „Concerto voor viool" (Mozart ?), een ,,Polonaise
in re" voor viool (Wieniawski ?), een „Gavotte" en „Zigeunerweisen" voor cello, viool en zang. Mag hier de naam van Brahms
vooropgezet worden, nu deze met Pablo de Sarrasate op de
affiches verschijnt ? De Ji<getitierweisen" voor vocaal kwartet dateren van i 887-88. De heer Saey zal benevens dit stuk ook het
„Kerelslied " laten dreunen en „ Vlaamsch in ons Vlaanderen". Wie
het klavier hield en wie de cello bespeelde bleef verzwegen. K.
van Styvoort was de violist. Mogelijk dat Herman Teirlinck
voor het klavier instond, vermits hij „liederen speelt" op i i
december i 897, en een week daarna, op 18 december, de lezende
Mennekens l y r i s c h begeleidt zoals ook Rt hlmann deed
voor Leefson. In elk geval Du Soleil noch Tobie Jonckheere
konden voor april in aanmerking komen, want zij treden in „De
Distel" pas binnen op S juni, wanneer de eerste een ,,openingsstuk" speelt en ook Tobie Jonckheere begeleidt in een sonate
voor mandoline ! T. Jonckheere, V. Lugten en Du Soleil voeren
tot slot een „Trio" voor mandoline en klavier uit. Componisten
in het vage gelaten.
Het is alles nieuw wat wij horen. Voor viool komt een „ConZie over de verhoudingen J. BEHETS' artikelen -suite in „Wetenschap
ijdingen"; x959; 196o; 1962; 1963. En LODE BAEKELMANS : A. Prayon-peljkt
van Zuylen (Nyevelt) in Jaarboek van de Kon. Vi. Acad. voor taal- en letterkunde, 1946.
( 2) Het jaar daarop begint „Germania" te verschijnen (1898-19 0 5). Vier
redacteuren zijn leden van „De Distel".
(I)
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certballet" voor van Messemaeckers (?), ook een „Kinderdroom"
en een „Napolitaansch lied". Een L. R. zong Vlaamse liederen
(„Wacbtlied", Jk ken een lied", „Aai Vlaanderen") . Van Jef
Mennekens werden verzen voorgedragen („ Morgenrood” en
„Stella").
Zou het waar zijn, dat E. Hiel, die toen nog eens las (ditmaal

„Het Broodhuis"), hinder ondervond van de loop naar de Tentoon
zodat de avond weinig volk bijeenbracht, of is de greep-steling,
al te los geworden ? Kondigt de crisis zich aan tot zelfs in de
feestverhoudingen ?
Taai blijft die E. T'Sjoen ! Die heeft zijn programma; hij
schrijft zichzelf een roeping voor als het ware : op i 3 februari
1 897 commentarieert hij Schuberts leven en op 7 en 14 augustus
wijdt hij zijn besprekingen aan „Lohengrin".
Maar er zijn notulen die bewijzen hoezeer gehoopt wordt
de dingen over een andere boeg te kunnen gooien. Maurits
Sabbe, voorgesteld op 30 januari i 897 en lid geworden op 13
maart, pacificerend optredend tussendoor, tracht op 2I november
door een Benoit-zondag een -,sursum corda" te verwekken.
Hijzelf zet in met ,,Mijn hart is vol verlangen", want de uit Brugge
toegekomen jonge leraar zingt mooi en met begrip. ,,Min Moederspraak" eigent hij zich ook toe en met M. de Veen, die „Heef t
het roosje milde geuren" en ,, Twee kerelen" zingt, interpreteert hij
„Het Meilief". Parmentier vult aan met „Artevelde's geest" en

„De geest der aarde" (uit „Lucifer"). Edward Danneels speelt
„Balladen en vertelsels" van Benoit en een „Fantasie", vermoedelijk wel de 3de.
Om dit concert en De Marez te aanhoren („ Uit eigen herin
nering") waren meer dan 200 man opgekomen, het zijn ditmaal
-

niet de toehoorders en toehoordsters „des grands jours ". Te
noteren zijn : Brans, E. T'Sjoen (voort.), Dumonceau, Cortebeek, Buyst, Graevell, Van Zype, Lejour, Van Besiers, Mennekens, De Keyser, De Visschere, Van Hamnee, Ongenaert, H.
Teirlinck, Plas, Du Catillon, J. Toussaint, Burvenich, Perkin,
M. Sabbe, Hamelius, Hegenscheidt, Magerman, Van Langen
-donck,VaLMev.Cortbk,OpdReinhar
Noreilde, F. Toussaint (aanwezig sinds i 2,6; lid X9.6) volks
Mej.-vertgnwodiVale,E.DnsParmtie,
De Veen, Gassée, Mulle, De Marez, Blondeel, Geboes, Simons
(L. ?).

--- '33 Vier maanden later beproeft Sabbe het met een Mesdaghconcert ( 1 ); hij kan zijn vader Julius als redenaar inschakelen
om Mesdaghs betekenis te verklaren in verband met de Vlaamse
Beweging. Het wordt een keurig, intiem programma, uitgevoerd
in aanwezigheid van de componist op 27.3.98. Medewerkers
waren O. Milissen, K. Sobry (klavier : tweemaal „Divertimenti"),
Maria Levering, F. Mulle. Helaas, wij krijgen geen kijk op de
aanwezigen. De zo vlijtige Mennekens achtte het overbodig
voor een feestzitting namen op te tekenen. Of er nog zo veel
volk was als voorheen, weten wij evenmin...
En onverdroten is daar weer E. T'Sjoen. Hij laat zijn gedachten over Wagners leven gaan (12.3.98) en komt nu te voorschijn
met de ontleding van „De vliegende Hollander" (9.7 ; 8. i o). Hij
is de onversaagde, met de bespreking van „Das Rheingold" zelfs
de hekkensluiter op Sylvesterdag
Nog een handvol leden, negen in het geheel, plus Grosemans
een nieuweling, staan genoteerd voor het feest van 22 januari
18 99, als Odilon Périer „Oude strofen" ten beste geeft. Van Styevoort speelt een „Hoch eitsmarsch" (Mendelssohn ?), Mej. De
Guevara zingt „Door het bosch", „Heeft het roosje milde geuren",
„Het laatste lied", (V. T'Sjoen) „Het lied van de Xde penning" en
„Klokke Roeland". Bertha de Veen en H. Bosier vertolken ,,Het
eerste bal" van Bertha de Veen. K. Sobry zorgt voor een Jallade" van Benoit.
Er worden ook nog wel eens liederen gezongen door Saey
(Du Soleil begeleidt) : Klokke Koeland", „Kerlingeland", „Ik
• , maar ziet, wie aanwezig zijn : Menneken een lied" (21.io.i899)
kens (voort.), Van Hamme, Grosemans, Buyst, Brans, Van
Zype, Plas, De Smaele, K. Bogaerd, De Visschere, Saey, Comeyne, Hamelius, Leefson, De Keyser, Van den Berghe, Van
Parys, Du Soleil, Maesfranckx, Mej. T'Sjoen, jongeheer Brans,
Mev. Plas, Mev. Brans. Ook al heeft Herman Teirlinck nog
„opwekkende aria's" gespeeld op zi januari i 899, en heeft
Maurits Sabbe zich grootnederlands betuigd door ,, T'ien Neêrlands bloed" én het „T"ilhelmus" én „De Vlaamsche Leeuw" te
vertolken, het is de tijd van de uitholling, de periode waarover
Mennekens tranen met tuiten schreit. Deze commentaren moeten
„

.

(

) Zie blz. 96.

1
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eens elders hun plaats vinden; er moet enkel geconstateerd
worden, dat met het einde van de eeuw Teirlinck jr. het volste
recht verwierf om zijn omhuld panopticum op te stellen, want
het is niet omdat T'Sjoen op 23 september i 899 de moed nog
heeft andermaal met bijzonderheden over „Das Rheingold" te
komen aandragen, evenmin omdat op 24 maart 1900 een bundel
Wilford-liederen Willem Gijssels zouden aangeboden worden
in een zitting met nog maar eens een handvol leden, (waaronder
het oude stel Kesler, Brans, T'Sjoen is afwezig, Stijns), dat nog
iets degelijks te ondernemen zou zijn. Zal Willem Rooyaards
zich niet ontgoocheld hebben gevoeld, toen hij in de kleine,
droge „Distel"-plek in een stuwend Brussel kwam pleiten voor
de inrichting van Nederlandse toneelavonden?
De laatste werkelijke opflikkering die te relateren is, betreft
Herman Teirlincks interventies met eigen werk o.a. op 23 oktober i 897, toen hijzelf de partituur van Ernest van Nieuwenhove
voor zijn symbolistische „Era" als koene virtuoos voorbracht
en wel zo, dat om een herneming werd gevraagd opdat de algemene vergadering van 18 december i 897 de jonge fantast
zou kunnen toejuichen. Noteren wij toch dat hij, rond de tijd
dat hij aan het twijfelen zal gaan of hij beslist in 't Frans dan
wel in 't Nederlands zal schrijven voortaan, in zijn werk laat
doorschemeren hoezeer hij verknocht is aan de muziek, aan
tere stemmingen, aan tere, XVIIIde eeuwse intieme instrumenten. Beluister de „Airs de clavecin" 1 „ de mai" i 899 van
een orator didacticus die in maanden, jaren zijn silhouet als het
ware vooruit werpt...
En wie zaten nu in de herfst van i 897 te luisteren naar zijn
interpretatie ? Brans, E. T'Sjoen, Dumonceau, Cortebeek, Buyst,
Graevell, De Smaele, Van Zype, Mennekens, zijn vader, De
Visschere, Van Hamme, Burvenich, Perkin, M. Sabbe, Van
Langendonck, Van Loock, Mev. Cortebeek, Prayon van Zuylen
(vriend en vijand was er dus), Grosemans, T'Sjoen, De Jaeghere,
en laat ons sluiten op een juichtoon -- ook Alberic de Swarte i
De verhoudingen waren dan wel zo, dat de wellicht broeiende ontstemming, die zou uitbarsten op 3o april i 898 over het
cynisme en de spot en de harteloosheid, zoals de ouderen die
(

(

1)

Verf. werk I, 827.

)
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bij de jongeren als drijfveer en hoofdbestanddeel meenden te
ontwaren, toch de uiting van tevredenheid naar aanleiding van
nieuwe scheppingen niet in de weg hebben gestaan.
Alleen werkte feller dan ooit te voren (en dat gaat in climax ! )
de tegenstelling tussen de generaties, de incompatibilité d'humeur, zodat men elkander nog moeilijk verstond. Toen Hegenscheidt op io november 1900 Vermeylens „Kritiek van de Vlaaynsche Beweging" kwam voorlezen, kreeg het noodlot zijn loop en
brak de „Distel"-draad voor goed door. „De Distel" verdween
niet, maar ging zwalpend leven, tot 1914.
De geschiedenis van de nieuwe periode kan vooralsnog niet
aangevat worden, want notulen... als bakens in de wind, staan,
voorlopig (?), niet meer ten dienste.
5. BILAN

Naar alle bescheidenheid mag het besluit getrokken worden,
dat „De Distel" te Brussel niet om niet geleefd en gewerkt
heeft. Een paar sterke persoonlijkheden, te veel levend van
traditie, maar waarvan naar het karakter de gaven tot nog toe
onvoldoende belicht werden, vormden er als het ware de ruggegraat van; de activiteit geraakte gebroken door factoren buiten
hun wil : een intellectueel gewapende generatie, die komt opzetten met een explosieve geldigheidsdrang, vri ende stout,
onburgerlijk, ook sarcastisch getraind, zoals de Franse school
dat sedert decenniën wil en naar welke formules onze „brains"
gedrild geraken, zij verwerken zeer gemakkelijk de denkstof
van Franse voorgangers, die op hun beurt naar Duitsland opzien. Sommigen onder ons doen het dan ook des te gereder
omdat het Duitse geestesleven hun zelf naar de afstamming,
niet zo vreemd is. Enkelen onder hen komen toch, naar de
origine, direct uit het Oosten. Jozef van Hoeck onderstreepte dat
nog zo pas in zijn Hegenscheidt-monografie : vader stamt uit
Westfalen, moeder uit Saarland.
Franz Ri hlmann is in onze geschiedenis iets te vroeg gekomen.
Onvoldoende begaafd om al scheppend een rol te spelen, zo
heeft hij zich bij de vertolking moeten bepalen om uitdrager
van vormen te worden. Het is de vraag hoe zijn toekomst zich
aan hem zou hebben voltrokken in zijn vormingsjaren, indien
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toen een Vlaamse Opera te Antwerpen had bestaan, als toeverlaat, want de Vlaamse omgeving heeft hem, door haar leegte,
volledig kwijt gespeeld, zoals een begaafde Jan van Beers jr. te
Parijs en te Londen voor de Vlaamse cultuur zal verloren gaan.
Enkel een Henry van de Velde zal slagen, maar niet in eigen
land. Over Ruhlmann kunnen onze Conservatoria niets zeggen.
Zij zijn zijn spoor volkomen bijster en H. Closson noch E.

Bosquet, zo schreef Prof. Dr. A. van der Linden mij, kregen
nooit over hem éen vraag gesteld. En Van den Borren ?
Uit een vrij aanzienlijke voorraad van stevig gefundeerde
naslagwerken konden wij slechts drie bronnen opdelven, waar
een aanvaardbaar beknopt curriculum vitae van de orkest--uit
meester is samen te lezen : voor Nederland (i 93 2), nog tijdens
Ruhlmanns leven : G. Kellers en P. Krusemans „Lexikon"
(daarin vinden wij hem ook als hoboïst bij de Munt terug) ;
voor Engeland „Grove's Dictionary" bezorgd door Eric Blom

( 1 954r», waarin J. Prod'homme hem het uitvoerigst herdenkt
met zijn bedrijvigheid te Parijs („Carmen", 1905 ; hij was er
b.v. ook leider van het Colonne-orkest) en Brussel.
Voor het eigen land is niet het „Dictionnaire des musicians"
van Vannes te noemen, want die vermeldt hem eenvoudig niet,
evenmin het jongste klaargekomen „Mu^ieklexikon", ook niet
M. Boereboom in zijn „Handboek", wel de „Muziek-encyclopedie"
van A. Corbet en W. Paap (1963). Daarin staat, als enige onder

alle, aangemerkt dat Ruhlmann voor en na W.O.I. te Brussel,
in de „Concerts populaires" ( 1), „de eerste uitvoeringen leidde
van vele toen als baanbrekend beoordeelde composities” ( 2),
wat wij, plus minus, terugvinden in de aantekeningen bij het
„ Verzameld Werk" van Teirlinck (3 ), en op verschillende plaatsen
gedetailleerd besproken weten in „La musique en Belgique" van
E. Closson en Ch. van den Borren (195o). E. Closson had in
hoofdstuk IV „La jeune école" (blz. 289), er op gezinspeeld dat
Ruhlmann met Stravinsky's „Le sacre du printemps" te Brussel
in 1921 het vijandige publiek heeft mogen trotseren, dank zij
Ch. van den Borren en Mevr. E. Vandervelde. In hoofdstuk V

(1) In Grove verkeerdelijk Antwerpen toegewezen.
(2) Zie blz. i 3 7. voor eerste opvoeringen te Antwerpen ; let op data
( 3) Cf. V, 79 S
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komt R. Wangermee ( 1) een paar keren op de orkestmeester
terug om ,,Les concerts" te Brussel te situeren.
Samengevat komt de informatie er op neer te beklemtonen,
dat Ruhlmann te Brussel studeerde (Conservatorium) en in het
orkest van de Munt fungeerde als hoboïst „for seven years",
om daarna orkestmeester te worden. Al met al treffen wij hem
als dirigent van opera- orkesten aan te Rouen, te Luik (Grove's
.Dictionary), te Antwerpen (1896-98; T 902-05 (2)), te Parij s
(Opera comique, 1905-14, als opvolger van Busser en Luigini;
de Opéra zelf van 1914 af) en te Brussel, waar hij in i 9 I met
Strausz en Vincent d'Indy de „Concerts populaires" leidde,
om ze na 1920 vast in handen te nemen, alsmede de Munt.
.Als „premières" bracht hij te Antwerpen in i 896-97 : „Maeppa" (C. de Grandval), „Phryné" (C. Saint-Saëns) (:'), „La Bernoise" (E. Mathieu; woorden van L. Solvay), „Martyre" (S.
Samara), „La fiancée d'Abydos" (P. Lebrun), „Hdnsel and Gretel"
(E. Humperdinck, versie van Catulle Mendès ; een poging in
de Wagner- richting ; i o voorstellingen !) ( 4), met een herneming
van „Sigurd" (b) en een „Lohengrin "- opvoering voor „Les enfants
martyrs" (1896). In i 897-98 volgen twee opvoeringen voor „La
croix rouge" en de premières : „Nurzance" (j. van den Eeden),
„André Chénier" (Giordano) ( 6), „Le roi d' Ys" (E. Lalo) ( 7 ).
Tijdens dit seizoen drijft Ruhlmann eindelijk de „ I-Y alkisr•e"
in het Antwerpse muziekleven in. De „ IValkiire", zij geniet de
grote voorkeur van de componist zijn hele leven lang, want als
(1) Portret blz. 396.
(2) In de programmabundels van het „Theatre royal d'Anvers" staat
hij voor 1903 eveneens opgegeven als „administrateur de la scène".
(3) Eerste originele opvoering r 893. Tijdens een G.A.K.V.O. -avond
leidt hij te Antwerpen, in 193 S, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag
van Camille Saint-Saëns' geboorte „Samson et Dalila".
(4) Eerste orig. opv. 1893.
(5) Zie blz. 93. „Sigurd" was te Antwerpen onder de directie van Domergue
de la Chaussée reeds opgevoerd in januari i 891. Irma Peyrand en L. Vilette,
zangers in de hoofdrollen, waren de dag te voren gehuwd. De groep excentrieke „Skalden", waarbij E. van Offel behoorde, vormde de figuratie!
Onder de titel „Noormannen te Antwerpen, 8 3 7" trok het fameuze gezelschap in stoet door de stad. Cf. E. van OFFEL : „ XIIde Jaarboek van de Skalden", 1885-1909. (Met ill.)
(6) Eerste orig. opv. 1896; hij bracht het werk ook naar Parijs.
7 ) Eerste orig. opv. i 888.
(
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hem later, als dirigent van het Jheatre Royal fran gais", te
Antwerpen op 29 januari i 897 een benefiet-avond wordt aan
directie, dan zal hij om de opvoering vragen van-gebodnr
het e e r s t e b e d r i j f van Wagners tweede dag ( 1); het is, met
de opvoeringen van 9 en 14 februari, de enige ,,^YFYalkiire"„programmering” in het bestaan van de aartsreactionaire „Royal",
waaraan voor de benefiet-avond nog enkel toe te voegen zijn :
„Prelude" en „3 me Acte" van „Lohengrin Deze twee fragmenten
werden hernomen op 21 februari.
Aan een en ander is wellicht een kleine commentaar te verbinden:
Ruhlmann geeft zijn dirigentschap op bij het einde van het
opera-seizoen '97-98 en zijn directeur neemt de maatstok zelf
ter hand, maar de Antwerpse Orkestvereniging maakt van haar
eerstvolgend winterconcert (negende jaar : 6 november i 898,
66ste in de reeks), onder de leiding van Constant Lenaerts, een
Wagner-concert, een demonstratie, met uldigingsmars voor
Ludwig II", „Faust-ouverture ", ,,Siegfried-Idylle", voorspel tot
„Lohengrin", „Venusberg", voorspel tot „Parsifal", treurmars
uit „Gótterddnnnerlung" en ... „ W"alkiirenrit". En het jaar daarop,
9 april 1899, wordt het 7lste concert met eenzelfde Wagnerprogramma hernomen!
Pas vijf jaar later komt Ruhlmann terug (1902-03) en hij stelt
zijn geblaseerd publiek in kennis met de zeer onlangs (igoo) te
Parijs gecreëerde „Louise" van G. Charpentier. Volgen als
".

eerste opvoeringen nog : „La jota" (Ballet van J. Martin), ,,Mes-

saline" en ,,Moina" van Isidore de Lara ( 2), „Djamleh" (ballet van

Th. Charlier). 1903-04 levert als premières op : „Les sultanes"

(Ballet van De Gussem), „Yetta" (Ch. Lecocq), „Adrienne Lecouvreiir" (F. Ciléa, première voor België; i i voorstellingen),
„Orphée" (E. von Gluck, benefietvoorstelling) (3 ), „Une fete
La/ante" (?), „Marie Magdalena" (J. Massenet). Volgen dan:
„La Tosca" (G. Puccini) (4), „ Jean Marie" (J. Verbeeck), „La

(1) De vertaling van „La Valkyrie" (z9 januari i 897) is van de hand van
V. (van) Wilder, de te Parijs verblijvende Vlaming, die destijds voor de
vertaling van Hiels „Lucifer" zorgde (mei i 88 3).
(2) Eerste orig. opv. i 899.
(3) Eerste orig. opv. 1762.
(4) Eerste orig. opv. i boo.

Progammablaadjes uit de verzameling schouwburgprogamma's
van de Stadsbibliotheek te Antwerpen.
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cigale" (J. Massenet), „Morgane" (A. Dupont) ( 1). 1904-05 , plus
twee „Lohengrin" voorstellingen.
Is het dan niet verkeerd van Rühlmann, zonder eerbewijs,
een eer vertekend portret te bewaren ? Heeft de man niet ook
op mede van onze knapste mensen stimulerend ingewerkt?
Dat hij, naar de overlevering het wil, in de Antwerpse Jheatre
Royal" enkel de vereerde orkestmeester is gebleven van het
Meyerbeer- en Gounod-repertoire is zeer zeker niet zijn schuld.
Zijn chef, langs diens opdrachtgevers om : het publiek „du beau
monde de la Métropole des arts et du commerce" op de Festers,
Francks en Jussiants na, wilde het niet anders. Lang heeft het
eveneens te Brussel geduurd vooraleer in de Munt degelijke
Wagnerreeksen als repertoriumstukken mogelijk waren (2).
Zijn aanwezigheid te Brussel na i i 8 gaat gepaard met heel wat
herrie : de achterstand was er, qua publiek zeer groot wat de
„moderne muziek" betreft; Strawinsky vond er vooralsnog
geen weerklank. In 1919 bracht Rühlmann Ravel en Debussy,
in 1920 „L'oiseau bleu" van Strawinsky. „Petroesjka" werd dan
flink uitgejouwd -- al kenden de Ballets cusses van Diaghilew
daar en te Antwerpen, als ballet, geweldig succes. Maar, de maand
na het fluitjesconcert herneemt hij het concertstuk, met het
„Vuurwerk", om in i 924 de „Sacre" Ook te hernemen, nadat het
werk het jaar van tevoren eveneens slecht ontvangen was geworden ( 3). Rühlmann had te Brussel de slag te leveren die Lodewijk De Vocht te Antwerpen met de „Nieuwe Concerten" en
het „Chorale Cecilia" won.
Wij wensen in Ruhlmann derhalve voor alles te blijven zien
een voorloper van die bijzondere enthousiasten onder de ambtenaren en artiesten van alle slag (te Brussel, b.v. achter Kufferath
aan, te Antwerpen achter Ontrop aan) die er niet tegen opzagen
voor een of andere Wagner-voorstelling gauw heen en weer te
stomen naar Parijs, het Parijs van Ruhlmann. Om een naam te
noemen, zo deed Jan Eelen, die deel uitmaakte van de anarchistische Kapel-groep, van de kring van „Alvoorder", al jonge(1) A. Dupont is de broer van de dirigent van de Brusselse „Concerts
populaires".
(2) Cf. Karel VAN DE WOESTIJNE : „Maurits Niekerk", i 909, in Verf. werk.
IV. blz. 275.
3) R. Wangermee zie blz. i 36.
(
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ren van de eeuwwende, die, de generatie later, haast automatisch
uitmondden in het enthousiast maar critisch en genuanceerd
inzicht van een A. H. Cornette jr. In 1933 zond deze schoon
vaardige pianist onze Academie een meesterlijke-heidsblvrn
synthese toe onder de titel „Hoe staan w j tegenover JVagner ?" ( 1).
Cornette jr. wijst daarin de vernieuwer van Bayreuth niet af,
maar gretig aanvaardt hij ook wat andere tijden ingebracht
hebben, zoals ook Ruhlmann dat had gedaan. Wij zien de lijn
doorlopen.
Ruhlmann, behoort hij niet tot een generatie die, door innerlijke vervreemding, in de eenling soms ontwaard, ook te snel
vergeten werd, alhoewel zij gedachtedraagster is geweest van

veel nieuws. Onder hen tellen wij o.a. een Victor dela Montagne,
een Arthur Cornette sr. voor onze gewesten; een Octave Pirmez,
een Xavier de Reul voor het zuiden, een Charles Doudelet,
een Jules de Praetere en nog zovelen in andere dan de literaire
domeinen.
Zouden wij steeds ook aan die allen denken, wanneer wij de
groten onder ons en de geslaagden oproepen, dan zou alles nog
goed en wel zijn; maar wij doen steeds het tegenovergestelde !
Wij eren slechts de groten der encyclopedieën en der monografieën, die weliswaar niet steeds de plaats zouden bezetten, die
ze ter ere van ons allen, gelukkig, innemen, steunden zij niet
op een voorbereide basis ; waren zij niet ontloken aan een hun
voordelig gemaakt klimaat.

In die orde van gedachten gedenken wij Franz Ruhlmann.

( 1) „Verslagen en Mededelingen", blz. 487-516; opgenomen in „Vlaamse
wetenschappelijke pockets", nr. io, 1966.

VOOR EEN INVENTARIZERING VAN ONS
INSTITUTIONELE HANDSCHRIFTENBEZIT,

CORRIGENDA
door
STEPHANUS G. AXTERS 0. P.

Lid van de Academie

„MANUSCRIPTA UNICA"
Een unicum is het ms. Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Gl.
Kgl. Saml., 3 83 uit het jaar 148 i niet en men kan hier in ieder
geval de handschriften Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. S 205
en Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Thott, 3 i 2 aan toevoegen.
Het ms. Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Gl. Kgl. Saml., 383
is dan ook in onze verhandeling te schrappen.
LIJST VAN ZOEK GERAAKTE EN VAN VERNIETIGDE HANDSCHRIFTEN

Spoorloos verdwenen handschriften zijn niet altijd vernietigde
codices en wij koesteren de bescheiden hoop dat een Lijst van
vermiste handschriften eens sommige vorsers van een en ander
dat men verloren waande, zal op het spoor brengen.
Zo heeft E. Persoons ( 1 ) er vóór één jaar op gewezen dat het
handschrift met de autobiografie van Alijt Bake, dat wij vóór een
tiental jaren in het Stadsarchief te Gent konden inkijken en
B. Spaapen ( 2) als verloren meldde, thans onder berusting van
het Rijksarchief te Gent wordt bewaard.
Met enige verbazing stelden wij, bij het inkijken van een zeer
recente publikatie van A. Gruys ( 3), ook vast dat althans een
gedeelte van het ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Voss.,
(1) Enkele nota's over drie handschriften van Ruusbroec en Alit Bake, in Ons
Geestelijk Erf, t. 40, 1 966, p. 433.
(2) Middeleeuwse Pas riemystiek, II, De vier Kruiswegen van Alit Bake, in Ons
Geestelijk Erf, t. 40, 1966, p. 6.
3 ) Een verloren gewaand handschrift teruggevonden, in Het Boek, ser. III, t. 37,
(

1965-1966, p.

212-224.
24.
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Quarto, 12 dat te Leuven bij de bibliotheekbrand van het j aar 1914
met twee andere Ruusbroec- handschriften verloren ging, aan
de verwoesting is ontsnapt en thans met de signatuur I. G. 38
(Moll, 27) aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam wordt
bewaard. In dit behouden gedeelte van de codex Vossius, Quarto,
I 2 bezitten wij, met de titel Een boecsken van versnzaenisse der were/i,
in Nederlandse vertaling een kopie van Jan van Schoonhovens
De contenmptu mandi.
Verder bestaat ook het ms. Leuven, Universiteitsbibliotheek,
1940, G. 6 nog steeds, hoewel thans met de signatuur A. 3.
Voorts is het ms. Gaesdonck, Collegium Augustinianum
(Bischo**ffliches Gymnasium), 62, thans aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Leiden met de signatuur BPL. 2692.
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HET LEVEN VAN EEN TEKST
DOOR
Prof. Dr. K. HEEROMA

Het is van retorisch standpunt altijd een goed begin om te beginnen met een captatio benevolentiae. Maar ook afgezien van alle
retoriek lijkt er bij een voordracht die tot titel heeft „Het leven
van een tekst", wel enige reden voor te zijn dat de spreker begint
met zich te verontschuldigen over die titel zelf. Want mijn titel
maakt een weinig zakelijke indruk. Kan men van een tekst wel
zeggen dat hij „leeft" ? Een tekst is als een geheel van geschreven
of gedrukte letters toch eigenlijk maar een dood ding en werkelijk
geleefd hebben alleen de mensen die hem schreven of drukten.
Natuurlijk, men kan, als men zich een beetje „dichterlijk" wil
uitdrukken -- maar dat geldt onder ons helaas als een minder
nauwkeurige wijze van uitdrukken -- de sporen van geestelijk
overleg, van handbeweging en vingerdruk, waarmee de producenten van het schrijf- of drukproduct in hun geschreven of
gedrukte tekst menselijk herkenbaar blijven, wel zijn „leven"
noemen. En men kan soms vaststellen dat de lezers, die het product van de schrijvers of drukkers in ontvangst genomen hebben,
ook, met name wanneer zij lazen met ongewassen vingers of met

een schrijfstift in de hand, de sporen van hun lezersleven in de
tekst achtergelaten hebben. Al die sporen van levende schrijvers
of levende lezers kan men, als men wil, „het leven van een tekst"
noemen, maar geheel zakelijk is dat stellig niet, er past iets als
een „sit verbo vena" bij. Nog meer van de verbeelding uit
sprekend kan men zeggen dat ook lezers die zich intensief met een
tekst hebben beziggehouden, zonder deze op enigerlei wijze
beduimelend of bekrabbelend te verontreinigen, daarin al lezende
iets van hun leven hebben neergelegd, dat dus zo'n aandachtig
gelezen tek.&t „een stuk leven" van hen vertegenwoordigt. Een
tekst kan voor een lezer zelfs een soort „levend wezen" worden
waarmee hij menselijk omgang - heeft. Maar, ofschoon een dergelijke wijze van denken en spreken van de verbeelding uit mij
wel ligt, ik moet toegeven dat in een zakelijke communicatie
een zodanig gebruik van het woord „leven" verwarring sticht,

146 of althans om een nadere verklaring vraagt, die in feite een ver
inhoudt.
-ontschuldig
En toch is het helemaal niet mijn bedoeling om ditmaal een
bijzonder beroep te doen op uw toegefelijkheid. Ik bedoel mijn
titel namelijk niet „dichterlijk" maar zakelijk, filologisch. Zeker,
ik wil het graag erkennen dat op het ogenblik toen de titel„Het
leven van een tekst” mij inviel, het woord „leven" daarin geen
exact formuleerbare inhoud had. Mijn uitgangspunt lag niet
zozeer in het wetenschappelijk denken, als wel in de alledaagse
menselijke ervaring. U heeft er als hoorders recht op om dat te
weten. Ik heb een jaar lang zeer intensief geleefd met het z. g.
Gruuthuse-handschrift om daaruit, voor het tweede eeuwfeest
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het liedboek
uit te geven van de Brugse dichter Jan Moritoen, die vijf en een
halve eeuw geleden, in het najaar van 1416 of het voorjaar van
1417, als lid van de vroedschap van zijn vaderstad overleed.
In de inleiding tot mijn uitgave heb ik een en ander over mijn
leven met deze tekst verteld, maar het is zeer menselijk dat men
na volbrachte arbeid de behoefte voelt om er nog wat over te
blijven doorpraten. En ik meen zelfs nu, bij wijze van inleiding
tot mijn voordracht, nog wel even aan deze behoefte te mogen
toegeven, èn terwille van de eerlijkheid, die mij gebiedt u duidelijk
te maken hoe ik aan mijn onderwerp gekomen ben, èn tot uw
voorlopige oriëntatie, omdat ik immers niet mag verwachten
dat u, op grond van de lectuur van mijn boek, de achtergrond

van de tekst die ik wil bespreken al zo helder voor ogen zal staan.
Ik begin dus maar, gewoon doorpratend, u een en ander te vertellen van wat het Gruuthuse-handschrift mij zoal te beleven
heeft gegeven. Van dit meeleven met „het leven van een tekst",
dat maar een „leven" bij wijze van spreken is, kom ik dan vanzelf
tot „het leven van een tekst" in een meer exacte zin, waarover
ik mij, naar ik meen, niet zal behoeven te verontschuldigen.
Het is bijzonder boeiend om het ontstaan van zo'n handschrift
uit de laatste jaren van de I4de eeuw in de verbeelding na te
beleven. je probeert je als onderzoeker de opdrachtgever voor
te stellen, de burgerlijke Brugse kring van zang- en muziek
een soort voorvorm van een rederijkerskamer moet-minars,de
zijn geweest, de vrienden en kunstbroeders van de dichter Jan
Moritoen. Je probeert je aan de hand van een codicologische
analyse de gang van zaken op het schrijfatelier voor te stellen.
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Een handschrift waaraan evident vijf man, van verschillende
schrijversgeneraties, in een bepaalde onderlinge gezagsverhouding
hebben samengewerkt, „leeft" voor een onderzoeker veel meer
dan één dat netjes en regelmatig van begin tot einde door dezelfde
hand is afgeschreven. Er valt aan dit Gruuthuse-handschrift
zuiver handschriftelijk gezien inderdaad heel wat te beleven.
Men kan over de wording van dit handschrift zelfs een soort
detective story schrijven, waarbij men het uiteraard, als iedere
detective, hoofdzakelijk moet hebben van de gemaakte fouten.
De fouten dragen wel zeer in het bijzonder bij tot het „leven"
van onze codex, hetzij ze al door de corrector van het schrijfatelier, hetzij ze pas achteraf door de eerste lezers, de gebruikers
van het afgeleverde schrijfproduct, verbeterd zijn. De belangrijkste lezende verbeteraar en dat maakt ons wel bij uitstek
dankbaar voor de nalatigheden van de professionele scriptores
is niemand minder geweest dan de dichter Jan Moritoen zelf.
De beide slotliederen van het liedboek, die ten gevolge van de
gebrekkige samenwerking op het schrijfatelier onafgeschreven
waren gebleven, heeft de dichter na aflevering van de codex
eigenhandig toegevoegd. Hierdoor worden we, wat voor de
middelnederlandse literatuur zeldzaam is, in het Gruuthusehandschrift geconfronteerd met een dichter-autograaf. Ik weet
niet of de grafologie ooit in staat zal zijn om een laat-14de-eeuwse
rotunda schriftpsychologisch te analyseren, maar in principe
hebben we hier een kenbron voor het leven van de dichter die,
ofschoon in de tekst gegeven, in zekere zin buitentextueel mag
heten, omdat zij buitenlinguaal is. We ontmoeten ook, in toevoegsels die buiten de oorspronkelijke, door de opdrachtgevers
„bedoelde" tekst staan, enkele gelijktijdige handen die we wel
mogen toekennen aan vrienden van Jan, zijn kringgenoten, medebezitters van, medebeschikkers over de afgeleverde codex. Ook
deze kring wordt ons hierdoor op een bepaalde wijze menselijk
toegankelijker, „levender". Een boek „leeft" voor onze ver
gebruik van zijn gebruikers, die er al lezende bezit-beldinght
van hebben genomen. Knoeien in een boek is niet netjes, maar
een volkomen schoon gebleven boek, dat geen enkel spoor van
lezend gebruik vertoont, heeft als het ware nog een babygezicht,
om niet te zeggen : het is functioneel nog ongeboren. Hoe ouder
een boek, hoe meer gebruikersleven het natuurlijkerwijs bewaart
en hoe interessanter het daardoor wordt.

148 Ons Gruuthuse-handschrift heeft zo'n S 70 jaar van recht en
slecht gebruik in zich opgenomen. Het rechte gebruik was dat
van de muzikale en literaire vriendenkring die het omstreeks
395 als tekstboek had laten vervaardigen, het gebruik gedurende
de eerste paar decennia van zijn boekenleven. Het slechte gebruik
begon toen omstreeks 146o de vermaarde Loys van den Gruuthuse,
ridder van het Gulden Vlies, het aan zijn bibliotheek had toegevoegd, om geen andere reden dan dat er een voor zijn grootvader geschreven gelegenheidsgedicht in stond. Dat is het vijf
eeuwen durende gebruik als een soort adellijk familiedocument.
Na Jan Moritoen en zijn vrienden hebben ook de latere adellijke
bezitters er hun karakteristieke sporen in nagelaten. Op de eerste
tekstbladzijde liet Loys bij wijze van eigendomsmerk zijn hoogadellijk wapen schilderen en daaronder, en waar er verder maar
plaats voor was, werden allerlei aantekeningen van persoonlijke
en familiale aard aangebracht, dienende tot persoonlijke en familiale zelf bevestiging. Die adellijke toevoegsels hebben eigenlijk
niets meer met het directe „spreken" van de oorspronkelijke tekst
te maken, maar zijn voor ons niettemin bijdragen tot zijn „leven",
zeer wezenlijke zelfs wanneer wij „leven" opvatten als „voortbestaan". Dank zij dit wapen en deze aantekeningen immers is het
handschrift de eeuwen door de moeite waard gebleven om bewaard te worden. Als de tekst die het van zichzelf uit wilde zijn,
heeft het liedboek van Jan Moritoen tussen de i S de en de i 9de
eeuw niemand meer geïnteresseerd. Het handschrift geraakte

dan ook in slechte staat, zodat er bladen van verloren konden gaan.
Maar bij een i 8de-eeuwse restauratie heeft de toenmalige bezitter
er wel voor gezorgd dat althans zijn familieherinneringen integraal
geconserveerd bleven. Het bij het inkorten der perkamenten
bladen afgesneden z S de-eeuwse onderschrift bij Loys' wapen
werd er vervangenderwijs in gestileerde letters van de eigen tijd
naast geplaatst. Het was een leven om „het leven van de tekst"
heen, het leven van een om de bouwvallig geworden tekst heengeplaatste schutting, die toch ook wel een beschutting was.
Als monument van kunst is het handschrift met zijn tekst
tenslotte weer ontdekt door iemand die buiten de enge kring der
wettige erfgenamen stond. Het is de geleerde kanunnik Charles
Carton geweest voor wie, in de jaren '40 van de i gde eeuw, de
eigenlijke tekst opnieuw is gaan „spreken". Latere filologen
hebben deze Carton gesmaad en „berucht" verklaard, vanwege
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zijn inderdaad talloze uitgeversfouten, maar wie werkelijk meeleeft met „het leven van de tekst" moet hem in dankbare gedachtenis houden. In Carton begint de tekst immers een nieuwe
levensfase, hij gaf hem voor het eerst uit, hij transponeerde het
Ode-eeuwse handschrift in de 9de-eeuwse drukletters, hij
maakte van het verborgen, „leesdood" geworden familiebezit
een in principe weer voor iedere leesbegerige toegankelijk boek.
Ook de uitgever Carton heeft in het handschrift zijn eigen, voor
hém karakteristieke sporen nagelaten. Wij behoren dat als nette
filologen af te keuren. Wij hebben zelfs gegronde redenen om
over Cartons ingrijpen in „het leven van de tekst" zeer bedenkelijk
het hoofd te schudden, niet zozeer vanwege die enkele potlood
waarin wij hem de structuur van de tekst zien-antekig
ontdekken, alswel vanwege die vele bruine vlekken waarmee wij
hem, al ontdekkende, de tekst zien bedekken. Zij zijn veroorzaakt door het looizuur, waarmee hij afgesleten plaatsen voor zich
leesbaar heeft willen maken, maar tegelijk, ongewild,-zelfwr
voor latere onderzoekers voorgoed onleesbaar heeft gemaakt.
Ook die bedenkelijke sporen van Cartons activiteit zijn echter
voor ons even zovele bijdragen tot „het leven van de tekst". Zij
treffen ons menselijk veel meer dan het, in zichzelf onschadelijke
en zelfs beschermende, maar al te trotse wapen van Loys. Zij zijn
immers afkomstig van de eerste echte lezer, in wie de tekst, nadat
deze omtrent vijf eeuwen „stom" was geweest, weer tot „spreken"
kwam. Sinds 1849 behoort Cartons boek bij het Gruuthusehandschrift, het vervangt het zelfs ten dele, omdat wij de passages
die hij als eerste uitgever in het origineel onleesbaar heeft gemaakt
nu alleen nog maar door zijn ogen en in zijn transcriptie kunnen
lezen. Cartons lezers zijn indirecte handschriftlezers.
Evenals de achtereenvolgende bezitters_ en gebruikers van het
oorspronkelijke handschrift het hunne hebben bijgedragen tot
„het leven van de tekst", deden dat daarnaast en daarna ook de
bezitters en gebruikers van enig exemplaar van Cartons uitgave.
Er bestaan enkele exemplaren van zijn boek die, door de erin
aangebrachte correcties en aantekeningen, het gebruikersleven
en zijn bijdrage tot „het leven van de tekst" voor ons direct
controleerbaar en naleefbaar maken. Ik denk dan in het bijzonder
aan de exemplaren die aan Scharpé en De Vreese hebben toebehoord, de beide filologen die, de eerste bijna 70, de tweede bijna
30 jaar geleden, ernstig, maar zonder definitief resultaat, zijn
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bezig geweest met de voorbereiding van een nieuwe uitgave.
Op een andere wijze leven de tekst en zijn lezers ook tastbaar in de,
overigens niet zeer uitgebreide, secundaire literatuur die naar
aanleiding van de eerste uitgave is ontstaan. Maar wanneer wij
onze verbeelding inschakelen, kunnen wij „het leven van de tekst"
in de laatste Ito jaar nog heel wat uitgebreider zien. Ook het
anonieme, niet te documenteren lezen heeft immers om de tekst
in de uitgave van Carton heen een atmosfeer van ontmoeting en
interpretatie gevormd. Deze algemene atmosfeer is uiteraard
alleen zeer in het algemeen, van het boek uit, te karakteriseren.
In een dure wetenschappelijke uitgave, die men uit een bibliotheek
pleegt te lenen, heeft een tekst een ander leven dan in een goedkoop
pocketboek. De uitgave van Carton was er een voor de „Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen", met een beperkte oplage,
bijna privé, een uitgave cdie, zou men zo zeggen, zich alleen
richtte tot de gespecialiseerde liefhebbers. Maar wij moeten ons
niet op het bijna-privé-karakter van dit boek verkijken. Een deel
van de tekst heeft -- het zal straks nog duidelijk blijken -- door
middel van bloemlezingen wel degelijk in een wijder kring kunnen
doorspreken en het zal juist dat doorspreken zijn dat ons aanleiding
zal kunnen geven om na te denken over „het leven van een tekst"
in een meer exacte zin.
Intussen is „het leven van de tekst", in de vagere betekenis
waarin ik deze uitdrukking tot dusver gebruikt heb, wel zeer
ingrijpend veranderd door mijn eigen nieuwe uitgave. De tekst
van het Gruuthuse-handschrift staat nu op het punt een nieuwe
levensfase in te gaan, medebepaald door mijn persoonlijk Jezersleven". zoals dat uit mijn inleiding en filologische commentaar
is te documenteren. Mijn nieuwe uitgave schept een nieuwe
toegankelijkheid, een nieuwe lezerskring, een nieuwe atmosfeer
van interpreterend naleven. De nu begonnen nieuwe levensfase
zal waarschijnlijk nog wel door latere worden gevolgd. Omdat
Jan Moritoen door mijn onderzoek gebleken is een werkelijk
groot dichter te zijn, wellicht de grootste Nederlandse dichter
van de 14de eeuw, moet hij blijven spreken van lezersgeneratie
tot lezersgeneratie, in uitgave na uitgave. Zijn tekst is om zo te
zeggen „onsterfelijk" geworden, zolang onze Nederlandse leescultuur zal „leven ". Ook al zou door een of ander jammerlijk
ongeval het oorspronkelijke handschrift geheel verloren gaan,
zijn tekst is voorgoed onverliesbaar geworden. De Brugse vrien-
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denkring van Jan Moritoen, die de tekst liet afschrijven om hem
te gebruiken en te bezitten ,zal zich eindeloos blijven vernieuwen.
En alle aandachtige gebruikers van een of andere uitgave, nette
en minder nette, hardoplezers en stallezers, zullen, documenteerbaar of ondocumenteerbaar, iets toevoegen aan de atmosfeer
van „leven" die om de gedrukte bladzijden hangt. Zij zullen in
deze atmosfeer al lezende verbonden zijn met alle lezerskringen
die er ooit geweest zijn, tot de eerste, I4de-eeuwse toe.
Ik heb u nu dus deelgenoot gemaakt van een „leven van de
tekst" in de zin die dit voor mij had toen mijn titel mij het eerst
inviel, een „leven" zoals historisch onderzoek en verbeelding
dat voor ons kunnen oproepen. Maar ik heb al aangeduid dat
dit enkel als inleiding dient tot iets dat, ofschoon het er wel wat
mee te maken heeft, toch anders is. Mijn titel doelt nl. op een
filologische werkelijkheid, waarvoor ik het woord „leven" m.i.
mag gebruiken zonder dat dit verontschuldiging behoeft, omdat
ik geen ander woord zou weten dat deze werkelijkheid exacter
kan uitdrukken. ik wil over dit eigenlijke „leven van een tekst"
spreken aan de hand van een van die liederen uit het liedboek van
Jan Moritoen die uit de beslotenheid van Cartons tekstuitgave
allang door de bloemlezers plukkend zijn uitgelezen en sedert
enkele generaties gemeengoed, „levend bezit" van alle Neder
poëzielezers zijn geworden. Ik zal het hebben over het lied-landse
„Aloeette, voghel clein" en dit is, u zult het mij toegeven, werkelij k geen ontdekking van mij te noemen. Het is zelfs geen ontdekking van mij- dat het een lied van de dichter Jan Moritoen is,
al tekenen alle bloemlezers er tot dusver nog wel bij aan „dichter
onbekend". Het is waar, pas door mijn onderzoek is duidelijk
geworden, welk gedeelte van het Gruuthuse-handschrift tot
het oeuvre van Jan Moritoen gerekend moet worden, pas hierdoor
heeft zijn historische en dichterlijke gestalte voor het eerst wat
scherpere contouren kunnen krijgen. Maar Nelly Geerts, die mij
in de ontdekking van Jan Moritoen is voorgegaan, heeft toch
al in haar Zuricher dissertatie van 1909 „Aloeette" op naam
van onze dichter gesteld en de bloemlezers hadden, waren zij
wetenschappelijk up to date geweest --- wat bloemlezers zelden
zijn —, zijn naam dus in elk geval, met een vraagteken, kunnen
vermelden. Het merkwaardige bij dit lied is niet in de eerste
plaats dat men het ondanks de anonieme presentatie nochtans
algemeen mooi heeft gevonden, want ook zonder naam kan de
.
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spreek- en levenssituatie , van een dichter ons alleszins duidelijk,
d.w.z. in zijn tekst „vanzelfsprekend" en „vanzelflevend", zijn.
Het merkwaardige van „Aloeette" is echter hierin gelegen dat
het, sinds Kalf er in 1883 door zijn boek Het Lied in de middel
nadruk de aandacht op vestigde, algemeen gehoor-euwnmt
heeft gevonden zonder dat ooit iemand het werkelijk goed heeft
begrepen. Een lied blijkt dus, door het simpele spreken van zijn
tekst, te kunnen leven zonder verstaan te worden. Dat is een literair
levensprobleem dat zeker onze bijzondere aandacht verdient.
Dit is de tekst :
Aloeette, voghel clein,
Dijn nature es zoet ende rein,
So es dijn edel zanc.
Daer dienstu met den here allein
Te love om sinen danc.
Daer omme bem ic met di ghemein.
Ander voghel willic ghein
Dan di, mijn leven lanc.
Nider boos, onreine vilein,
De rouc die es wel dijn compein,
Neemt dien in u bedwanc 1
Laet mintic hertzen sijn bi eyn
Sonder loos bevanc !

De taal van deze tekst biedt van lexicaal en grammaticaal standpunt
maar weinig moeilijkheden. Alleen het eerste woord, „Aloeette",
is geen Nederlands maar Frans, en het laatste woord, .bevanc",
heeft een betekenis die in het middelnederlands niet usueel is
maar uit het zinsverband moet worden opgemaakt. De eerste
twee strofen zijn gericht tot iemand die „Aloeette" genoemd
wordt en die als een zangvogel wordt voorgesteld, een leeuwerik
natuurlijk, de derde strofe is gericht tot een toeschouwer, een
„nider boos", die de raad krijgt zijn aandacht niet te besteden aan
„Aloeette", de leeuwerik van de dichter, maar aan de een of
andere roek, een vogel die beter past bij zijn eigen minderwaardig
mensenslag. De aanwezigheid van de „hider ", zich uitende in
„loos bevanc", verstoort het „bi eyn sijn" van „mintic hertzen".
Daaruit volgt dat de verhouding tussen de dichter en ,,.Aloeette"
er een is tussen „minlic hertzen" en dat „bevanc" in verband
moet worden g ebracht met „bevaen" in de niet ongebruikelijke
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betekenis van „betrappen". De betekenis van de beide laatst
geciteerde regels is dus : „Laat twee minnende harten — ,,Aloeette" en ik — bijeen zijn zonder dat zij door jou, „nider"
op een valse manier betrapt worden". „Aloeette" is de geliefde
van de dichter met wie hij levenslang „ghemein" wil blijven .
„Ander voghel willic ghein / Dan di, mijn leven lanc". Dit had
iedere lezer, ook zonder de naam van de dichter te kennen en
zonder iets naders over zijn speciale spreek- en levenssituatie te
weten, lezende uit de tekst kunnen opmaken. Maakt men er een
dogma van dat men bij de interpretatie van een gedicht geen
buitentextuele kennis mag gebruiken, maar het uitsluitend van
zichzelf uit, van zijn tekstisolement uit ,moet laten spreken, dan
kan men niet veel verder komen dan de tamelijk globale herkenning van een hoofse liefdesverhouding, met daarbij als conventioneel attribuut een onhoofse buitenstaander, een „nider boos",
een „onreine vilein", die niets van dergelijke verhoudingen
begrijpt : „sta daar niet zo gemeen te loeren en te grijnzen, blijf
met je onreine gedachten van mijn pure leeuwerikje af, ga maar
een vogel van je eigen soort, een lelijke grauwe roek bespieden ".
Onduidelijk blijft zonder nadere, buitentextuele, gegevens de
achtergrond van de regels : „Daer dienstu met den here allein /
Te love om sinen danc". Wat heeft het feit dat „Aloeette" met
haar „edel zanc" de Heer dient met de hoofse liefdesverhouding
te maken ? Zolang het „dichter onbekend" van kracht bleef, moest
deze vraag wel onbeantwoord en de „mededelingsinhoud" van
het lied ook ten dele onbegrepen blijven.
Wanneer wij echter met Nelly Geerts Jan Moritoen als de dichter van het lied van Aloeette hebben herkend en ook — wat zij
wel aangevat maar nog niet consequent genoeg volbracht had
uit het Gruuthuse-handschrift alle andere gedichten bijeengezocht
hebben die op naam van deze dichter gesteld kunnen worden,
dan blijkt het lied ook zijn laatste geheimen prijs te kunnen geven
en ieder woord zijn volle oorspronkelijke situationele betekenis
terug te krijgen. In het derde deel van het handschrift — de codex
is een convoluut waarvan het liedboek het tweede deel vormt
bevindt zich nl., te midden van een hele reeks allegorische gedichten van Jan Moritoen, een drietal poëtische minnebrieven die
duidelijk tot dezelfde geliefde gericht zijn. In de eerste van deze
drie allegorische brieven wordt de geliefde voorgesteld als een
vogel, en wel een „duve", in de tweede, de enige waarin de dichter,
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per acrostichon, zijn eigen volle naam meedeelt, als een fraai
gebeeldhouwde Jonteine", in de derde als een nederige „bloume".
Die „bloume" heet -- dat blijkt uit een breed uitgesponnen, maar
overduidelijk letterspel -- Mergriete, een naam die acrostichisch
ook in het liedboek voorkomt. De „bloume" met de naam
Mergriete treedt in de derde minnebrief, die een poëtische nieuw
verrassenderwijs op als een bruid des Heren, een-jarsgoeti,
non :.,Vrient, niet te vele de bloume anscauwe, / Want di ne
machse werden niet. / Soe es belooft in rechter trauwe / Den
uppersten heere. die wachtze nauwe / ... / Die lucht die zoe te
ghevene pliet / Die es hem zeere bequamelic." Met gebruikmaking nu van deze allegorisch verhulde biografische gegevens
kunnen wij de spreek- en levenssituatie van het lied van Aloeette
geheel meebeleven. Aloeette is duidelijk een „hoofs pseudoniem"
van Mergriete. Zij is in een klooster gegaan, maar Jan blijft haar
over de scheidende kloostermuren heen op hoofse wijze trouw.
Hij is een keer — in werkelijkheid of in zijn verbeelding — op
een van zijn wandelingen door Brugge in de buurt van de kloosterkapel gekomen en hoort daar de nonnetjes zingen. Hij weet dat
in dat koor ook zijn leeuwerikje is en voelt zich in haar zingende
dienst aan God dieper dan ooit, en voor heel zijn verdere leven,
met haar verbonden. Geen andere geliefde zal haar ooit uit zijn
hart kunnen verdringen. Misschien is de „nider", de onhoofse
buitenstaander, in deze situatie wel concreet aanwezig geweest
in de gestalte van een toevallige voorbijganger, die de dichter
een goedbedoeld schertsend woord heeft toegeroepen of hem
alleen maar met een veelbetekenende glimlach heeft aangekeken.
Misschien was de „nider" er ook alleen maar in de verbeelding
van de dichter, ter artistieke completering van het tafereel, om
door een schaduwpartij de werking van het licht te verhogen.
Het is niet zonder reden geweest dat ik u in mijn inleiding
heb laten delen in mijn onderzoek van het gehele Gruuthusehandschrift, „het leven van de tekst" in een zeer algemene en
wat vlottende zin. Immers door dit onderzoek is het mogelijk
geworden de speciale spreek- en levenssituatie bij de speciale
tekst van het lied van „Aloeette" te herkennen. Wij begrijpen
nu niet alleen ten volle de „mededelingsinhoud", van de woorden,
maar wij voelen ons ook ten zeerste in ons lezersleven verrijkt
door het immanente poëtische leven dat de tekst, gelezen tegen
zijn „historische" achtergrond, in veel sterkere mate blijkt te
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bezitten dan wij bij een geïsoleerde, „buitentij delij ke" aanbieding,
bijv. door een bloemlezing waarin de dichter onbekend heette,
vermoeden konden. Het lied is door het onderzoek niet alleen
veel duidelijker, maar ook veel „mooier" geworden, en het
tweede hangt met het eerste samen : het kon „mooier" worden
doordat het duidelijker werd. Jan Moritoen heeft zich in zijn
tekst zo volledig uitgesproken, dat wij ons al lezende, ondanks
een afstand van zoveel eeuwen, volledig met hem kunnen identificeren, een woordelijk meegedeeld leven kunnen wij nu woordelij k meebeleven. Maar zijn woorden krijgen die volledige
beleefbaarheid voor ons pas door een historisch onderzoek,
dat aan andere teksten ontleende, en van het standpunt van onze
liedtekst dus buitentextueel te noemen, gegevens in ons bewustzijn heeft gebracht.
Maar als ik zeg dat het lied voor mij, doordat ik de juiste
interpretatie heb ontdekt, veel „mooier" is geworden, houdt
dit in dat ik het vroeger, bij een onjuiste interpretatie, toch ook
al op een bepaalde manier ,,,mooi" heb gevonden, minder „mooi"
dan nu stellig, maar niettemin „poëtisch levend". Ik kende het,
toen ik mijn ontdekking deed, al meer dan veertig jaar, ik kende
het, zonder dat ik - daar ooit speciale moeite voor had gedaan,
zelfs van buiten, d.w.z. het „sprak" als tekst „vanzelf" in mij
door, het was inderdaad mijn „levende bezit". En nu moet ik
mij de vraag stellen : hoe kon dit lied een „levende tekst" voor
mij zijn zonder dat ik het werkelijk begreep ? hoe kon dit lied
een in woorden bewaard leven aan mijn lezersleven toevoegen
terwijl de eigenlijke „mededelingsinhoud" van de woorden mij
ontging ? Ik stond in mijn onbegrip niet alleen, integendeel ik
bevond mij in het gezelschap van de beste literatuurkenners.
Iedereen vatte ,,Aloeette" op als een natuurlied, als, om de woorden van Nelly Geerts te gebruiken, „das Lied an die Lerche".
Niemand werd daarbij gehinderd door de omstandigheid dat die
strofe met de „nider boos" en de „minlic hertzen" dan in feite
nergens op sloeg. Laat ik van alle gequalificeerde filologen, die
zich in geschrifte rekenschap hebben gegeven van het lied en
het literair hebben trachten te „plaatsen ", hier alleen Van Mierlo
citeren. Hij schrijft, na eerst enkele andere liederen uit het liedboek
genoemd te hebben : „En daartusschen wiekt het lieve lied omhoog
tot den leeuwerik : Aloeette, voghel clein ..., een niet onverdienstelijk voorspel op Shelley, of liever op Gezelle". Van Mierlo
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Nelly Geerts zelfs van „eine kleine Perle". Het is evident dat het
lied van „Aloeette" voor generaties van lezers een heel speciaal,
tot persoonlijke gevoelsreacties inspirerend leven heeft bezeten,
terwijl men er een radicaal verkeerde „mededelingsinhoud" aan
toekende. Hoe kan dat ? Waarop berust dan eigenlijk „het leven
van een tekst"?
ik kan het mij onmogelijk laten ontstrijden dat mijn beter
begrip van de „mededelingsinhoud" voor mij de kwaliteit van
„het leven van de tekst" heeft verhoogd. Dit „leven" heeft
stellig iets te maken met het „leven" dat in het algemeen door
historisch onderzoek tot naleefbaarheid op te roepen is. Maar
„het leven van een tekst" valt even stellig niet samen met een
uit welke historische documenten dan ook evoceerbaar „leven",
het is in eerste instantie zelfs waarschijnlijk wezenlijk iets anders.
Het is een filologische werkelijkheid, wat nog iets anders is dan
een filologische interpreteerbaarheid. Een tekst bestaat altijd uit
letterreeksen die woorden voorstellen en die woorden vragen om
interpretatie. Daar zijn het woorden voor. Woorden hebben
lexicaal of grammaticaal formuleerbare betekenis. Om een lied
als „Aloeette" te kunnen lezen moeten wij ons eerst met de gebruikelijke filologische hulpmiddelen, grammatica's en woordenboeken, een zo volledig mogelijke kennis van het Middelnederlands eigen maken. Maar filologische interpretatie brengt ons niet
verder dan de „mededelingsinhoud" van de tekst. Hoe komen
wij dan tot de filologische werkelijkheid die ik „het leven van een
tekst" noem ? Het is uitgesloten dat wij als lezers zelf dit leven
er geheel en al in zouden projecteren en dat „het leven van een
tekst" dus in feite niet meer dan ons eigen, aan de tekst toegevoegd,
lezersleven zou zijn. Zeker, een tekst zonder lezers is een dood
ding. Er is voor het leven een ontmoeting, een samenspel tussen
tekst en lezers nodig. Maar de lezers geven niet alleen leven,
zij ontvangen het ook. Zij leven niet alleen mét de tekst, maar
ook uit de tekst. Qualificaties als „het lieve lied" en „eine kleine
Perle" komen, ofschoon gesproken door lezers, voort uit, zijn
geïnspireerd door het immanente leven van de tekst zelf, zijn
„spreekpotentieel", zijn „zangpotentieel". Hoe komt dit „spreek-"
dit „zangpotentieel" tot ons, hoe staat het dode ding, dat de tekst
zonder lezers is, door ons lezen tot leven op in ons oor, in onze
verbeelding ? Het gaat zeker gepaard met een overbrengen van
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interpretatie schept „mededelingsinhoud", maar de overgebrachte „mededelingsinhoud" behoeft niet per se de juiste te zijn,
behoeft niet de inhoud te zijn die de oorspronkelijke dichter
in de spreek- en levenssituatie van zijn gedicht meedelen wou.
De lezer kan iets totaal verkeerds in zijn tekst lezen en er nochtans
leven uit ontvangen.
Ik heb gesproken van een „zangpotentieel" en bij een tekst
als „Aloeette", die een lied, een gedicht is, ligt het eigenlijk wel
zeer voor de hand dat wij een dergelijk „zangpotentieel" localiseren in de poëtische vorm. Een poëtische vorm vertegenwoordigt immers zo'n filologische werkelijkheid die geen filologische
interpreteerbaarheid is. Een poëtische vorm is zogezegd een
muzikale structuur. Zogezegd, want een echte muzikale structuur
is natuurlijk wat anders. Bij een lied kan ook een melodie horen
en in het geval van „Aloeette" is de melodie zelfs, zij het in een
niet zo gemakkelijk te interpreteren, zeer schematische notatie,
in het Gruuthuse-handschrift overgeleverd. Hoogstwaarschijnlijk
is de liederendichter Jan Moritoen zijn eigen componist geweest
en heeft hij dus zelf aan zijn poëtische vorm een begeleidende
muzikale structuur toegevoegd. Maar geen van de lezers die het
„Lied an die Lerche" zo „mooi" hebben gevonden, hebben de
erbij behorende melodie in hun oor gehad. De musicologische
medewerker aan mijn nieuwe uitgave, C. W. H. Lindenburg,
heeft van de schematische muzieknotatie voor het eerst iets
zingbaars, iets voor het oor beleef baars gemaakt. Men kan dus
rustig zeggen dat de melodie, ofschoon van de dichter zelf afkom
stig, voor het lezend herkennen van de immanente zang van zijn
tekst geen enkel belang heeft. De zogezegd muzikale structuur
van de poëtische vorm wordt bepaald door andere wetten dan de
compositie van de melodie. De poëtische structuurwetten van
„Aloeette" zijn op zichzelf gemakkelijk te formuleren, maar het
is even gemakkelijk in te zien dat wij hierdoor niets nader komen
tot „het leven van de tekst". Andere liederen die op gelijke wijze
metrisch en strofisch zijn opgebouwd treffen ons helemaal niet
zo bijzonder. Als wij verder gaan zoeken naar de poëtische
individualiteit van .Aloeette", kunnen wij menen die te vinden
in de taalklankbeweging die het prosodische schema vult. Maar
hierbij moeten wij ons wel bewust zijn dat wij ons van de oorspronkelijke fonetische realisatie van Jan Moritoens woorden
-
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zijn geen I4de-eeuwse Bruggelingen en de dichter heeft ons zijn
lied niet op een geluidsband voorgesproken. Wij bezitten enkel
een tekst die een schriftelijke notatie in lettertekens is. Wij zouden
natuurlijk om de fonetische realiteit van een 14de-eeuws Brugs
lied voor onze toste-eeuwse oren reëel te maken onze dialectologische kennis kunnen mobiliseren en de tekst om zo te zeggen
„nasynchroniseren" in modern Westvlaams. Dat zou ook zeker
wel wat opleveren, want doordat het Westvlaams een zo bij
uitstek conservatief dialect is, is een dialectiserende wijze van
lezen in dit geval tegelijk tot aanzienlijke hoogte historiserend.
Het Westvlaams is sinds de middeleeuwen veel minder geëvolueerd dan het Brabants en wij kunnen daardoor de taalklank
van Jan Moritoen in de voordracht van een moderne Westvlaming
heel wat completer laten opstaan dan bv. de taalklank van Hadewij ch in de voordracht van een moderne Brabander. Maar als
wij de taalklankwerkelijkheid van „Aloeette" dialectiserendhistoriserend zo ideaal mogelijk zouden benaderen, gaan wij tegelij k twijfelen aan de zin die dit kan hebben voor het nabeleven
van „het leven van de tekst". Hoogstwaarschijnlijk heeft immers
geen van die vele lezers die het lied, in een volkomen foutieve
interpretatie van zijn „mededelingsinhoud", zo „mooi" en zo
„lief" hebben gevonden, het in modern, „levend" Westvlaams
„nagesynchroniseerd ". Dat doen wij als literaire lezers eenvoudig
niet. Wij doen het niet eens bij de teksten van een nog zoveel
gemakkelijker te bereiken 19de-eeuwse Brugs dichter als Guido
Gezelle. Wij menen bij het lezen van Nederlandse teksten aan
de lettertekens de klankwaarde te mogen toekennen die zij in de
moderne cultuurtaal hebben, zij het dan dat wij bij teksten van
vóór I 500 ij als „ie" en ui als „uu" plegen te lezen. Wij leggen
aan het spreken van alle Nederlandse dichters uit heden en verleden ons eigen foneemsysteem op, ook wanneer wij, op grond
van onze kennis van dialectologie en historische klankleer, weten
dat dit onjuist is. En het merkwaardige is, dat het fonematisch
en fonetisch onjuist „invullen" van de letterpatronen ons niet
verhindert de in de teksten aangeboden gedichten „mooi" te
vinden. „Het leven van een tekst" heeft ongetwijfeld iets te maken
met de muzikale structuur, de taalklankbeweging die de oorspronkelijke dichter in zijn oor heeft gehoord en in zijn mond
sprekend realiseren kon, maar het valt er niet mee samen. Evenmin
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als het samenvalt met de door de dichter bedoelde .mededelingsinhoud". Wij kunnen zowel ten aanzien van de interpretatie
als van de fonetische realisatie tastbare fouten maken, wij kunnen
de juiste interpretatie en realisatie kennen of niet kennen, de tekst
blijft er even goed om leven, d.w.z. hij voegt even goed uit zijn
immanente leven iets toe aan ons lezersleven.
Altijd aangenomen dat de tekst die wij te lezen krijgen inderdaad lééft. Dat spreekt vanzelf, maar ook vanzelfsprekende dingen
moeten nog wel eens uitdrukkelijk gezegd worden. Niet alle
teksten hebben het leven, dat ik hier bedoel, in zich. Alle teksten
kunnen wel, als hun .,mededelingsinhoud" in zichzelf maar
duidelijk genoeg is of als er voldoende buitentextuele gegevens
beschikbaar zijn om ze te verduidelijken, door historisch onderzoek tot getuigen van voorbijgegaan leven worden, maar dat
danken zij dan niet aan de filologische werkelijkheid in en
„achter" de woorden, in en „achter" de taalklankbeweging -die ik „het leven van een tekst" noem. Een tekst is in het algemeen
een schriftelijk genoteerde samenvoeging van woorden, die in
het mededelen van de daarin vervatte mededeling haar opdracht
vervuld heeft, situationeel, „synchronisch ". Een brief met een
zakelijke inhoud kan na gelezen te zijn door de lezer vernietigd
worden, dan wel, als die lezer dat om de een of andere reden
nuttig vindt, archivalisch, als bewijsstuk van de gedane mededeling, worden opgeborgen. Een tekst die een gedicht bevat
heeft een andere pretentie, nl. die van boven de feitelijke mededelingssituatie uit te blijven doorspreken, „diachronisch ". De
feitelijke mededelingssituatie van het gedicht kan in vele gevallen
voor de latere lezer betrekkelijk irrelevant worden en aan de
belangstelling van het historische onderzoek worden gedelegeerd.
In het geval van „Aloeette" kan dit niet, omdat dit lied voor de
lezer duidelijk „mooier" wordt, meer gehalte van leven-en-latenleven krijgt, wanneer hij de „leefsituatie", van waaruit de dichter
zijn „mededeling" deed, wél kent. Van geval tot geval moet de
ideale lezer, belichaamd in de filoloog, dus uitmaken, of hij zich
voor het diachronisch functioneren, het leven-en-laten-leven van
zijn tekst door het historisch onderzoek moet laten bedienen
of niet. Maar hij zal alleen maar een beroep doen op het historisch
onderzoek, wanneer hij een onbegrepen tekst voor zich heeft die
door een duidelijk blijkend immanent leven zijn lezersbelangstelling wekt. Andere teksten, die op andere gronden dan die van het
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immanente leven belangrijk en belangwekkend kunnen zijn,
laat de lezer-om-te-leven zonder meer over aan de historicus. Een
historisch gerichte literatuurwetenschap heeft naast een esthetisch
gerichte in zichzelf ongetwijfeld haar goed recht, maar ik stel mij,
wanneer ik het heb over „het leven van een tekst", op het standpunt van de laatste, waarbij de eerste alleen als een incidenteel,
ofschoon daarom niet minder dankbaar gebruikte hulpwetenschap optreedt.
Intussen heb ik nog steeds niet de vraag beantwoord, waarop
de herkenning van „het leven van een tekst", het ,,spreekpotentieel", het „zangpotentieel", het „leefpotentieel", nu eigenlijk
berust. Niet, of althans niet geheel, op interpretatie, niet, of althans
niet geheel, op nasprekende realisatie, maar waarop dan wel ?
Het kan alleen berusten op een linguale verbondenheid die,
ofschoon gefundeerd in een lexicaal, grammatisch en fonematisch
formuleerbaar communicatiesysteem, tegelijk daarbovenuit gaat.
Daarmee moge ik wetenschappelijk nog niet zo heel veel gezegd
hebben, het is wel, naar ik meen, alles wat zich bij de tot dusver
ontwikkelde methodes van onderzoek zeggen láát. Het is ook
al een wetenschappelijke winst, wanneer wij uitdrukkelijk vaststellen dat er in het menselijk taalbestaan meer is dan de taalkunde
tot dusver wetenschappelijk heeft kunnen formuleren. De synchronische communicatie staat op het ogenblik in het centrum
van de wetenschappelijke belangstelling. Niet toevallig, want
op dit punt is er wetenschappelijk heel wat te bereiken. Maar het
diachronische taalverbond, dat bepalend is voor het doorspreken
van een tekst, niet als een lexicaal en grammatisch formuleerbare
mededeling, niet als een prosodisch formuleerbare poëtische
structuur, maar als een „spreekpotentieel", een „leefpotentieel",
is daarom niet minder werkelijk. De taal van Jan Moritoen is
anders dan de mijne en de verschillen laten zich in duizend formules formuleren. En dat niet alleen, als Jan Moritoen met zijn taal
uit het graf zou opstaan en ik hem met mijn taal tegemoet zou
treden, zouden de verschillen wel eens zo groot kunnen blijken
dat we elkaar nauwelijks zouden kunnen begrijpen. Ik heb als
filoloog redelijk goed Middelnederlands geleerd, maar alleen
uit teksten, en deze teksten geven mij niet meer dan een tamelijk
abstracte en schematische voorstelling van de vroegere taalwerkelijkheid. En toch voel ik mij in de taal met Jan Moritoen
verbonden en kan ik zeggen dat „Aloeette" voor mij lééft, omdat

I61 -

hij dezelfde taal spreekt als ik. Dat hangt stellig wel samen met de
omstandigheid dat zijn Middelnederlands, ondanks alle verschillen,
„verwant" is met mijn Nieuwnederlands en dat ik, door al die
verschillen wetenschappelijk de baas te worden, mijn moedertaal
min of meer heb aangevuld met de zijne, zodat ik zijn Middel
tekst kan benaderen, right or wrong, met mijn eigen,-nedrlas
studieus verdiepte, Nieuwnederlandse taalgevoel. Maar door
dat begrip „taalgevoel" in te voeren ben ik al op een terrein
gekomen dat een taalkundige communicatieleer met de gangbare
methodes niet meer kan overzien. Want „taalgevoel" is niet
zonder rest te herleiden tot een onbewust geworden communicatieve conventie, maar omvat meer. „Taalgevoel" drukt een
verbondenheid met de taal uit die berust op een verbondenheid
in de taal, een taalverbond. En al moge het waar zijn dat een
buitenstaander zich gemakkelijker in een taalverbond opgenomen
voelt, wanneer hij van zichzelf uit een „verwante" taal spreekt,
de verbondenheid kan even goed ontstaan zonder een bemiddelende vormverwantschap, op grond van directe „inleving".
„Inleving" is vereenzelviging met een herkend taalleven, een
herkende „leeftaal". Ik kan zeggen dat Jan Moritoen dezelfde
taal spreekt als ik, omdat ik zijn taal heb herkend als een „leeftaal"
waarin ik mij heb „ingeleefd". Een vreemde taal kan op ver
manieren een echte „leeftaal" voor mij worden. Op-schilend
lager niveau kan dat gebeuren wanneer ik er, liefst actief, maar
desnoods enkel maar passief, in kan deelnemen aan een echt
levend, zogezegd „inhoudloos" kletsgesprek, op het hoogste
niveau wanneer ik er gedichten in lees die niet door hun ,,mededelingsinhoud" maar door hun spreken iets aan mijn leven toevoegen. Het Middelnederlands is voor mij een „leeftaal" geworden
doordat er dichters als Jan Moritoen in hebben „geleefd", doordat
er gedichten als „Aloeette" in zijn geschreven.
Het is het miraculeuze van het diachronische taalverbond dat
teksten, die geen „context" van gelijktijdige, synchronisch
functionerende spreektaal meer om zich heen hebben, nochtans
kunnen blijven spreken, of zelfs, na eeuwen „stom ", „leesdood"
te zijn geweest, opnieuw tot spreken kunnen geraken. Teksten
zijn in zichzelf dode dingen, groepen lettertekens, reeksen klankgeraamtes. Maar als er achter het neergeschrevene, in letters
begravene, levende taal is gesproken, hebben die dode dingen
het blijkbaar in zich, levende woorden, levende zinnen, ja een zeer

i6z individueel, met geen ander te verwisselen „zingend" lied voor
ons op te roepen. Alles hangt hierbij af van het „leefgehalte"
van het eenmaal gesprokene. Wil men liever de term „schoonheid"
gebruiken, mij best, ik heb ook gezegd dat ik „Aloeette" een
„mooi lied" vond, zelfs gedurende de veertig jaar dat ik het
gekend heb zonder het te begrijpen. Maar „schoonheid" is dan
eenvoudig een synoniem van „leven dat leven laat", een diachronisch machtig „leefpotentieel". Door welke middelen die » schoonheid" — die wij toch maar beter „leven" kunnen noemen, omdat
dat een zakelijker woord is — in onze oren, in onze verbeelding
op kan staan, ja, dat is het geheim van de tekst, van dat „woordenweefsel", dat in zijn eenmalige r individuele vervlochtenheid
een alleen met verbeeldingstermen te formuleren „iets" aan de
zinnen meegeeft noem het „spreekadem", noem het „stem",
noem het „toonval", noem het „voordracht", noem het zoals
u wilt. Het zit in de woorden, maar niet in hun exacte betekenissen,
want die kunnen, zoals we bij „Aloeette" gezien hebben, ten dele
verwisselbaar zijn. Het zit in de klanken, maar niet in hun exacte
realisaties, want ook die laten een zekere, en soms een vrij ruime,
marge toe. Het zit heel duidelijk, maar ook zonder dat het precies
te formuleren is, in de woordvoeging, de zinsbouw. Zeg in plaats
van .Aloeette, voghel clein" bv. „Aloeette, cleine voghel" en
het is opeens iets anders geworden. Je kunt ook niet zonder
duidelijk verlies aan „zingend leven" het viersyllabige „Aloeette"
reduceren tot een driesyllabig „Aloeet". Maar je kunt bv. wel,
zonder dat het lied er „ongeloofwaardig" door wordt, in plaats
van „ooghel" .vueghel" en in plaats van „clein" „cleen" lezen,
j e kunt „natuere" met een „uu" of met een „eu" en „zoete" met
een korte of met een lange „oe" realiseren. En je kunt, we hebben
het al gezien, bij „Aloeette" niets dan een leeuwerik voor je
zien, die als een stip hoog aan de hemel staat, maar ook daarbij,
of in de plaats daarvan, aan een lief nonnetje denken dat, onzichtbaar voor haar minnaar, in de kapel van haar klooster toegewijd
voor God zit te zingen. Er kunnen allerlei verschuivingen van
interpretatie en realisatie optreden — een „levende tekst" is
misschien wel principieel pluri-interpretabel en pluri-realisabel,
omdat hij een steeds herhaald beroep doet op een „levende lezer ",
die er telkens weer wat anders in leest —, maar er is in een „levende
tekst" blijkbaar toch een bepaalde onderlinge verhouding van
structuurelementen die bij alle verschuivingen onveranderd
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blijft, een op bepaalde wijze georganiseerd organisme. Dat is
dan het „eigenlijke lied", dat door het „woordenweefsel" van
de tekst de lezer, hoe dan ook, op overtuigende wijze ter „inleving"
wordt aangeboden, als een „spreekpotentieel ", als een „zangpotentieel".
Filologie staat in dienst van de tekst en zijn schrijver, om die
te helpen spreken, diachronisch doorspreken. Historisch onderzoek van het handschrift, studie van taal en dichtvormen, exegetische commentaar zijn daarbij van het grootste belang. Maar
diachronisch gezien de belangrijkste filologische werkelijkheid,
waar de filologie nochtans hoofdzakelijk het zwijgen toe doet,
is „het leven van de tekst". Het is misschien maar goed ook
dat de filologie hier zo weinig over weet te zeggen, want door
haar nadrukkelijk zwijgen schept zij dan tenminste een stilte,
schept zij een ruimte. En hierin kan tenslotte de dichter zelf naar
voren treden om te leven en te laten leven. Laat nu eindelijk,
na al mijn uitgeversactiviteit en mijn filologisch-zelfgenoegzaam
gepraat daarover, de dichter van het Gruuthuse-handschrift zelf
het woord tot u mogen richten : Ave, Academia, Moritoen te
salutat !

Naschrift bij de correctie
Ons leven met een tekst gaat voort zolang het leven van onze
geest voortgaat. Nadat ik de bovenstaande academievoordracht
had geschreven, is de oorspronkelijke spreeksituatie van Jan
Moritoen in zijn „Aloeette" mij nog weer iets preciezer voor
ogen komen te staan. Ik zal daarover verslag uitbrengen in mijn
openingsrede op de a.s. jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, i juli 1967. De belangstellende
lezer zij verwezen naar de publicatie van deze rede in het eerstvolgende Jaarboek van de Maatschappij.
14 juni 1967.

INLEIDING
TOT EEN
GESCHIEDENIS VAN DE MYSTIEK
IN DE NEDERLANDEN

.,.01

STEPHANUS G. AXTERS, O.P.
Lid van de Academie

-- i66 EEN WOORD VOORAF

Met God komt men, in de eeuw der techniek, niet zo spoedig
klaar als sommigen wellicht hadden verwacht. Tussen nieuws] es
in over werkstakingen en over verkeersongevallen kon men
immers op i maart, 1962, in een Noordnederlandse krant het
bericht lezen dat één van de drie vrijmetselaarsloges in Frankrijk,
de Nationale loge van Frankrijk namelijk, voortaan het bestaan
van God, het gezag van de Bijbel en de onsterfelijkheid van de
ziel door de bij haar aangesloten leden verlangt te zien erkennen.
Dit feit heeft zich intussen niet in een luchtledig voorgedaan.
Hoewel men dit niet wist te bereiken, werd er immers in het jaar
1965 te Genève een ernstige poging aangewend om het atheïsme
niet op eenzelfde voet als de verschillende geloofsbelijdenissen
door de internationale konventie te laten beschermen. Voor deze
motie was er geen belangstelling. Belangstelling was er daarentegen wel voldoende om in het in het jaar 1 949 in gebruik genomen
nieuwe tehuis van de Uno te New York een „The United Nations
meditation room", een kapel voor inkeer te laten inrichten, waar
sinds 195 8 de afgevaardigden van de verschillende naties bij
welke geloofsbelijdenis zij ook aansluiten, een paar ogenblikken
in gebed kunnen doorbrengen, vooraleer zij bij vaak gecompliceerde problemen hun verantwoordelijkheid gaan nemen.
Een dergelijke maatregel moet men niet begrijpen als een van
hoger hand opgelegd „Diktat", maar integendeel als het antwoord
dat, over de confessionele grenzen heen, in de eeuw van de
atoomsplitsing zo wat overal wordt gegeven op de steeds opnieuw
door velen gestelde vraag : „Moeder, waarom leven wij ?"
Ook heeft men het litterair formaat van Salvatore Quasimodo
of dat van Rune P,r Olofsson, dat van Norman Nicholson of
ook dat van Frans Werfel niet nodig om bij zijn antwoord op
een dergelijke vraag eerlijk te blijven.
Dit maakt dan ook de niet te onderschatten verschuiving
volkomen begrijpelijk welke men steeds duidelijker op de boekenmarkt vaststelt. Hadewijch en de zalige Jan van Ruusbroec, die
het zo vaak in een Geschiedenis van de Nederlandse literatuur met
enkele volzinnen hebben moeten stellen, behoren thans, met de
hulp van een vertaling, in het buitenland tot de gezochte auteurs.
Dergelijke feiten hebben ons stilaan leren inzien dat een onder-
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zoek naar de houding van de Nederlandse Vromen tegenover
de Godservaring tot de „desiderata" behoort waar onze tijd met
steeds meer aandrang om verzoekt.
De houding van de Vromen tegenover de Godservaring kan
men wellicht, tot op een zekere hoogte, in een Geschiedenis van
de vroomheid op de voet volgen. Met enkele meer principiële
problemen, die zich steeds opnieuw laten gelden, komt men echter
bij een historisch overzicht niet in het reine. Tot een klare kijk
op dergelijke problemen komt men eerst na dat men met talrijke
teksten heeft voeling genomen, waarom sommigen wellicht de
mening zullen zijn toegedaan dat een aanhangsel bij een voltooide
Geschiedenis de plaats is waar men deze nog het best kan onder
de loupe nemen. Een aanhangsel lijkt ons echter voor dergelijke
problemen een al te bescheiden plaats en wij zijn dan ook van
mening dat zij nog het best zullen tot hun recht komen in een
Inleiding tot de Geschiedenis van de Nederlandse mystiek. Voor bronnenverkenning en bronnenontleding verwijzen wij hierbij naar onze
in het jaar i 96o voltooide Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden 1
(

(1)

).

T. I-IV, Antwerpen, N.V. De Sikkel, i 95 o-i 960.

X68 LIJST VAN SIGLA EN AFKORTINGEN

a. = annus
AA.SS. = Acta Sanctorum
AB. = Analecta Bollandiana, Brussel
AGAU. = Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht
art. = articulus
Br. = Brieven (Hadewijch)
C. = caput
Cant. cant. = Cantica canticorum
co. = corpore
col. = columna
coil. = collectie
C R H. = Commission royale d'histoire
D Sp. = Dictionnaire de spiritualité
dist. = distinctio
cd. = editio
ed. crit. = editio critica
etc. = et cetera
Expl. = explicit
f. = folio
fasc. = fasciculus
GCS. = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig
HT. = Historisch Tijdschrift
id. = idem
Inc. = incipit
1. = liber
lat. = latijn
Mgd. = Mengeldichten (Hadewijch)
MGH. = Monumenta Germaniae historica

ms. = manuscriptum
mss. = manuscripta
NAKG. = Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis
n° = numero
n!S = numeris
NS. = Nieuwe serie
OGE. = Ons Geestelijk Erf, Antwerpen
Op. cit. = opere citato
p. = pagina
PG. = Patrologia Graeca (Migne)
PL. = Patrologia latina (Migne)
qu. = quaestio
r. = recto
RB. = Revue biblique
RBen. = Revue bénédictine
resp. = responsio
RHE = Revue d'histoire ecclésiastique

- 169 s.a. = sine anno
ser. = series
serm. = sermone
s.l. = sine loco.
SRG. = Scriptores rerum germanicarum
SRM. = Scriptores rerum merovingicarum
s.s. = sine signatura
SS. = Scriptores
Stg. = Strophische Gedichten (Hadewijch)
Suppl. = supplement
t. = tomus
tit. = titulus
V. = verso
Vis. = Visioenen (Hadewijch)
VSp. = La Vie Spirituelle
vv. =versus
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EERSTE HOOFDSTUK

WAARTOE EEN GESCHIEDENIS
VAN DE MYSTIEK ?

Alweer een nieuwe wetenschap?
De Geschiedenis van de vroomheid of ook, op een beperkter vlak,
van de mystiek, moeten wij niet te zelfzeker als een van de jongste
hulpwetenschappen, als de „ultima ancilla" in dat geval, beschouwen in dienst van de theologie of ook niet als een nieuwe specializering van de historische wetenschap waar aan de oude stam
steeds nieuwe loten ontluiken, zoals demografische en socio
fische geschiedenis en, in vroomheidsverband, passiologie en-gra
jozefologie.
Bij het verlaten van het circus te Trier om even in een naburige
tuin te verpozen, heeft immers Pontitianus, een vriend namelijk
van Sint Augustinus (t 430), kunnen vaststellen dat enkele,
aldaar in een bescheiden huisje verblijvende Vromen op hun eigen
manier door het gezamenlijk lezen van de Vita Antonii niet alleen
van hun waardering voor een werk van Sint Athanasius (t 373)
maar meteen ook van hun belangstelling blijk gaven voor de
Geschiedenis van de vroomheid (1).
Bij dit ene geval in de hoofdstad van de „Belgica prima" is het
intussen niet gebleven. Wanneer de Bollandisten ( 2) het in dit
verband juist voor hebben, dan moet de Passio sancti Quintini
rond het midden van de vierde eeuw zijn ontstaan, zo dat wij hier
wel degelijk in dit te Veromanduum geschreven werk naar de
begrippen van die tijd een eerste inheemse Passio kunnen begroeten, waar de Passio bovendien moet op teruggaan van negen andere
nog vóór het eind van de derde eeuw in de „Belgica prima"
terecht gestelde geloofsverkondigers (3).
(1) Zie SINT AUGUSTINUS, Confessionum libri tredecim, 1. VIII, c. VI, no I S ;
cd. M. SKUTELLA, in Bibliotheca Teubneriana, Leipzig, 1934, p. 16 -

(2) Zie de AA. SS. Octobris, t. XIII, p. 727 B.
(3) Zie L. DucIsNE, Pastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. III, Les proC. JULLIAN, Hi moire de
vinces dir Nord et de l'.Est, Parijs, I 91 S , p. 143-I S 2.
la Gaule, t. I-VI, Parijs, 1908-1920;
C. JULLIAN, Questions bagiographique.r,
Le cycle de Rictiovar, in Revue des études anciennes, t. 2 S , 195 3 , P • 367-378.

183

-

Moeten wij verder nog herinneren aan de Vita Geretrudis (^)
uit de heel laatste jaren van de zevende eeuw en aan de wellicht
in dezelfde jaren vervaardigde Vita Aldegundis ( 2), waar abt
Submus het visioenenboek in opnam van Sint Aldegonde van
Maubeuge (t 684) (3),
Voor de hagiografische literatuur uit de merovingse en uit de
karolingse periode zijn deze teksten voorlopers geweest. Voor
ons zijn hun respektievelijke auteurs, samen met de schrijver
van de Passio Sancti Quintini, de eersten die het bij ons voor de
Geschiedenis van de inheemse vroomheid hebben opgenomen.
Ook hechten wij aan de Passio sancti Quintini meer belang om de
manier waarop men in die jaren dacht met de naam van een denkbeeldige kerkvervolger en met de hulp van allerlei verzonnen
wreedheid aan de aureool omheen het hoofd van een martelaar
meer luister bij te zetten, dan om het al zeer weinig tot vertrouwen
aanzettende feitenmateriaal. Voor een historicus heeft immers de
kijk van een bepaalde periode op de heiligheid als tijdspiegel
haar betekenis, ook wanneer die op verzonnen feiten berust.
Intussen gaat het in deze oudere Vitae zonder twijfel nog niet
over mystiek.
Vat bedoelt men met mystiek ?
Met vroomheid bedoelen wij iedere beleving van onze afhankelijkheidsverhouding tegenover God en dit afhankelijkheidsbesef
is nooit het alleenbezit geweest van één, door de confessionele
grenzen van andere belijders gescheiden kerk die in groepsverband God zoekt te benaderen. Hoewel alle mystiek bij de
vroomheid valt onder te brengen, moeten wij echter het begrip
„mystiek" met meer voorzichtigheid benaderen.

(I) Ed. B. KRUSCH, in MGH., SAM., t. II, i 888, p. 45 3 4 6 4•
(2) In AA.SS. Belgii, t. IV, Brussel, 1787, p. 31 5-324.
(3) Zie hiervoor L . VAN DER ESSEN, Etude critique et littéraire sur les Vitae
-

des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, in Recueil de travaux..., fase. i 7,
Leuven- Parijs, 1907, D. 219-224. D. A . STRACKE, S.J., Een oud- Frankisch
visioenenboek uit de zevende eeuw, in HT., t. VII, 1928, p. 361-387; t. VIII, 1929,
p. 18-38, 167-182, 340-371.
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Wanneer wij H. G. Liddell (t i 899) en R. Scott (t i 887) (1)
hierin kunnen vertrouwen, dan hield het Griekse woord „µuaT^xo^", blijkens de omschrijving „connected with the mysteries",
van meet af aan verband met de Oud-Griekse eredienst die volgens
G. Kittel ( 2) beslist niet beperkt bleef tot de te Eleusis gevierde
mysterieën.
Ook kan men, bij een ontleding van het woord, uit de leenelementen µva'r) (= ingewijde) en — ixos besluiten dat de
magisch — religieuze eredienst reeds bij het oudste gebruik van
dit woord werd betrokken ( 3).
Voor ons heeft het intussen meer betekenis dat de oudchristelijke literatuur zich, blijkens de bekende fragmenten van Sint
Ireneus (t circa Zoz) ( 4) en blijkens de Stromata (b) van Clemens
van Alexandrije (t vóór 217), reeds vóór het eind van de tweede
eeuw onzer jaartelling in een religieuze context van dit woord
bediende.
Zo kwam men er toe dit woord bij liturgische, bij bijbelse en
ook bij theologische aangelegenheden te gebruiken en voor dit
laatste woordgebruik heeft Marcellus van Ancyra (t 3 74) het
reeds in de vierde eeuw opgenomen, wanneer hij met mystiek
een verborgen Godskennis bedoelde ( 6).
Verder werd dit woordgebruik een eeuw later door Dionysius
de Pseudo-Areopagiet nog nader omschreven als een lijdzame
Godservaring ( 7).
(1) A Greek-English Lexicon, ed. H. STUART-JONES, t. 2, Oxford, s.a. (1948),
p. 1156.

(2) Theologisches Wlórterbuch Zum Neuen Testament, t. 4, Stuttgart, s.a. (1942),
p. 810.
(3) Zie J. BUDENZ, Das Suffix xóS (Lx' S, ci x6S, yx6S) im Griechischen,
Bin Beitrag dur Wlórterbildungslehre, Gottingen, i 8 5 8, p. z 2.
G. KITTEL,
Theologisches Wlórterbuch Zum neuen Testament, t. IV, Stuttgart, s.a. (1942),
p. 810-814.

(4) Fragment 14; in PG., t. 7, col. 1237 B.
(11) L. V., C. 10; ed. O . STAHLIN, in GCS., t. i j, Leipzig, 1906,
p. 3 6 98-lo .
(6) In Latijnse vertaling : „Quapropter apertissime divinus Apostolus
absconditam et mysticam nobis theologiam revelaturus, clamat et vociferatur;
Unus est Deus", opgenomen door EuSEBIUS, Contra Marcellum, 1. I, c. 4; in
PG ., t. 24, col. 771 CD.
Voor de oorspronkelijke tekst, zie E. KLOSTERMANN, Eusebius IVerke, t. IV, in GCS., t. 14, Leipzig, 1906, p. z921_.
(7) Bij Joannes Saracenus zoals volgt vertaald : „Haec autem et a nobis
in aliis sufficienter dicta sunt, et a nobili duce in theologicis ipsius stoechiosibus
laudata sunt valde supernaturaliter; quae ille, sive a sanctis theologes accepit,
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Voor wie nu heeft kunnen nagaan met hoeveel ontzag de dertiende-eeuwse theologen, Sint Bonaventura, O.F.M. (t 1 274) (1)
bij voorbeeld, de Pseudo-Areopagiet citeren en met wat al piëteit
Sint Thomas van Aquino, 0. P. (t 1274) te werk gaat wanneer
hij het met deze auteur niet volkomen eens kan zijn ( 2), zal het
nu begrijpelijk zijn dat het voor hen om een „auctoritas" ging
wanneer zij zich van de aan Pseudo-Dionysius ontleende bewoordingen bedienden : „Non solum discens, sed et patiens divina" ( 3).
Hiervoor heeft intussen Kanselier Gerson (t 1429) begrip
laten blijken wanneer hij in zijn De mystica theologia speculativa 4
te kennen gaf dat, wanneer kennis bij de wijsbegeerte valt onder
te brengen zodra deze kennis er de ervaring als vertrekpunt op
na houdt, ook de mystieke theologie in dat geval tot de wij sbegeerte behoort. Verrassend is zonder twijfel een dergelijke
redenering en ons is het hierbij alleen te doen om de vaststelling
dat de grondslag van de mystieke theologie in de ervaring te
zoeken valt, wat de kanselier lapidair vooropstelt in de hier
volgende bepaling van de mystiek : „Theologia mistica est
cognitio experimentalis habita de Deo per amoris unitivi complexum" ( 5).
Voor de Parijse kanselier ging het bij gevolg bij de mystiek in
de eerste plaats om ervaring en men kan het dan ook vreemd
vinden dat juist hij het is die met het onderscheid tussen bespie(

)

sive et ex perita eloquiorum perscrutatione conspexit et multa circa ipsa
luctatione et contrition, sine etiam ex quadam doctus est diviniore inspiratione, non solum discens sed et patiens divina, et ex compassione ad ipsa
(si ita oportet dicere) ad indocibilem et mysticam ipsorum perfectus est
unitionem et fidem", Dionysiaca, Recueil donnant l'ensemble des traductions latines
des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage et synop.re marquant la valeur de citations
presque innombrabler allant seules depuis trop longtemps, remises enfin dans leur contexte au mogen dune nomenclature rendue d'un usage trèr facile, s.1., Desclée de Brouwer et Cie, Editeurs, t. I, p. 103-105.
( 1) Commentaria in quatuor libros sententiarum, 1. II, dist. IX, praenotatis,
ed. Quaracchi, i88, p. 241 b.
( 2) Zie J. DURANTEL, Saint Thomas et le Pseudo-Denis, Parijs, i 919, p. 23 3-234.
(3) Zie THOMAS VAN AQuINO, Summa theologiae, IIa Ilae, qu. 4 S , art. 2, co.
(4) „Ex quibus elicio pulchrum corollarium : quod, si phylosophia dicatur
scientia omnis procedens ex experientiis, mistica theologia erit phylosophia,
eruditique in ea, qyantumlibet aliunde ydiote sint, phylosophi recta ration
nominantur, ed. A. COMBES, Joannis Carlerii de Gerson de mystica theologia,
in de coil. Thesaurus mundi, Lugano, s.a. (i 9 S 8), p. i i i 2.
(b) De mistica theologia, consideratione 28 ; ed. A. COMBES, p. 7238-39.
-

186 gelende en praktische mystiek voor het eerst is voor de dag
gekomen. Wij bezitten namelijk van hem een De mystica theologie
speculativa en ook een Theologia mystica practica 1). Het eerste
van deze twee werken dagtekent uit de jaren 1402-1403 ; het
tweede voegde hij in het jaar 1 407 aan het eerste toe en dit aldus
uit twee gedeelten bestaande werk kwam in 1408 te Parijs in
omloop, waarna de auteur het in de jaren 1422-1423 en misschien
ook nog in 1429 lichtjes heeft bijgewerkt ( 2). Bij nader toekijken
stelt men intussen vast dat het eerste traktaat waar het na een
uitvoerige inleiding vooral over de structuur gaat van de ziel
en over contemplatief gebed, hierbij zeer theoretisch te werk gaat,
terwijl de auteur het in het tweede traktaat meer over de middelen
heeft die een Vrome moeten helpen wanneer hij verlangt tot
mystiek te komen.
Deze twee traktaten laten nu spoedig blijken dat de Parijse
kanselier, wanneer hij het over mystiek heeft, bij voorkeur aansluit bij de Pseudo-Areopagiet en de theologische literatuur uit
de jongste zestig tot zeventig jaar schijnt de inzichten van de
pseudo-leerling van Sint Paulus nog steeds niet als voorbijgestreefd te beschouwen.
Aan de verklaring van het begrip „mystiek" bij Westerse theologen zou er dan ook een monografie te wijden zijn, waarmee
wij ons hier niet kunnen inlaten, maar het heeft voor ons zijn
betekenis dat J. de Guibert, S.J. ( 3), voor de omschrijving van het
begrip „mystiek" in zijn handboek nog steeds bij de PseudoAreopagiet is te rade gegaan. Ook bij theologen uit vroegere
jaren stelt men nu een dergelijke houding vast.
Bij de Pseudo-Areopagiet sluit vooreerst gedurende de zestiende eeuw Thomas de Jesu, O.C.D., (t i 5 8z) (4) onvoorwaardelij k aan. Verder neemt de nawerkende invloed van PseudoDionysius in de zeventiende eeuw nog toe. Voor die tijd verwijzen
wij dan ook, tot verduidelijking van de mystieke problemen,
(

(1) Alle beide kritisch uitgegeven door A. COMBES, Joannis Carlerii de Gerson
de mystica theologia, in Thesaurus Mundi, Lugano, s.a. (i 95 8).
(2) Zie P. GLORIEUX, Gerson (Jean), in DSp., t. VI, Parijs, 1965 , col. 3 i 8-3 19.
(3) Theologia spiritualis ascetica et mystica, Quaestiones selectae in praelectionum
usum, Rome, 1 937, P- 3 - 4•
(4) Enucleatio mysticae theologiae S. Dionysii Areopagitae episcopi et martyris,
in Venerabilis patris Tbomae a Jesu ... Opera omnia, t. II, Keulen, 1684 p. 455 8z.
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naar markante theologen zoals Philippus a Sanctissima Trinitate,
O.C.D. (t 1671) (1), zoals Antonius a Spiritu Sancto, O.C.D.
(t 1 674) ( 2), en Joseph a Spiritu Sancto, O.C.D. (t 1 674) ( 3).
Verder vermelden wij hier, steeds om hun waardering voor de
Pseudo-Areopagiet, ook nog moderne auteurs zoals
A. Poulain, S.J., Des graces d'oraison, Traité de théologie mystique",
Parijs, 1931.
J. G. Arintero, O.P., La evolucion mistica en el desenvolvimiento
y vitalidad de la Iglesias, in Biblioteca de autores cristianos, Madrid,
1952.

A. Saudreau, L'état mystique, sa nature, ses phases et les faits
extraordinaires de la vie spirituelle, Parijs— Arras
Angers, 192II.
R. Garrigou-Lagrange, O.P., Perfection chrétienne et contemplation
selon S. Thomas d'Aquin et S. Jean de la Croixb, Saint-Maximin,
s.a. (1923).
Met enig voorbehoud houden wij het dan ook voor waarschijnlijk dat het ervaringselement bij het omschrijven van het
hier behandelde begrip onder rooms-katholieken zelden en wellicht nooit zal hebben ontbroken. Dit is overigens de reden
waarom wij menen traditiegetrouw te werk te gaan wanneer wij,
vermoedelijk met weinig gevaar voor een te eenzijdige interpretatie, in een Nederlandse context ter omschrijving van het begrip
„mystiek" en mede ter omschrijving van de ontwikkeling van
het gebedsleven van de aanvankelijke inkeer tot de rijpere Godsschouwing de voorkeur geven aan een woord zoals ,, Godservaring".
Bij dit woord gaat het evenzeer om de religieuze ervaring van
wie hun eerste stappen wagen op de weg naar de heiligheid als
om het gebedsleven van rijpere Vromen en Gerard Appelmans
heeft met zijn Close 4) duidelijk bewezen dat men, bij het beleven
van het Vaderons, waarmee christenen gewoonlijk hun op God
gerichte leven aanvangen, tot mystieke hoogten kan uitstijgen.
(

(1) Summa theologiae my rticae, Lyon, 16 5 6 ; ed. cura BERTHOLDI - IGNATII
t. I-III, Brussel, i 874.
(2)Directorium mysticum, ed. cura BERNARDI A S. SACRAMENTO, O.C.D.,
Parijs, 1904.
(3)Enucleatio Mysticae theologiae S. Dionysii Areopagitae ... , z 684, cd. crit.
cura ANASTASII A S. PAULO, Rome, 1927.
(4) Glose op den Pater Nosier, ed. L. REYPENS, S.J., Oude mystieke teksten, I,
Gheraert Appelmans, Glose op het Vaderons, in OGE, t. I, 1 927, p. 8 3 -107.
A SANCTA-ANNA, O.C.D.,
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Ook staat de nederige deugdbetrachting, blijkens de aanhef van
de Brulocht 1), voor de zalige Jan van Ruusbroec reeds in het teken
van de ontmoeting met de Bruidegom. De nederige beoefening
van de zedelijke deugden, waarover hij uitvoerig handelt, ziet
Ruusbroec namelijk in functie van de voltooiing van het christelij ke leven in de mystiek en even vóór hem heeft Hadewych
zedelijke deugden zoals geduld en ootmoed op een peil weten
te brengen waar wij ze gewoonlijk niet gaan zoeken. Onze
markantste mystieken kan men dan ook laten getuigen wanneer
men het opneemt voor het „ene geestelijke leven" waarbij het
eerste stamelend bidden reeds, zoals op zijn normale voltooiing,
op de Godservaring der mystieken blijft aangewezen (2).
Voor ons betekent dit intussen niet dat men geen hechte vroomheid kan onderstellen bij gelovigen voor wie de mystiek als het
ware een gesloten boek blijft. Dit betekent echter wel dat ieder
gebed, dat voor een gelovige nog wat meer is dan mondgebed,
dank zij de gaven van de heilige Geest welke alle christenen met
de mystieken delen, tot op een zekere hoogte met de mystieke
ervaring verwant blijft. Alleen in Gods vrije beschikking over
de genade welke Hij naar eigen goedvinden toekent, kan men
intussen een bevredigende verklaring zoeken voor het feit dat
gelovigen met een onbaatzuchtige deugdbetrachting voor theopathische toestanden niet schijnen rijp te zijn.
Voorts willen wij er, bij dit alles, aan herinneren dat men de
mystieke ervaring in geen geval mag als het alleenbezit beschouwen van de rooms-katholieke Kerk. Voorzichtig zou het vooreerst
al niet zijn deze voor uitgesloten te houden bij piëtisten zoals
Gerard Tersteegen (t 1 769) en Jean de Labadie (t 1 674) ( 3),
terwijl men het ook weleens heeft over de mystiek van Al Halláj
(t 309) of over die van Dj á mi (t 1 492) (4).
(

(1) Die geestelike brulocht, ed. L. REYPENS, S.J., in Jan van Ruusbroec, Werkent,
t. I, Tielt, 1944, p. Io3 4 .
(2) Zie R. GARRIGOU-LAGRANGE, O.P., Perfection chrétienne et contemplation...,
t. I, p. 23 -27.
( 3) Zie D. A. VORSTER, Protestantse Nederlandse mystiek, Amsterdam, 1948,
p. 112-118 en p. 160-164.
(4) Zie J. MARÉCHAL, S. J., Etudes sur la psychologie des mystiques, t. II, in
Museum Lessianum, Section philosophique, fasc. i 9, Brussel-Parijs, 1937, p. 45 6- 45 7
en p. 487-500,
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Benarde situatie van een Geschiedenis van de mystiek
Verantwoord zullen velen wellicht een Geschiedenis van de
Godservaring of, in een ruimere context, een Geschiedenis van
de mystiek in een of ander land, in een bepaalde periode of,
over alle grenzen heen. van de mystiek zonder enige beperking
niet vinden. Geschiedenis veronderstelt immers een door de tijd
beheerste ontwikkeling, Geschiedenis van de mystiek het verslag
van een geleidelijk in haar werk gaande ervaring bij de beleving
van absolute waarden die in vrij aanzienlijke mate aan de greep
weten te ontkomen van de tijdgeest. Hierbij staat de Geschiedenis
van de mystiek overigens voor een situatie die, niettegenstaande
het steeds tussen didactiek en autobiografie te maken onderscheid,
nauw verband houdt met de vorsingsmethoden waar de theologie
aan toe is.
Voor Sint Thomas van Aquino (t 1 274) ( 1 ) wordt alles door een
theoloog onder een goddelijk opzicht (sub ratione Dei) beschouwd
omdat het hierbij ofwel om God zelf gaat, ofwel om een of ander
dat in zijn verhouding tot God beginsel en einddoel van het
zijnde, wordt bekeken. Ook laat de kerkleraar, in dit verband,
begrip blijken voor degenen die aan een concretere visie de
voorkeur geven en somt een en ander op dat door sommigen, door
Petrus Lombardus (2) ( t i 164 ?) bij voorbeeld, in een „capitulum"
over „res et signa" of ook door Alexander van Hales O.F.M.
(t I 245) ( 3) in een „responsio" betreffende de„opera reparationis” bij de theologie wordt betrokken.
Hoe wij het vorsingsveld van de theologische wetenschap ook
willen afbakenen, gaat het hierbij echter steeds enerzijds om de
sinds het overlijden van de laatste der apostelen voltooide Openbaring die een absolute waarde heeft, anderzijds om de hiervan te
geven interpretatie die steeds nog wordt bijgewerkt en zoals alle
menselijk werk met de eigen begrensdheid en, bij sommige problemen, met het impliciete voorbehoud ernstig moet rekening
houden dat voor oudere standpunten aan nieuwe inzichten vastzit.
Voorts laat de interpenetratie van absolute en van door de
tijdgeest beheerste waarden zich bij het vervaardigen van een
-

(1)Summa theologiae, p. I, qu. I, art. 7, co.
(2)Libri IV sententiarum, t. I, Quaracchi, 1916, p. 14; 1. I., dist. I, c. I.
8) Summa theologica, t. I, Quaracchi, 1924, p. 6; 1. I, c. III, resp.
(

190 -

Geschiedenis van de mystiek nog heel wat acuter gelden dan bij
theologenwerk. Bij het ontleden van de verhouding van de heiligmakende genade tot de deugdbeoefening en van de drie goddelijke
deugden tot de gaven van de heilige Geest blijft een theoloog
steeds op het theoretische plan, terwijl een mysticus zijn eigen
religieuze ervaring met de steun van het litterair verslag van
mystieken die hem zijn voorgegaan zoekt te omschrijven. Zoals
ieder intiemere beleving is de Godservaring in het schemerduister van de geloofsakt niet zo gemakkelijk met woorden
duidelijk te maken en zij blijft zelfs, om Gods aandeel in ieder
religieuze ervaring, meer dan welke beleving ook in haar eigen
gestructureerdheid onuitspreekbaar.
Dit betekent dat de mystieken ons meestal niet een trouw en
zakelijk volledig verslag verstrekken van wat zij hebben meegemaakt, maar integendeel een verhaal waarbij beleving en interpretatie met de steun van de eigen belezenheid elkaar dermate
aanvullen dat zij vaak niet goed zijn uit elkaar te houden. Ook
moeten wij met een dergelijke osmose vooral rekening houden
wanneer er tussen de beleving en het hierop volgend verslag
enige tijd is verlopen, wanneer bij voorbeeld Hadewijch zich,
bij het schrijven over ervaringen uit haar negentiende jaar, even
later als de Moeder der minne, als een bij de louterende mystiek
tot rijpheid gekomen vrouw laat begroeten (1 ).
Deze osmose is intussen niet van aard om voor een historicus
de taak gemakkelijker te maken. Vooreerst krijgt hij die, met de
hulp van psychologen, de structuur van de Godservaring van
Ruusbroec of van de oudste onder zijn volgelingen, van Jan van
Leeuwen bij voorbeeld, wil onder de loupe nemen, slechts een
door de mysticus naderhand geïnterpreteerd geval te onderzoeken.
Dit zal een historicus dan ook niet zo bijster op prijs stellen.
Verder zijn de mystieken, in een tijd wanneer de theologie aan
aderverkalking leed, in de jaren namelijk van het nominalisme,
zonder voeling te houden met de hechte verworvenheden van de
theologie, vaak hun eigen weg gegaan, wat dan aan een verantwoorde verklaring van de eigen beleving slechts matig kon ten
goede komen.

(1 ) Zie
III-I13.

de Visioenen, ed. J. VAN MIERLO, S. J. 2 , Vis., VI 4 - 3 , 31 - 33 ; Vis. XIII,
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Voorts mag een historicus zich door de in een bepaalde context
gebruikte bewoordingen niet laten misleiden en bij een mysticus
voor een eigen standpunt houden wat blijkens het volledig oeuvre
van de auteur slechts een litteraire reminiscentie zonder enig
genetisch verband met zijn eigen visie is geweest. Dit moet ons
dan ook tot veel voorzichtigheid aanzetten wanneer wij bij
voorbeeld een werk ter hand nemen zoals Het Leven van de weerdighe
moeder Maria a Sta Teresia, (alias) Petyt, vanden derden Keghel vande
Orden der Broederen van Onse L. Vrouwe des Berghs Carmeli ( 1).
Wanneer Maria Petyt zich van bewoordingen bedient die ons
onmiddellijk aan Ruusbroec herinneren, dan moet men hierbij
ernstig rekening houden met het feit dat Ruusbroecs woordenschat bij de vulgarizering van de mystiek, waarvoor vooral de
capucijnen het in de zeventiende eeuw hadden opgenomen,
wel een en ander van zijn aanvankelijke inhoud zal hebben
ingeboet. De woord- en de begrippenverwarring uit die jaren,
waarop A. Deblaere ( 2) ons wijst, maakt het dan ook onmogelijk
om, zo lang wij niet een Mystiek lexicon bezitten met gedateerde
bewijsteksten, de theologische betekenis af te wegen van het
getuigenis van een zeventiende-eeuwse mysticus die zich van een
middeleeuwse woordenschat bedient.
Tenslotte moeten wij er ook rekening mee houden dat het
getuigenis van de jaren wanneer de mysticus aan het werk was,
slechts fragmentarisch tot ons kwam. Daar is immers niet alleen
het feit dat de voor woordvorming volkomen opgewassen

kluizenaar Gerard Appelmans met zijn Glose op den Pater Nosier ( 3)
zeer waarschijnlijk niet aan zijn eerste mystiek opstel toe was.
Daar is ook het feit dat verschillende werken van Pelgrim Pullen
(t i6o8) (4) en ook werken welke de franciskaan Frans Vervoort
(t z S 5 5) voor zich opeist ( 15), nog steeds niet werden teruggevonden.
( 1) Ed. MICHAËL A SANCTO AUGUSTINO, t. I-IV ,

Gent, 1683.
( 2) De mystieke schrijfster Maria Petyt (1623-1677), Gent, 1962, p. 97.
(3) Ed. L . REYPENS, S.J., Gheraert Appelmans, Glose op het Vaderons, in
OGE., t. I, 1927, p. 83-107.
(4) Zie L . REYPENS, S.J., Pelgrim Pullen, Een heilig mystiek leider en ^^n
onuitgegeven werk, in OGE., t. 3, i 92%, p. 125-143.
(b) Zie Pr . VERHEYDEN, Frans Vervoort, Minderbroeder (t I S S S )., Werken,

Uitgevers, in Handelingen van den Mechelsen Kring voor Oudheidkunde, t. XXX, i 925,

p. 100-us.
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Om dergelijke redenen kan men dan ook besluiten dat de
Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden, of ook van de
mystiek, aan haar voltooiing nog niet toe is en deze waarschijnlijk
nooit bereikt.
Godservaring of interpretering
Voor een juiste kijk op de ervaring van de mysticus moet er
dus veel bij het onderzoek worden betrokken. Men moet namelijk
de taal begrijpen waarvan hij zich heeft bediend en men moet
met de oudere literatuur vertrouwd zijn welke hij dankbaar ter
hand nam. Steeds gaat het immers in de eerste plaats om de confrontering van twee interpretaties, van een oudere namelijk
waarbij de mysticus steun zoekt, en van een nieuwe waarvoor
hij het, door auteurs uit vroegere jaren hierbij voorgelicht, slechts
aarzelend opneemt. Om de Godservaring zelf, eigenlijk de inzet
van het probleem, gaat het slechts in de tweede plaats. Wanneer
een dichter, bij het vertolken van zijn beleving, op de slechts langs
indirecte weg te werk gaande symbolentaal aangewezen blijft,
dan is het immers niet zo verrassend dat een mysticus bij het
omschrijven van zijn intiemere Godservaring voor een hachelijke
taak komt te staan. Schoorvoetend wijzigt hij dan ook een of
ander aan de interpretatie waarmee anderen hem zijn voorgegaan
en hij suggereert hierbij schuchter wat hij niet met woorden
kan omschrijven.

Moeten wij hieruit besluiten dat de mystieken, naar hun belezenheid teruggrijpend, meestal even onoorspronkelijk te werk gaan
als Jan van Schoonhoven (t 1432) die zich, bij zijn Windesheimse
kapittelpreken zo goed als uitsluitend van citaten bediende ?
Dit menen wij niet. Uit zijn belezenheid gebruikt een mystieke
auteur, ter verklaring van wat hij heeft meegemaakt, immers
alleen datgene dat de vuurproef van zijn Godservaring heeft
weten te doorstaan. Gelouterd en tot op een zekere hoogte met
zijn eigen ervaring vergroeid, geeft hij ons bijgevolg het woord
door van een oudere mysticus dat, naar middeleeuws begrip,
als het ware tot zijn bezit is geworden. Ook menen wij dat dit één
van de voornaamste redenen is waarom Hadewijch en Ruusbroec
(t 1381), Thomas Hemerken van Kempen (t 1471) en de auteur
van Die grote evangelische Peerle (t .I 540) zo zelden naar de gebruikte
bron verwijzen. Bij het interpreteren van een vaak niet te onder-
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schatten belezenheid en van de eigen mystieke ervaring wordt de
ontlenende mysticus tot op een zekere hoogte op zijn beurt en
in tweede instantie, voor wie wil rekening houden met de atmosfeer waarin een mystiek werk ontstaat, - tot de auteur van de
ontleende passus.
Ook zou het vermetel zijn te onderstellen dat een met de steun
van oudere auteurs door de mysticus vervaardigd litterair verslag
bij een onderzoek naar de structuur van de Godservaring van
bij voorbeeld Ruusbroec waardeloos blijft. Aansluitend bij een
oudere traditie laat de mysticus, die er een eigen interpretatie
op na houdt, overigens aan historici toe om het groeiproces op
de voet te volgen en vooral de winstpunten te noteren. In dit
verband is het overigens dat men, wanneer het over mystiek gaat,
kan over een school spreken, over een traditie namelijk die dank
zij een gemeenschappelijk bezit aaneensluitend, niettemin voldoende bewegingsvrijheid aan de verschillende auteurs waarborgt.
Zo zal men toegeven dat Jan van Leeuwen bij Ruusbroec aansluit,
maar bij nader toezien stelt men vast dat de nadruk op sommige
waarden, op de Christusbeleving bij voorbeeld, bij hem aanzienlijker is dan bij zijn leermeester.
De onontbeerlijke interpretering is intussen nog geen „Hineininterpretierung". Wanneer men, bij de mystiek, in een periode
van hoogconjunctuur voorzichtigheidshalve met pseudomystieken
moet rekening houden, die voor de psychiatrie wellicht meer
te betekenen hebben dan voor de theologie, dan heeft niettemin

de manier waarop mystieken de Godservaring hebben benaderd
en toegelicht, voor de theologie haar betekenis. De „abstracta"
van de theologie weten zij immers in een vitaal verband te situeren,
waarbij het tot op een zekere hoogte mogelijk wordt om indirect
aan te voelen wat een mysticus slechts stamelend kan suggereren.
Hierbij mag men overigens niet over het hoofd zien dat de eerste
toelichting bij bijbels-theologische begrippen zoals genade en
goddeljke deugden ons werd verstrekt in een tijd wanneer het tussen
theologie en beleving nog niet tot een breuk was gekomen 1).
Om levenloze begrippen gaat het bijgevolg, in dit verband, enkel
voor wie in de theologie alleen een pantheon kan zien waar versleten mummies ten behoeve van de archaeologen worden bij(

(1) Zie FR. VANDENBROUCKE, O.S.B., Le divorce entre théologie et mystique,
in Nouvelle Revue théologique, t. 8z, 1950, p• 372-389.

I94 -gezet. Van stamelend suggereren tot „Hineininterpretierung"
is er dan ook, voor wie in het bestaan van God geloven, nog een
hele afstand en men zal bij het gebed steeds meer dan door de niet
zonder meer te versmaden filologie tot begrip komen voor de
boodschap der mystieken.
De mystieke ervaring is intussen slechts een hoogtepunt van het
alledaagse gebedsleven van een Vrome en hierom heeft, naast
de Godservaring en haar interpretatie, ook het milieu waarin een
mysticus leefde, zijn betekenis. Waardeloos zijn namelijk de
menselijke verhoudingen in het leven van onze grote Godzoekers, de kring waartoe zij behoorden, de communiteitszorgen
welke zij deelden, de voorvallen in en buiten huis die aan hun
belangstelling niet konden ontgaan, voor ons evenmin. Dit geldt
voor Ruusbroec over wiens aandeel in de zielzorg te Groenendaal
Jan van Leeuwen, de in i 378 overleden kok van de priorij (1),
en Henricus Pomerius (t 1469), de biograaf van de Brabantse
mysticus (2), ons een en ander meedelen. Dit geldt eveneens voor
de auteur van het bekende werk met de verzameltitel De imitatione
Christi, dat alleen in de kringen van het Windesheimse Kapittel
en van de Broeders van het Gemene Leven het klimaat vindt
dat het werk geheel laat tot zijn recht komen ( 3).
Dank zij de noeste vlijt der historici kunnen wij de mystieken
in het milieu gadeslaan, waartoe zij eenmaal hebben behoord en
waar hun religieuze ervaring tot rijpheid is gekomen. Dit zal ons
(1) Zie zijn Redere ende ondersceyt tus rchen die gbene die god gberoepen ende ewelec
uutvercoren heeft, c. S en c. 14; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
IV. 401, Olim ms. Lier, Dominicanenklooster, i, f. CLXXVIII b, en f.
CXC b CXCI a; Dboec vander bedinghen c. 6; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV. Ooi, Olim ms. Lier, Dominicanenklooster, i. f. LIII d LIV a;
Vanden IX choren der inghelen, c. g; in het ms. Brussel, Koninklijke
84a;
Bibliotheek, 888-89o, f. 83d
en Van den seven teekenen der .nonnen,
C. 6; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 888-890, f. 37C.
(2) Zie zijn De origine mona rterii Viridisvallis, 1. II, c. XVII en XXIII; in
AB., t. IV, i 88 S, p. 295 -296 en p. 299-300.
(3) Hoewel er in dit werk niet over de Imitatio wordt gehandeld, verwijzen
wij hierbij vooreerst naar C. VAN DER WANSEM, S.C.J., Het ontstaan en de
geschiedenis der Broederschap van bet Gemene Leven tot i 400 (Universiteit te Leuven,
Publicaties op het gebied der Geschiedenis en der Philologie, ser. 4, t. i 2), Leuven,
1958. A. HYMA, The Christian Renaissance, A history of/be „Devotio modern",
Grand Rapids, Michigan, i 924. A. H rA, The Brethren of the Common Life,
Grand Rapids, Michigan, 1950.
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helpen om het klimaat aan te voelen dat hun litterair oeuvre beheerst, om degenen als het ware op de voet te volgen die dagelijks
met hen leefden en om begrip te tonen voor de zorgen die hun
niet gespaard bleven. Ook zullen wij beter overzien wat wij aan
Ruusbroec hebben wanneer wij naast hem tweederangse gestalten
uit Groenendaal aantreffen, die eveneens tot het aanzien hebben
bijgedragen dat de priorij genoot, Willem Jordaens (t 2372)
bij voorbeeld en Jan van Schoonhoven.
De sociale Zin van de boodschap der mystieken
De Romantiek van de negentiende eeuw kan men het ten goede
aanrekenen dat zij voor de Middeleeuwen, voor die vergeten
en „duistere periode" van de geschiedenis aandacht heeft gevraagd
en meteen het beste wat de Middeleeuwen bezaten, de mystieke
literatuur heeft herontdekt. Dit kon zij aan omdat zij die niet
alle heil verwachtte van de koude rede, hierbij ook belangstelling
liet blijken voor de middeleeuwse samenleving, voor de idealen
die deze bezielden en voor de kloosters waar de mystiek tot
rijpheid kwam. Ook heeft het voor ons, in dit verband, zijn
betekenis dat de mystieken uit de zestiende en uit de zeventiende
eeuw het nodig vonden voor de omschrijving van de Godservaring en van haar raadselen steun te zoeken bij de middeleeuwse literatuur.
Hierbij bleek nu nogmaals dat men, over geschiedenis pratend,

de betekenis beter niet zal onderschatten van het gevleugelde
woord „Historia magistra". In de jaren van het positivisme ging
men immers, bij de herontdekking van de mystiek, beseffen dat
het bij kennis nog om heel wat meer gaat dan om exacte waar
om metafysiek. Er is ook nog een kennis waarbij de-nemig
rede in gebreke blijft, de kennis namelijk van de mysticus welke
men meermalen „het niet-weten" noemt.
Veel is er nu op het oog te houden wanneer men doorheen
het dichte woud van de interpretatie iets van het onuitspreekbare
in de mystieke ervaring bij een markante mysticus wil achterhalen.
Hoezeer men ook kan vinden dat de veelheid van de te stellen
problemen hierbij belemmerend werkt, toch ontkomt men, bij
het lezen van de rijkste bladzijden van Hadewijch of ook van
Ruusbroec, niet aan het gevoel dat God nabij is. Zoals Mozes
bij de theofanie op de berg Horeb werd aangezocht om uit eerbied
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voor Gods aanwezigheid zijn schoeisel uit te trekken 1), zo ook
zal men de mystieken eerst naar hun ware bedoeling begrijpen
wanneer men hun werken weet als het onverminkt, hoewel
geheimzinnig getuigenis ter hand te nemen van wat zij eens
hebben meegemaakt.
Thomas Hemerken van Kempen (t 1471) kan dit voor ons
duidelijker maken wanneer hij het in zijn Sermones.de vita et passion
Domini, scilicet ab adventu Domini 2) over drie Godservaringen
heeft, over de Jaciale" aanschouwing van God namelijk die in
de hemel aan de engelen en aan de zaligen te beurt valt, over de
aanschouwing van God welke de gelovigen op aarde „per speculum in aenigmate" meemaken en tenslotte nog over de Godservaring van de mystieken die God als het ware bij een bliksemflits een ogenblik van ter zijde gade slaan (et hi vultum eius
raptim ex latere vident). Deze laatste Godservaring is het waarvoor
de mystieken getuigen bij een boodschap ten behoeve van de
velen voor wie gebed nog heel wat meer is dan mondgebed.
Ook heeft de straalkracht van de boodschap der mystieken, voor
wie hiertoe rijp zijn, nog steeds niets van haar sociale betekenis
ingeboet. Theologisch geschoolde lezers moeten wij er overigens
niet aan herinneren dat alle christenen, dank zij de gaven van de
heilige Geest, bij het beleven van het Vaderons tot op een zekere
hoogte met de mystieken verwant blijven.
Om haar verheven inzet slechts moeilijk van binnen uit met
(

(

andere geestesdisciplines op een zelfde niveau te behandelen,

houdt de mystiek intussen zo nauw verband met ons hele patrimonium dat men haar bij het ontginnen van ons cultureel bezit
meestal niet straffeloos kan veronachtzamen. Vooreerst moet een
historicus, met de steun van het door hem achterhaalde en naar
zijn juiste verhoudingen geschetste milieu, met de steun vooral
van de oudere auteurs bij wie de Vrome meermalen te rade ging,
het oeuvre van de mysticus, in zijn vitaal verband terug geplaatst,
aan de literatuurgeschiedenis doorgeven die, zonder de voorafgaande historische vorsing, dit oeuvre als een luchtsteen zonder
vader en zonder moeder zou te registreren krijgen. Alleen met
de steun van historici en van theologen, met de steun ook van
(1)Exodus, III, S .
(2)Preek XI en preek XXVII, ed. M. J. POHL, Thomae Hemerken a Kempis .. .
Opera omnia, t. III, Freiburg i. Br., i 904, p. i 3 011a 3 i 12 en pp. 2591-11.
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psychologen die niet uitsluitend van de psychanalyse heil verwachten, zal een literatuurgeschiedenis bijgevolg het mystieke
oeuvre van een markante auteur laten tot zijn recht komen en
hierbij weten aan te tonen waar het de mysticus eigenlijk om te
doen is. Niet om een tot nog toe nog niet beproefde beeldspraak,
niet om een mooi verhaal vol geheimzinnigheid, maar om de
vertolking van een Godservaring waarmee het gebed der eenvoudigen van hart in zijn beste ogenblikken steeds enigszins
verwant blijft.
Om dit alles zal waarschijnlijk niemand ontkennen dat de
mystiek, zoals alles wat tot het verleden behoort, met goed gevolg
bij de historische vorsing kan worden betrokken en een historicus,
die met de eigen geaardheid, in dit geval met de tweeslachtigheid
van zijn vorsingsobject ernstig wil rekening houden, ook tot een
verantwoorde diagnose kan komen die zowel aan de theologie
als aan de psychologie, zowel aan de literatuurgeschiedenis als
aan de kunstgeschiedenis vaak niet te onderschatten diensten
zal bewij zen.
Men kan de Geschiedenis van de mystiek immers als een hulp
beschouwen van de theologie die, vooral sinds de-wetnschap
breuk tussen theologie en beleving, heel wat kan leren aan een
theoloog bij het vorsen naar de taak die respektievelijk aan de
genade, aan de goddelijke deugden en aan de gaven van de heilige
Geest toekomt. Ook zal men het de nieuwe theologie ten goede
aanrekenen dat een H. de Lubac, S.J., en een Y. Congar, O.P.,
thans weleens bij de Nederlandse mystieken te rade gaan.
Ook de psychologie gaat thans bij de mystiek te rade en men
kan het verheugend achten dat thans ook psychologen, die zich
om de christelijke ethiek nooit bijzonder druk hadden gemaakt,
de mystiek beschouwen als een open boek waar men de intiemere
structuur van onze innerlijke psyche als het ware van het blad
leest.
Voorts zal een kunsthistoricus, die niet eenzijdig te werk wil
gaan, zonder twijfel beseffen wat hij, wat bij voorbeeld E. Male 1),
L. Gillet 2) en bij ons J. Huizinga 3 zo al aan de middeleeuwse
literatuur verschuldigd blijven en men is, wat laatstgenoemde
(

(

)

) L'art religieux à la fin du Moyen Age, Parijs, 1908.
) Histoire artistique des ordres mendiants, Parijs, 19I z.
3) Herf rtt f der Middeleeuwen, Haarlem, I 91 9; tiende druk. Haarlem, 1 963.

(

1

(

2

(

(
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betreft, niet bij de Legenda aurea gebleven van de zalige Jacobus
a Voragine (t 1 298).
Tenslotte is de sinds de eerste jaren van de twintigste eeuw
in verschillende landen toenemende belangstelling voor de mystiek
waarschijnlijk de praestatie, die de literatuurgeschiedenis van
onze tijd nog wel het meest siert. Hierbij gaat het om een verrijking
van de lyriek, om de verkenning van de heimelijke diepten van
het gemoedsleven en om de steeds moeilijk te verwezenlijken
omschrijving van de „abstracta ".

'99 TWEEDE HOOFDSTUK
DE BRABANTS-NEDERLANDSE MYSTIEK

Brabant tegenover de Nederlanden

Wanneer wij het over Brabants-Nederlandse mystiek willen
hebben, dan bedoelen wij hiermee geenszins dat het in de Nederlanden bij mystiek alleen om Brabant gaat. In Brabant is de mystieke literatuur der Nederlanden immers niet ontstaan en haar laatste
vruchten zijn ook niet daar tot rijpheid gekomen. Met de eerste
werken van Rupert van Deutz, O.S.B. (t I 129/I I 30) registreerde
de Nederlandse mystiek toch in de eerste „decennia" van de
twaalfde eeuw in het Luikse reeds een hoogtepunt en in de jaren
1424-1427 werden in het koorherenklooster Sint-Agnietenberg
bij Zwolle door Thomas Hemerken van Kempen (t 1471) de
vier boeken voltooid die werden verenigd onder de verzamelnaam De imitatione Christi (1), waarna J. van Ginneken, S.J. (2)
niet zo heel lang geleden dit werk nog heeft voorgesteld als „het
beste dat wij aan de wereld gaven".
Zo is het duidelijk dat het bij de Nederlandse mystiek bepaald
om meer gaat dan om Brabant en wij geven met een formulering
zoals „Brabants-Nederlandse mystiek" alleen te kennen dat een
paar constanten uit de mystieke literatuur van de lage landen
bij de zee zich in Brabant het duidelijkst hebben laten gelden en
tot een eind in de achttiende eeuw tot op een zekere hoogte voor
een Brabantse invloed hebben weten borg te staan. Om constanten
gaat het in de Nederlanden dan ook meer dan om een doorslag
alle verscheidenheid overkoepelende eenheid.
-gevnd
en
haar
kaart
brengen
in
deze
literatuur
wil
men
nu
Wanneer
meest uiteenleggende standplaatsen, ten Noorden Groningen en
in zuidelijke richting Hazebroek, naar het Westen toe SintOmaars (Saint-Omer) en in oostelijke richting Nazareth bij
Bredevoort in Gelderland hierbij wil betrekken, dan kunnen wij
(1) Zie J. HUIJBEN, O.S.B., en P. DEBONGNIE, C.SS.R., .'auteur ou les
auteurs de l'Imitation, in Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclé ria rtique, fasc. 30,
Leuven, 1957, p. 20-21.
(2) Het beste dat wij aan de wereldgaven, in De Gids, a. 93, I929, t. I, p. 222-244.
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hierbij nog het best naar de kaart verwijzen van de Zeventien
Provincies die zich bij de troonsafstand van Keizer Karel (t 15 5 8 )
op 25 October 15 5 5 , duidelijk als staat lieten gelden (1), de Zeventien Provincies die van 1634 tot 1793 alvast tot twaalf keer zouden
worden in kaart gebracht (2) en binnen het breder uitdeinend
Germaanse gebied waartoe, naast de Duitse landen, ook Engeland
en Zweden behoren, bij gevolg tot op een zekere hoogte als een
geografisch sluitende eenheid kunnen worden beschouwd.
Over twee leermeesters in de school der mystiek

Bij het vorsen naar de constanten in de Brabants-Nederlandse
mystiek kan men wellicht twee verschillende methoden volgen.
Men kan vooreerst ieder milieu gaan ondervragen waar markante
mystieken in de Nederlanden litterair werkzaam zijn geweest en,
na dit veel omvattende onderzoek, nagaan in hoe ver men met hun
antwoord kan tot een gemene deler komen. Men kan de zaak
ook anders aanpakken en bij een auteur die ongeveer de hele
middeleeuwse literatuur in zijn ceuvre heeft verwerkt, nagaan
welke nu eigenlijk de factoren zijn die zich onder mystieken
steeds opnieuw laten gelden en, na dit voorlopige onderzoek,
uitmaken in hoever de markantste mystieke milieus hierbij aansluiten.
Aan de tweede methode geven wij nu de voorkeur en wij menen
dat wij hierbij Dionysius van Rijkel, 0. Cart. (t '47') die ongeveer de hele middeleeuwse literatuur in zijn uitvoerig ceuvre
opnam, bij het hier in te stellen onderzoek als een bijzonder
geschikte test-auteur kunnen gebruiken. Wij hoeven overigens
hierbij nauwelijks te herinneren aan het laat-middeleeuwse
slagwoord : „ Qui Dionysium non legit, nihil legit".
Bij de steeds moeilijk te benaderen verklaring van de mystieke
ervaring stellen wij nu vast dat Dionysius van Rijkel, 0. Cart.,
(1)Zie R. FRUIN, De Zeventien Provinciën en haar vertegenwoordiging in de
Staten- Generaal, ed. P. J. BLOK, P. L. MULLER en S. MULLER Fz., Robert
Fruin's verspreide geschriften, t. 9, 's-Gravenhage, 1904, p. 28.
(2) Zie IR. C. KOEMAN, Collections of maps and atlases in the Netherlands,
Their History and present state, in Imago mundi, Supplement, t. 3, Leiden, 1961,
p. z 20- 144 : Outline bibliography of the atlases published in the Netherlands before
I Boo.
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die vrij veel citeert, twee auteurs met bij zonder veel sympathie
bejegent. Deze zijn de Pseudo-Areopagiet en Sint Bernardus
van Clairvaux, O. List., de eerste als de theoreticus voor de Godservaring door ontkenning, de tweede als de leraar wanneer het
gaat om bruiloftsmystiek.
Bij enige vertrouwdheid met het omvangrijke oeuvre van
Dionysius van Rijkel, O. Cart., stelt men vooreerst vast dat
G. E. M. Vos de Wael (1 ) niet heeft overdreven wanneer hij te
kennen geeft dat Dionysius de Kartuizer „naar mate hij in zijn
werken verder voortgaat, meer en meer dionysiaans wordt in
al zijn pennevruchten." Hier ligt dan ook de verklaring voor
epitheta zoals „theologicissimus Dionysius" (2) en zoals „divinissimus et ferventissimus Dionysius" ( 3) waarmee de kartuizer
niet zuinig is.
Verder droeg de kartuizer, hoewel het hierbij om een minder
diep grijpende invloed gaat, ook Sint Bernardus van Clairvaux,
O. Gist. (t I I 5 3), die hij eens in één adem samen met Sint Hiëronymus (t 419-42o) en met de twee victorijnen : Hugo (t I 141)
en Richard (t I 173) heeft genoemd ( 4), een hechte verering toe.
Bij een uiteenzetting over het Psalterium en over het psalmengebed
is hij vooreerst van mening dat hij nog het best kan verwijzen
naar de „Doctor mellifluus" die hij, in dit verband, bejegent
met de bewoordingen „devotissimus atque dulcissimus, ille
Bernardus ( 5 Ook meent hij hiertoe vooral twee redenen te
hebben. Deze zijn Bernardus' mystieke leer en zijn apostolische
zin. „Divinus devotissimusque vir apostolicae perfectionis",
dit zijn immers de verdiensten welke hij de abt van Clairvaux
toekent wanneer hij in zijn traktaat met de titel De Contemplatione 6 het getuigenis van Sint Bernardus betreffende vier soorten
van contemplatief gebed inroept.
)

,

(

)".

)

(1) De Mystica theologia van Dionysiur Mysticus in de werken van Dionysius
Carthusianur, Nijmegen-Utrecht, s.a. (1942), p. 7.
(2) Commentaria in librum De coelesti sen angelica hierarchia, in Doctoris ecstatici
D. Dionysii cartusiani opera omnia, t. XV, Doornik, I 902, p. 4.
(3) De discretione et examinatione spirituum, art. XI; in Opera omnia, t. XL,
p. 282 D'.
(4) De discretione et examinatione spirituum, Appendice, in Opera omnia,
t. XL, p. 316 D.
(5) Commentarii in primam quinquagenam psalteria, art. VI; in Opera omnia,
t. V, p. 403 B.
(6) L. II, art. IV, in Opera omnia, t. 41, p. 236.
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Bij lofbetuigingen is de kartuizer ook niet gebleven. Aan
de vier bekende werken van de Pseudo-Areopagiet, aan het De
divinis nominibus en aan het De mystica theologia, aan het De caelesti
hierarchia, en aan het De ecclesia.rtica hierarchia wijdde hij immers
commentaren (1), waarvoor hij zich van de Latijnse bewerking
bediende welke Joannes Scotus Eriugena (t rond 877) op het
verzoek van Karel de Kale (t 877) vervaardigde en in het jaar 8 8
voltooide (2).
Voorts zien wij de kartuizer bij het toelichten van een Bijbelboek
zoals het Hooglied, naast Origenes en Sint Anselmus, ook Sint
Bernardus van Clairvaux als getuige dagvaarden ($).
Voor ons heeft dit zijn betekenis omdat Dionysius van Rijkel,
meestal alleen om het mystieke standpunt waaraan hun naam
Westerse lezers herinnert, nu eens eerstgenoemde, dan weer de
tweede auteur in zijn betoog betrekt.
-

Godservaring door ontkenning
Bij de mystieke ervaring kan men nu, niettegenstaande allerlei
hierbij nog op het oog te houden verscheidenheid, vooral twee
schijnbaar met elkaar niet te verzoenen standpunten noteren.
Dionysius van Rijkel, O. Cart. (t 1471) heeft het, in dit verband,
over de weg van de toekenning (via affirmationis) welke de enen
en over de weg van de ontkenning (via ablationis seu negationis)
welke de anderen uitgaan, en wanneer hij het verder nog over
twee wegen heeft, over de oorzakelijkheidsweg (via causalitatis)
en over de overtreffendheidsweg (via eminentiae) (4), dan gaat
het hierbij slechts om twee varianten bij de weg van de toekenning.
Ook gaat het alleen om vier beschouwingsobjecten, die bij de
beschouwing door toekenning worden betrokken wanneer hij
het verder nog heeft over vier soorten van contemplatief gebed 1
(

3).

(1) In Opera omnia, t. XV-XVI, Doornik, 1902.
(2) Ed. Dionysiaca, Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages
Zie
attribués au Denys de 1'Aréopage, t. I-II, s.1. (Brugge) en s.a. (19 5 7).
nog M. GRABMANN, Die mittelalterlichen Lateinischen Ueberset ungen der Schriften
des Pseudo-Dionysius Areopagita, in : Mittelalterliches Geistesleben, t. I, i 926, p. 453.
( 3) Zie de .Enarratio in Canticum Canticorum Salomonis, ... art. I, in Opera
omnia, t. VII, p. 294.
(4) Zie het De contemplation libri tres, 1. 3, art. 4; in Doctoris ecstatici D.
Dionysii tartusiani opera omnia, t. 41, Doornik, 1912, p. 258-259.
( b) Zie De foute lucis a semitis vitae, art. i i ; in Opera omnia, t. 41, p. Io8 -1 Io.
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Duidelijker wordt dit alles misschien wanneer wij het over
twee funderende standpunten willen hebben, over dat van degenen
die het, hiertoe steun zoekend in de pseudo-dionysiaanse literatuur,
met nadruk opnemen voor een verre, blijkbaar door ontkenning
te bereiken God en verder over het standpunt van degenen die,
met de breed-uitdeinende steun van het Bijbelboek Cantica canticorum, meer voelen voor een nabije God. Hier willen wij het nu
vooreerst hebben over de Godservaring door ontkenning waar
nadruk heeft opgenomen.-vordePsuApagithme
Voor Pseudo-Dionysius is de ontkenning nog niet de Godservaring, maar slechts de weg die er heen leidt. De ontkenning
behoort immers nog tot het werk van de geest, terwijl de rijpere
Godservaring lijdzaam blijft. Voor onze auteur komt men hier
slechts toe wanneer men, zoals hij aan Timotheus voorhoudt (1),
aan de wereld van de zintuigen en aan de wereld van het verstand
heeft verzaakt en aldus komt tot kennis door het niet-weten bij
een vereniging met God waarbij het verstand zich van al het
geschapene en ook van zichzelf weet te onthechten (2).
Zo komt een Vrome tot een moeilijk te omschrijven ontmoeting
met de goddelijke Duisternis, waarmee de Pseudo-Areopagiet
een volstrekt ontoegankelijke, onzichtbare, ontastbare en niet
te noemen God bedoelt. Hierbij geeft R. Roques ( 3) met nadruk
te kennen dat men Pseudo-Dionysius' Duisternis slechts kan
een algemene ontkenning noemen die een volstrekte transcendentie impliceert, wanneer men hierbij ieder psychische en ieder
morele inslag met nadruk afwijst ( 4).
Aan de Nederlandse Vromen is dit alles nu sinds de elfde eeuw
niet ontgaan. Zo willen wij er hier aan herinneren dat, welke van
de twee met die naam voorkomende werken ook bedoeld weze,
de Hierarchia van de Pseudo-Areopagiet sinds het jaar 1 049 of

) De mystica theologia, c. I; in Dionysiaca, t. I, p. 567-568.
t. I, p. 406.
De divini r nominibus, c. VII ; in Dion
(3) Contemplation, extase et ténèbre cheZ le Pseudo-Denys, in DSp, t. II, Parijs,
'953, col. 1906.
(4)Voor een beknopte verhandeling over Pseudo-Dionysius' leer betref
Godservaring en voor de, in dit verband, na te kijken wetenschap -fend
literatuur verwijzen wij naar R. RoQUES, Contemplation, extase et ténèbre-pelijk
che< le Pseudo-Denys, in DSp, t. II, Parijs, 1953, col, i88, I 9 II.
(

(

1

2)
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wellicht even vroeger te Lobbes in Henegouwen (1) en sinds de
jaren z z So-z i68 te Elno aan de Scarpe voorkwam (2), terwijl wij,
in dit verband, ook de koorheren van Kloosterrade (Bolduc) in
Hollands Limburg moeten vermelden die reeds vóór het jaar z 250
de commentaar bezaten van Johannes Scotus Eriugena (t rond
877) bij de Hiërarchia ( 3) en de cisterciënzers van Villers in Brabant
hier om hun bibliotheek-kataloog uit het jaar z 309 (4) met vermelding van een „Hugo super ierarchiam beati Dionysii" eveneens
in aanmerking moeten komen.
Voorts moeten wij „Ciclus Dionysii" en Jractatus sancti
Dionysii" wellicht als twee codices begrijpen met het volledig
oeuvre van de Pseudo-Areopagiet, in welker bezit de Sint-Vedastusabdij te Atrecht (Arras) zich sinds de twaalfde eeuw kon verheugen (5).
Aan belangstelling voor Neo-platonici ontbrak het dus sinds
de elfde eeuw geenszins in de Nederlanden en het komt ons vrijwel
waarschijnlijk voor dat zulks er de koorheren van Kloosterrade
heeft toe gebracht om in de jaren z z S o-r 250 ook naar een authentiek werk van Platoon te grijpen, naar de Timaeus die sinds lang
in de Latijnse bewerking van Calcidius (vierde eeuw) (g) in
omloop was en blijkbaar naar deze vertaling in minstens drie
handschriften bij de koorheren van Kloosterrade voor het grijpen
lag ( 7). Ook menen wij dat hier het vertrekpunt ligt voor wat
(1) Zie J. WARICHEZ, L'abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu'en i zoo'
Etude d'histoire genérale et speciale (Recueil de travaux publiés par les membres
des conferences d'Histoire et de Philologie, fasc. XXIV), Leuven- Parijs, i 909,
p• 2-75. no 107.
(2) Zie J. DESILVE, De Schola elnonensi sancti Amandi a saeculo IX ad XII
usque, Leuven, 1890, D. 158, no XXXIX.

(3) Ed. F. SASSEN, De middeleeusysche Bibliotheek der abdij Kloosterrade, in
NAKG., NS., t. XXIX, 1937, p. S S , no 47.
(4) Ed. H. SCHUERMANS, Etudes sur la bibliothèque de l'ancienne abbaye de
Villers, i 309, in Annales de la société archéologique de 1'arrondissement de Nivelles,
t. VI, 1898, p. zoo.
(5) Ed. PH. GRIERSON, La bibliothèque de St.-Vaast d'Arras au XIIe siècle,
in RBén., t. LII, 1940,
D. 125 et p. 130, nt 0 41 en no 120.
(6) Ed. J. H. WASZINK, in Plato latinus, t. IV, Londen-Leiden, 1962, p. i - S z .
Zie nog ENDRE V. IVANKA, Plato christianus, Uebernahme and Umgestaltung
des Platonismus durch die Váter, Einsiedeln, s.a. 1964, p. 70-92.
( 7) Zie F. SASSEN, De middeleeuwsche bibliotheek der abdij Kloosterrade, in
NAKG., NS., t. XXIX, 1937, p. 65, 68 -69, no 171, 192, 213 en zi6,
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men later de zo bijzonder op bespiegeling en op metafysiek gestelde
Germaanse mystiek zal noemen, waartoe overigens, dank zij
de beginselverklaring van Maarten Luther (t 15 46) betreffende
de Triniteitsleer en de Christologie in de Schmalkaldische artikelen
(15 3 8) (1 ) ook de Duits-Evangelische mystiek behoort.
De perkamenten codices met werken van de Pseudo-Areopagiet,
de omslachtige commentaren en vooral de teksten van Platoon
zocht men nu in de Nederlandse kloosters niet om een ijdel
bibliofielenbezit aan te werven. Bij het ter hand nemen van de
werken van Jan van Ruusbroec hebben wij in de laatste jaren,
tegen M. d'Asbeck (2) in, de overtuiging te kennen gegeven
dat Ruusbroec met de werken van de Pseudo-Areopagiet moet
zijn vertrouwd geweest, waarna A. Ampe, S.J. (3) het hierbij
vooral over Ruusbroecs benadering van de goddelijke wezenheid,
over de opvatting die hij er betreffende de Schepping op na hield,
over zijn drieledige indeling van het geestelijke leven en over de
invloed heeft gehad van de engelen op het vlak van het „ghescapen
werc". De Pseudo-Areopagiet behoort echter niet tot het halve
dozijn auteurs naar wie Ruusbroec verwijst.
Dat doet, verrassend genoeg, de ongeschoolde kok van Groenendaal, Jan van Leeuwen (t i 378) wel wanneer hij zijn lezers
wil voorhouden „dat God duisternis is" (4). Ook menen wij
dat de naam van Ruusbroec en de naam van zijn oudste en meteen
ook intiemste leerling zullen volstaan voor wie aan de nawerkende
invloed van de Pseudo- Areopagiet in de Nederlanden tot nog
toe mocht twijfelen.
De bruiloftsmystiek

Dionysius van Rijkel heeft het verder ook over de weg van de
toekenning, over de bejegening van een nabije God, die in de
bruiloftsmystiek het duidelijkst tot haar recht komt. Met meta(1) Zie J. KOOPMANS, Das altkirchlzche Dogma in der Reformation, in Beitráge
Zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen, heraurgegeben von E. IVolf,
t. 22, Munchen, 1955, D. TOO.
(2) La mystique de Ruysbroeck l'Admirable, Parijs, 1930, p. 13 0.
(3) Denys l'Aréopagite (Le Pseudo-), Ruusbroec t z 3 8 z , in DSp., t. III, Parijs,
957.
col. 362-365.
1
(4) Zie Van den IX choren der inghelen, c. i 3 ; in het ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 888-890, f. 91 C.
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fysiek verklaart men overigens niet de hele Nederlandse mystiek
en het heeft, in dit verband, voor ons zijn betekenis dat het Hooglied, na het Psalterium en de vier Evangelies, het Bijbelboek is
dat in de oudere bibliotheek-katalogen van de Nederlandse
kloosters het vaakst afzonderlijk voorkomt en het hierbij ook
duidelijk haalt op de hier zo even besproken Pseudo-Areopagiet.
Dit afzonderlijk voorkomen mag men intussen niet verkeerd
begrijpen. Eigenlijk zoekt het Hooglied vaak steun bij de commentaar van een of andere goed aangeschreven auteur uit de
patristieke of uit de vroeg-scholastieke periode, bij de commentaren van Origenes (t 25 3 /254) en van Sint Gregorius de Grote
(t 604) bij voorbeeld, ook bij die van Sint Hiëronymus (t 420)
en van Sint Beda (t 735)• Dit stelt men vast bij het inkijken van
onze oudste bibliotheek -katalogen en wij hebben hierbij vooral
katalogen op het oog zoals die van Stavelot iioS (1) en die van
Lobbes in Henegouwen, 1049 (2), zoals de twaalfde-eeuwse
bibliotheek-kataloog van de Sint-Andries-abdij bij Brugge ( 3),
van de Sint-Vedastus-abdij te Atrecht (Arras) (4), van Elno aan
de Scarpe, I I 50-I I GH (b) en van de Sint-Maartensabdij te Doornik ( 15). Ook mag men niet over het hoofd zien dat wij in de hier
reeds besproken bibliotheek-kataloog van Kloosterrade, die voor
de invloed van platonizerende teksten in de Nederlanden bijzonder
duidelijk getuigt, het Bijbelboek Cantica Canticorum met, of ook
zonder de steun van een commentaar zeven maal vermeld vinden
en in de bibliotheek-kataloog van de cisterciënzers te Villers in
Brabant, naast de Pseudo-Areopagiet, zelfs i keer.
Zo is het duidelijk dat er in de Nederlanden reeds vroeg
belangstelling was voor het Bijbelboek Cantica Canticorum, vroeger
overigens dan de ons thans bekende bibliotheek-katalogen laten
(1) Ed. J. GESSLER, Les catalogues des bibliothèques monastique.r de Lobbes et
de Stavelot, in RHE., t. XXIX, 193 3, p. 89-96.
(2) Ed. J. WARICHEZ, L'abbaye de Lobber ..., p. 275.
(e) Ed. D. DE BRUYNE, O.S.B., Un ancien catalogue des manuscrits de 1'abbaye
de Saint- André-leZ-Bruges, in RBén., t. XXXVII, 1925 P. 2 73 -2 75 •
(4) PH. GRIERSON, La bibliothèque de Si. Vaast d'Arras au XIIe siècle, in
RBén., t. LII, 1940, p. II7-140.
(5) Ed. J. DESILVE, De scbola elnonensi .rancti Amandi, Leuven, i 890, p.
I S4-177.
(16)

Ed. L.

DELISLE, Le Cabinet des manuscrits de la bibliotbèque

t. II, Parijs, i868, p. 487-492.

nationale,
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vermoeden. Wanneer ons in de Vita Aldegondis I 1), in een Vita
bijgevolg uit de eerste helft der achtste eeuw wordt voorgehouden
dat Sint Aldegonde van Maubeuge (t 684) alleen Christus als
„Sponsus", als Bruidegom zou bejegenen, dan komt het waarschijnlijkst voor dat de invloed van het Hooglied hier bij een
hagiograaf uit de achtste eeuw of wellicht zelfs bij degenen
heeft nagewerkt die Aldegonde rond het midden van de zevende
eeuw bij het te boek stellen van haar visioensverhalen behulpzaam
waren.
Verder was het, in dit verband, niet onbelangrijke werk van
Origenes (t 25 3 /254), promotor van de allegorische verklaring
bij dit Bijbelboek, zijn Commentarium in Cantica canticorum waarvan
Rufinus van Aquileia (t 410/41 I) de eerste drie boeken in het
Latijn vertaalde (2), sinds de twaalfde eeuw of ook reeds langer
zo wel in de Sint-Vedastusabdij te Atrecht (Arras) als te Elno
aan de Scarpe en in de Sint-Maartensabdij te Doornik aanwezig.
Wij moeten echter ook met de mogelijkheid rekening houden
dat wellicht in een of ander van deze drie kloosters met de referentie .Origenes in Canticis Canticorum" niet het omvangrijke
Commentarium, maar wel de twee homilieën bij Cantica Canticorum,
I, I — II, 14, naar Sint Hieronymus' vertaling ( 3) werden bedoeld.
Hiermee moest men dan ook, sinds het midden van de twaalfde
eeuw of nog even vroeger in de Nederlanden tot meer begrip
komen voor een mystiek gebruik van het Hooglied dat men,
(

na een grondig onderzoek van de verhouding van de eredienst

tot de theologische literatuur, wellicht wat zijn aanloop betreft
in de liturgie zal zoeken te situeren. Wanneer Rupert van Deutz,
O. S.B. (t I 129/I I 30) ( 4) in verband met de mariologie aan de
„prisci doctores" niet overdreven veel belang hechtte, moeten
wij de verklaring voor deze geringschatting dan ook wellicht
in het feit zoeken dat hij bij het benaderen van de Moeder Gods
in de liturgie voldoende steun vond. Aan de Maria-feesten
„Assumptio" (15 augustus) en „Nativitas" (8 september), waar
liturgie sinds de negende, respektievelijk sinds de twaalfde-vorde
(1) C. 6; in AA.SS. Belgii, t. IV, Brussel, 1787, p. 317.
(2) Ed. W. A. BAEHRENS, in GCS., t. 33, Leipzig, 1925, p. 61-241.
(3) Ed. W. A. BAEHRENS, in GCS., t. 33, p. 27-60.
(4) De glorificatione Trinitatis et processione Sancti Spiritus, 1. VII, c. XIII,
in PL., t. 69, col. I S 5 C.
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eeuw teksten aan het Hooglied ontleende, had F. Ohly ( 1) overigens
de .Purificatio" (2 februari) kunnen toevoegen, waarvoor er
blijkens de Ordo L sinds de tweede helft van de tiende eeuw ten
behoeve van het romeins-germaanse Pontificale aan Cantica Canticorum teksten werden ontleend (2). Met de visionaire Rupert van
Deutz, O.S.B., dringen wij intussen niet door tot het „Heilige
der Heiligen" van de mystiek, maar wij blijven vol schroom in
de voorhalle verwijlen, waar men volgaarne luistert naar het
woord van een bezielde theoloog die zich meer met de Heilseconomie heeft ingelaten dan met het toelichten van een rijpere
Godservaring. Dit kan men intussen vreemd vinden, omdat het
Hooglied reeds, in mystiek verband, zijn bruikbaarheid had laten
blijken.
Voor Origenes (t 253/25 4) gaat het in het Hooglied om een
„amor spiritualis" en de „desponsatio" van de „dilectus" en
van de „dilecta" die in Cantica canticorum ook eens „sponsa"
wordt genoemd ( 3), is een aangelegenheid tussen Christus en de
Kerk in de eerste plaats en slechts in de tweede plaats tussen
Christus en de zielen ( 4). Ook zijn een paar vroeg-christelijke
auteurs, Sint Hiëronymus (t 419/420 ) en Sint Gregorius van
Nyssa (t na 394) bij voorbeeld, Origenes hierin tot op een zekere
hoogte bij getreden.
Hier heeft zich nu Rupert van Deutz, O.S.B. (t I I 29/I I 30)
niet bij aangesloten wanneer hij reeds in het jaar I 12 5 , dit is nog
tien jaar vooraleer Sint Bernardus van Clairvaux, O. Cist. (t I I S 3)
met zijn Sermones super Cantica canticorum zou aanvangen, met het
gedurfde werk is begonnen met de omslachtige titel In cantica
canticorum, de Incarnatione Domini commentaria ( 5).
Voor zijn tijdgenoten schijnt Ruperts werk een revolutionair
boek te zijn geweest. Nog even vóór het midden van de dertiende
eeuw vond men het immers bij de koorheren van Klosterneuburg
in de buurt van Wenen niet overbodig om, bij het opnemen van
(e) Hobelied-Studien, Grund^uge einer Geschichte der Hohelied-auslegung des
Abendlandes bis um i 2oo, Wiesbaden, 1958, p. 126 -127 .
(2) Zie hiervoor M. ANDRIEV, Les Ordines Romani du Naut mogen-4ge, t. ,
Les textes (Suite) (Ordo L.), in Spicilegium sacrum lovaniense, Leuven, 1961 , p. 89.
(3)Cant. cant., I, Ix; III, S , II; IV, 7.
(4) Zie FR . OHLY, Hohelied-Studien, ... p. 19-21.
(b) In PL., t. 168, col. 837-962.
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dit werk in de bibliotheek-kataloog de titel, zoals hier volgt, te
formuleren Idem super cantica canticorum adpersonam sancte Marie (1
Het nieuw geluid was namelijk, voor Hoogliedlezers, het feit
dat de auteur het hier, enige homilieën van gewaardeerde kerkvaders niet te na gesproken (C), voor het eerst in een omvang rij k
werk met nadruk opneemt voor een mariologische tekstverklaring
waarbij de vereniging van Christus met Maria, volgens hem,
in eerste en de vereniging van de Heiland met de Kerk slechts
in tweede instantie wordt bedoeld.
Dit moeten wij intussen juist weten te situeren. Bij zijn mariologische verklaring van het Hooglied heeft Rupert de vereniging
van Christus met de Kerk geenszins willen uitsluiten, maar hij
wil deze laatste secundair en doorheen de vereniging van Christus
met Maria mede op het oog houden. Bij het toelichten van het
Bijbelvers „Osculetur me osculo oris sui" ( 3) heeft hij overigens
eens te kennen gegeven dat de Heiland bij de menswording aan
Zijn beminde, aan Maria en meteen aan het hele met Haar in het
geloof verenigde mensdom een „osculum" heeft gegeven. „Osculetur me osculo oris sui". Factum est quod optavit. Venit diligens
atque dilectus, et totus desiderabilis, atque omnibus omnium
gratiarum delibutus unguentis, in secreto virginalis uteri cubiculo,
diu desideratum osculum dilectae porrexit, quippe ubi natura
Dei naturae hominis verus Deus verae carni et verae rationali
animae se conjunxit. Inde „tanquam sponsus suo procedens
de thalamo (Psal. XVIII), totum diligentissimus ad conscribendum
in testamento sponsae suae, et universo genen ej us dotem coelestem
animum intendit. Genen, inquam, ejus, id est universes animabus
quae cum ilia carne sua per unicam fidem unum sunt genus,
una Ecclesia, unum corpus" (4). Dit betekent dat Maria's middelaarschap de vereniging van een Vrome met Christus niet bemoeilijkt, wel integendeel.
Dit standpunt heeft nu voor ons niet alleen zijn belang omdat
Rupert hierbij van de traditie afwijkt, maar ook omdat, van de
twaalfde tot de dertiende eeuw, aangeziene auteurs zoals Honorius
:

).

(1) Ed. TH. GoTTLiE.s, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreich r, Wenen,
1915, p. 94 2$-23 .
(2) Zie FR. ONLY, Hobelied-Studien, p. I 26-I 27.
...

(S) Cant. cant., I, 1.

(4) In Apocalypsim, 1. I; in PL., t, 16q, col. 839 D

84o A.
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van Autun (twaalfde eeuw) en Jean Halgrin van Abbeville (t 12 37)
zich er bij zullen aansluiten (1).
Ook maakt dit standpunt de felheid begrijpelijk waarmee
Rupert van Deutz, bij het beëindigen van zijn bespiegelingen
rond het Hooglied, een persoonlijk gebed richt tot de Moeder
Gods. Hij schrijft namelijk zoals volgt : „O zalige Maria, bergtop
onder alle bergen, maagd onder de maagden en heilige onder de
heiligen, tot alle balsembergen wenden wij ons en wij verzoeken
om een antwoord en zij antwoorden ons : „Wij verheffen onze
blik tot de bergen van waar ons heil zal komen (Psalm CXX),
maar wij wenden ons vooral tot U, tot U vooral richten wij, met
voorbijzien van al het andere, onze blik, om Uw hulp smeken
wij met veronachtzaming van andere hulp. Bij het heilig geheim
van Uw schoot en bij het zwaard dat Uw gemoed doorboorde
(Luc. XX), smeken wij U, bewerk dat wij het licht mogen zien
van de eeuwige bergen, de beminde namelijk en de beminde die
uit de beminde voortkomt samen met de liefde van beiden, de
Vader namelijk en de Zoon en de heilige Geest, tezamen één
levende en waarachtige God, wiens rijk blijft, doorheen de eeuwen
der eeuwen. Amen." (2) Hierbij spreekt Rupert intussen, met de
meervoudsvorm uit naam van de gemeenschap.
Met de ik-vorm, bij het verklaren van het Hooglied ( 3), schijnt
Sint Bernardus van Clairvaux (t i I S 3) daarentegen, in zo ver wij
ons met de monastieke theologie van de twaalfde eeuw kunnen
vertrouwd achten, onder toonaangevende auteurs enkele jaren

na Ruperts optreden voor het eerst te zijn begonnen. Dit heeft
zijn betekenis omdat meteen de baan werd vrij gemaakt voor een
meer individualistisch te werk gaande interpretatie van het Hooglied en het ligt voor de hand dat men voor een dergelijke benadering van het Boek der minne bij de zeer affectief ingestelde Bernardus
meer steun kon vinden dan bij de, buiten zeldzame ogenblikken
van een fellere ontroering, meestal streng hiëratisch te werk
gaande Rupert.
(1) Zie J. HuI JBEN, O.S.B., Les origines de I'école flamande, L'école bénédictine,
in VSp., Suppl. a. zi, t. 59, 1939, p• 180.
(2) In Cantica Canticorum de incarnatione Domini commentaria, 1. 7; in PL., t. i 68,
col. 962 A'B'.
3) Sermones super Cantica canticorum, ed. J. LECLERCQ, O.S.B., C. H. TALBOT,
(

en H. M. RocHAIS, O.S.B., t. 1-3, Rome 1957-1958.

-
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Dit mag men intussen niet verkeerd begrijpen. Men mag namelijk niet over het hoofd zien dat Salomon, volgens Bernardus (1)
"door God geinspireerd, de lof zong van Christus en van zijn
Kerk", maar Bernardus bedoelt met de Kerk de zielen, zo dat de
"desponsatio" uit het Hooglied als een aangelegenheid moet
worden beschouwd tussen het "Verbum-sponsus" en de "animasponsa" (2), een standpunt dat niet helemaal strookt met dat uit
een jeugdwerk met de titel Liber de gradibus humilitatis et superbiae" (3) waar God de Vader optreedt als "Sponsus".
Zonder twijfel mag men, bij dit alles, de bemiddelingstaak van
de Kerk bij de mystieke bruiloft niet onderschatten, daar zij toch
de atmosfeer en ook de weg hiertoe verstrekt (4). De allegorie
in het Hooglied is evenwel voor de "Doctor mellifluus" tweevoudig. Naast en dank zij de vereniging van het Woord met de
Kerk huldigt zij ook de bruiloft van het Woord met de, in de
Kerk, met het Woord verenigde ziel die voor de kerkleraar
alles behalve een abstractie was. M en toe neemt men namelijk
bij het lezen als het ware de polsslag waar van het zieleleven
van de abt van Clairvaux.
Overbodig achten wij het nu niet hieraan te herinneren omdat
dit persoonlijk geluid in de Nederlanden beslist heeft nagewerkt.
WeI houdt Jan Brugman, O.F.M. (t 1473) (5) het met de "vox
Ecclesiae" wanneer hij schrijft dat het goddelijke Woord eens
wilde naar Babilonie reizen om zich een "bruyn-swert moerynneken" te zoeken, het mensdom namelijk dat bij de bruiloft zal tot

de Kerk worden, want het is wel degelijk met een bruid dat de
Zoon uit Babilonie zal terugkeren. Ook heet Maria in een weliswaar uit het Duits vertaald traktaat, met de titel Boec der minnen (6),
(1) Sermones super Cantiea eantieorum, sermone 14, ed. J. LECLERCQ, C. H.
en H. M. ROCHAIS, t. I, p. 8022•
(2) Sermone 83; ed. J. LECLERCQ, O.S.B., C. H. TALBOT en H. M. ROCHAIS,
O.S.B., e, a, p. z99 21 3007.
(3) C. VIT; ed. J. LECLERCQ, O.S.B., en H. M. ROCHAIS, O.S.B., S. Bernardi
opera, t, 3, Rome, 1963, p. 3Z13_21.
(4) Zie A. LE BAIL, O.C.R., Bernard, Saint, in DSp., t, I, Parijs, 1937, col.
TALBOT

149 1 •

(5) Ed. P. GROOTENS, S.J., Onuitgegellen sermaene« van Jan Brugman, O.F.M.,
in Studien en tekstuitgaven van On.r GeesteJij/e Erj, t, VIII, Tielt, 1948, p. 7111 8135•

(6) Ed.
I

J. M.

WILLEUMIER-SCHALIJ,

5 graden), Leiden, 1946, P: 446 •

Dat boec der Minnen (Die rede van den
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de voortreffelijkste Bruid van de Bruidegom (dye overste brut
des brudecomen).
Meer belang hechtte men echter sinds de veertiende eeuw in de
Nederlanden aan de identificering van de Bruid uit het Hooglied
met de vrome ziel, zo vooreerst al in een in Saksisch-Frankisch
mengdialect gestelde commentaar bij dit Bijbelboek (1).
Voorts moeten wij hier nog traktaten vermelden zoals die met,
respektievelijk, de titel Bruud van Cantiken () en Boec van der minnender Zielen (s).
Niettegenstaande zijn volslagen gemis aan oorspronkelijkheid
vermelden wij hier verder ook nog een Dietse compilatie waarvoor
het leengoed zowel aan Richard van Saint-Victor (t z 173) als aan
Bernardus van Clairvaux, zo wel aan Origenes als aan Sint Gregorius de Grote werd ontleend. Hierbij wordt er over de eerste
vijf hoofdstukken van Cantica Canticorum gehandeld, maar men
weet nog steeds niet of de steller van de Nederlandse tekst alleen
als vertaler of misschien als de compilator van het werk moet
worden genoteerd ( 4).
Tot de veertiende eeuw schijnen deze Nederlandse teksten
niet terug te gaan. Dit is echter wel degelijk het geval voor teksten
zoals de Limburgsche Sermoenen (b) waar meermalen met de Bruid
de vrome ziel wordt bedoeld.
Aan belangstelling voor Cantica Canticorum ontbrak het dus
zeker niet in de Nederlanden. Het nuptiaal toelichten van de
verhouding van de ziel tot de Heer is intussen niet steeds bij het
gebruik gebleven van een paar woorden uit het Hooglied zoals
„Bruidegom" (Dilectus) en „Bruid" (dilecta of sponsa). In een
vermoedelijk niet uit het Duits vertaalde preek in de reeds hierboven vermelde Limburgsche Sermoenen ( 6) gaat het immers over
(1) Ed. B. Sp pp, S.J., Een verklaring van bet Hooglied uit het oude Gelder,
in OGE., t. 19, 1945, fasc. 2, p. II2-172.
(2) In het ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 218, f. i , r. 363 r.
(3) In het ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 259, f. 1 -340.
(4) Zie C. H. EBBINGE WUBBEN, Over Middelnederlandsche vertalingen van het
Oude Testament, Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling,
's-Gravenhage, 1903, p. 219-222.
(b) Preken IV en XLI, ed. J. H. Kit Hz., De Limburgsche Sermoenen, in
Bibliotheek van Middel-Nederlandsche Letterkunde, Leiden, s.a. (1895), p. 21 7 12*
en p. 563's.
(6) Preek XXXIX, ed. J. H. KERN Hz., p. 5442L29
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het bed van vurige begeerte waar de Bruid en de Bruidegom
gaan rusten, waarbij Minne een helpende hand toesteekt en
Lust (Genugde) de dekens toedekt en de ogen van Bruidegom
en Bruid dicht doet. Bij deze beeldspraak sluit, twee eeuwen
later, ook het voor het eerst in het jaar i 503, hoewel met een
andere titel, van de pers gekomen Indica mihi (1) aan wanneer het
daar gaat over het bed, eigenlijk het kruis, waar de Zoon Gods,
Bruidegom der zielen, Zijn Bruid wil beslapen.
Bij een dergelijke beeldspraak sluit ook het gebruik aan van
erotisch gekleurde metaforen, zoals „amplexus" (complexus)
en „ebrietas" ; zoals „vulnus" en vooral „osculum". Bij deze
beeldspraak is het nu dat de nawerkende invloed van Bernardus
van Clairvaux, onder alle bij het Hooglied commentaar verstrekkende auteurs, de vaakst voorkomende, zich het duidelijkst laat
gelden.
Niemand zal overigens beweren dat men een vrijwel volledige
Nederlandse vertaling van de Sermons super cantica canticorum die
ons slechts in zestiende- en zeventiende-eeuwse handschriften
bereikte (2), voor de invloed van Sint Bernardus' standpunt in
de Nederlanden moet als vertrekpunt gebruiken. Vooreerst bezat
men, blijkens de nog bestaande bibliotheek-katalogen, de Latijnse
tekst reeds vóór het eind van de twaalfde eeuw te Elno aan de
Scarpe ( 3) en in de Sint-Maartensabdij te Doornik ( 4). Verder
getuigen ook de Nederlandse excerpten uit vijftiende -eeuwse
codices ( 5) voor de belangstelling welke Bernardus' commentaar
bij het Hooglied reeds vóór het eind van de Middeleeuwen in de
Nederlanden vond. Wij kunnen dan ook besluiten dat voor
(1)Indica mibi, S r. Scxou`rENs, O.F.M., in het lichtgegeven door , Hoogstraten,
-

1906, p. 64 en p. 73.

(2) Zo de mss. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I G 40 (Moll, 39);
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 364, 34o! en 2964.
(3) Zie J. DESILVE, De Schola elnonensi sancti Amandi a saeculo IX ad XII
usque, Leuven, 1890, p. 177, no CCCVII.
(4) Zie L. DELISLE, Le Cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale,
t. II, Parijs, 1868, p. 491, Nig 131-132.
(5) Zo bij voorbeeld de mss. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 2964,
II. 2972; IV. 226; 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73. F. 23, en
Utrecht, Stedelijk Museum, 15 69. Zie J. DESCHAMPs, De middelnederlandse
handschriften van de grote en de kleine „Der Zielen troest", in Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
p. 157.
t. 17, 1963,
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Nederlanders uit de veertiende en uit de vijftiende eeuw Bernardus
van Clairvaux de leraar was die hun het Boek der Minne, het Hooglied begrijpend leerde lezen.
Alles was intussen, zo lang het om de nuptiale verklaring gaat
van het Hooglied, voor het gemoed niet even verheffend. C. H.
Ebbinge Wubben (1) wijst ons namelijk op een paar gevallen
waar excerpten uit Cantica canticorum weleens als liefdebriefjes
door een of andere aan een vrouw werden toegestuurd, een handelwijze waartegen dan ook in een Proloog bij Der langen sang 2
met nadruk verzet wordt aangetekend. Aan een causaal verband
met het optreden van Theodoor van Mopsueste (t 428), met zijn
pleiten namelijk voor een letterlijke interpretatie waarvoor hij
bij het tweede oecumenisch concilie van Constantinopel een blaam
opliep ( 3), dienen wij hierbij niet te denken. Ieder geloof aan de
letterlijke zin moeten wij overigens niet als een ontluistering begrijpen van het Hooglied, zo vooreerst al niet bij Jan van Leeuwen
voor wie dit Bijbelboek „een duo-lied (was) dat Salomon en
zijn bruid mond tegen mond hebben gedicht ( 4)".
Aan erotisch gekleurde metaforen zoals de, in een religieuze
context gebruikte woorden „Bruidegom" en „Bruid", zoals
(

)

(1) Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament, Bouwstoffen
voor de Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling, 's- Gravenhage, 19o3,
p. 87-88.
(2)In het ms. Londen, British Museum, Add. 15310-15311; cd. C. H.
EBBINGE WUBBEN, Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament,
P. 8 7 -8 9.

(3)Zie J. D. MAvsi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. IX,
Parijs, 1901, col. 225 c
Zie nog J. M. Voste. O.P., L'auvre
227 C.
exégétique de Théodore de Mopsueste, au IIe concile de Constantinople, in : KB.,
t. 38, 1919, D. 394 395•
(4)„Hier omme heetet tbouc dat saelmon maecte tusschen hen ende syn,
vriendinne. cantica canticorum, dat bediet ons in dietsche den sank der
sanghe of het heetet, na twee liedeken tbouc die tseghewordeghe groete ende
antworde gheven deen den anderen, als lief den lieve toe pleecht te sprekene
mont ieghen mont alsoe waest ieghen die memorie salomoens bruut ende
tusschen salomon selve. Want sy dichten tbouc mont ieghen mont, gheleker
wys dat ons saelmons bouc orcont, deen uut des anders liedeken nam salomon
haer woorde, die sy sprac toten sinen doe by die cantiken maecte. Ende daer
omme gheven die cantiken andworde deen liedeken den anderen, alse deen
zwijcht dat dander spreect..., Van den drien coninghen, c. XXV, in ms. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, IV 401, (Olim ms. Lier, Dominicanenklooster, i),
f. XCIX b-c.
-
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„Kus" en ,.Omhelzing" hechten wij ook, voorzichtigheidshalve,
beter niet altijd even veel belang. Na een zeer op mystieke literatuur
gestelde periode zullen dergelijke bewoordingen immers een
devaluering hebben doorgemaakt, wat voor ons nog niet betekent
dat men ze na de middeleeuwse periode beter niet te ernstig
neemt.

Zijn de twee standpunten met elkaar te verzoenen
Vooral mag men echter bij de twee standpunten die de Nederlandse mystiek beheersen, bij het bespiegelend-pseudo-dionysiaanse en bij het affectief-bernardijnse standpunt niet over het
hoofd zien dat het hierbij slechts om twee interpretaties gaat
van de mystieke ervaring, waarbij haar psychisch klimaat duidelij ker wordt betrokken dan haar ontologische structuur.
Voorts is het beter dat wij ons op de onverzoenlijkheid van de
twee standpunten niet al te zeer blind staren. Vooreerst heeft
Dionysius van Rijkel, 0. Cart. (1) er ons op gewezen dat bij de
Godservaring door ontkenning lang niet alles even ontkennend
wordt geformuleerd. Van dit alles waren overigens Hadewijch
en Ruusbroec zich reeds een paar eeuwen vroeger volkomen
bewust. Zo grijpt de zalige Jan van Ruusbroec, die het gaarne
over „onwise" heeft en over „onwetene" (2), zo wel voor de titel
als voor het aanvangsvers van zijn belangrijkste werk over
Drieëenheidsmystiek, voor de Brulocht naar de bruiloftsmystiek

en Hadewijch heeft het, nog vóór Ruusbroec, even duidelijk
over het „ghebruken" ... elc anderen mont in mont" ( 3) als over
de „afgront" ( 4) en over „ongrondeleecheit" (b). De afstand
tussen de twee standpunten is dan ook op het theoretische vlak
groter dan, bij nader toezien, op het psychische vlak schijnt het
geval te zijn.

(1) De contemplatione, 1.3, art. i ; in Opera omnia, t. 41, Doornik, 1912, p. 2-56.
(2) Zie Van den VII sloten, in Wlerken2 , t. 3, p. 10 5 8
(3) Brief IX; ed. J. VAN MIERLO, S.J., Hadewych, Brieven, t. I 2 , p. 79e .
(4) Strophische Gedichten, VII, 43 ; ed. J. vAI MIERLO, S.J., Hadewijch,
Strophische Gedichten 2 , t. i , Antwerpen- Brussel- Gent-Leuven, 1 94 2 , p. 4j.
(5) Visioen XII, ed. J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van Hadewych. t. i,
Leuven-Gent-Mechelen, 1924, p. I2982 84,
-
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De afstand tussen de twee standpunten hebben intussen PseudoHadewij ch Ç') en Margareta Poirette (t 13 I O) ( 2) blijkbaar willen
overbruggen wanneer zij als een bijzonder geschikte benaming
voor God de eerder ongewone woordvorming „een verre bi ",
respektievelijk „le gentil Loingprés" („le Loingprés ravissable")
gingen gebruiken, waartoe wij de aanleiding wellicht moeten
zoeken in een visie waarvoor een strofe getuigt uit het dertiendeeeuwse gedicht met de titel Granum Sinapis 3 De hier door ons
bedoelde verzen luiden zoals volgt :
Us hi, us da,
us verre, us na,
ustif,usho,
us is also
das us is weder dis noch das.
De niet te ontkennen verscheidenheid bij het toelichten van
het onuitspreekbare in de Godservaring moet men bijgevolg,
ook omdat ieder formulering hierbij in gebreke blijft, niet overschatten en de grotere belangstelling voor de metafysische grondslagen van een theopathische toestand wijst bij platonizerende
auteurs nog geenszins op onbegrip voor het affectieve standpunt
waarvoor Sint Bernardus van Clairvaux zich niet heeft onbetuigd
gelaten.
(

).

(1)Mergeldicht, XVII, 36; ed. J. vvv MiERLO, S.J., Hadewych, Mengeldichten 2 in Leuvense Studien en tekstuitgaven, Antwerpen- Brussel- Gent- Leunen,
1 95 2, p. 88.
(2)Le mirouer des simples amen anienties, c. LVIII, en c. LX; ed. R. GUARNIERI, Ii moviwento del libero spirito, Testi e documents, in Archivio italiano per
la .scoria Bella pieta, t. IV, 1965, p. 5 66 17 en p. 567.
(3) Ed. M. BINDSCHEDLER, Der Lateinische Kommentar hum Granum .Tinapis,
Bazel, 949, D. 40.
,
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DERDE HOOFDSTUK

HET VISIOENSVERHAAL IN DIENST VAN DE
GESCHIEDENIS VAN DE VROOMHEID

Laat-middeleeuws voorbehoud voor visioenen
In het jaar 145 5 werd door het Algemeen Kapittel van Windesheim, onder bedreiging met hechtenis, aan alle zusters uit dit
Kapittel streng verboden om een bespiegelend boek (doctrinas
philosophicas) of een boek met openbaringsverhalen (aut revelationes continentes) te schrijven of ook maar uit het Latijn in het
Diets te vertalen 1). Ook is het duidelijk dat een dergelijke maatregel voor het met openbaringen nauw verwante visioensverhaal
niet als een bescheiden steun kon zijn bedoeld. De steun van de
vroede Kapittelvaders konden visioenenverhalen intussen in
kringen zeer goed gebruiken waar een visioen, zoals zuster
Katharina van Naaldwijk (t 1443) uit Diepenveen bij haar verschijning aan een franciscaan zou hebben geantwoord, als fantasie
en geesteszwakheid werd beschouwd ( 2).
(

Het visioenenboek
Kan men uit een dergelijk voorbehoud besluiten dat men bij
het onderzoek van de religieuze ervaring in een bepaald milieu

of bij een markante Vrome de visioenenverhalen, door de kloosterkroniek, respektievelijk door de Vita van de Vrome meegedeeld,
zonder meer mag verwaarlozen ? In geen geval. Hoe wij ook
over visioenen willen denken, ligt het immers voor de hand dat
de verhouding van de Vrome tot het heilige er direct bij is betrokken. Ook heeft dit voor de Nederlanden duidelijk zijn betekenis
omdat van het begin tot het eind van de Middeleeuwen het visioen
een ervaring was die zich bij het gebedsleven van talrijke Vromen
beslist heeft laten gelden.
(1)Zie S. VAN DER WOUDE, Acta Capituli Wlindeshemensis, Acta van de Kapittelvergaderingen der Congregatie van Wlindesbeim, ed. S. VAN DER WOUDE, in Kerk
-historc
Archief, t. 6, 's-Gravenhage, 19 S 3, p. S 3 •
(2) Zie Van den doecbden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepenveen
(handschrift D), ed. D. A. BRINKERINK, Leiden, 1904, p. I 25.
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Zo vernemen wij bij Sint Rembert van Torhout (t 8 8 8) (')
dat Sint Ansgar (t 865) zijn visioenen aan een paar confraters
toevertrouwde, waarna Rembert ze in de Vita An.rkarii opnam.
Ook is de context zo gesteld dat het hierbij waarschijnlijk om
een litterair verslag, om een visioenenboek ging, dat ofwel nog
door Sint Ansgar zelf, ofwel door een paar van zijn vrienden na
Ansgars overlijden aan de biograaf werd overgemaakt.
Verder ging Sint Aldegonde van Maubeuge (t 684) twee
eeuwen vroeger op dezelfde manier te werk (2), waarna ook haar
biograaf zich voor de Vita dankbaar van dit visioenenboek heeft
bediend. Tot een onder Vromen op prijs gesteld litterair genre
zal het visioenenboek in de Nederlanden evenwel eerst bij de
aanvang van de extatische beweging of even later duidelijk
uitgroeien en wij mogen hierbij niet over het hoofd zien dat, vermoedelijk dank zij de voorlichting van sommige biechtvaders,
aan het visioen juist in die jaren een dogmatische inzet niet kan
worden ontkend.
De visioenen tegenover het dogma
Daar is vooreerst de zalige Beatrijs van Nazareth (t i268),
aldus genoemd naar het klooster in de buurt van Lier waar zij
jaren lang priorin was. Op een avond werd na de completen in de
Kerstoctaaf aan Beatrijs van Nazareth, bij het eerste visioen dat
haar te beurt viel, het mysterie van de Drieëenheid geopenbaard ( 3).
Beatrijs is intussen niet de enige bij wie het visioen weleens
een dergelijke wending nam. Bij haar twaalfde visioen zag Hadewijch immers de Drieëenheid als iemand die op een steeds weer
open en toe gaande ronde schijf zit, terwijl er van de schijf aan
de donkere zijde vlammen uitsloegen die als het ware hemel en
aarde verslonden ( 4).
(1) Vita Anskarii, c. II; ed. G. WALTZ, in SRG. in usum scholarum, ex MGH.,
recusi, 1884.

(2) Zie de Vita Aldegundis, c. S -i7; in de AA.SS. Belgii, t. IV, Brussel, 1 787,
p. 317-321.

(3) Zie de Vita Beatricis, 1. i , c. i i ; ed. L. REYPENS, S.J., p. 4 S 47•
(4) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van Hadewych, t. I, in Leuvense
studien en tekstuitgaven, Leuven-Gent-Mechelen, 1924, p. 195-196.
-
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Bij andere Vromen ging het eveneens om een dergelijke ervaring, zo vooreerst al bij de cisterciënzers Abundus (t i 239) (1)
en Arnulphus (t 1228) (2), twee monniken van Villers in Brabant
uit de eerste helft van de dertiende eeuw.
Duidelijker is verder nog het geval met Ida van Nijvel (t 12 3I/
I 2; i) uit het cisterciënzerinnenklooster Rameia te Jauchelette
in Waals Brabant. Volgens haar Vita (3) zag zij eens, bij de canon
van de Mis, drie personen op wonderbare wijze in één zelfstandigheid samenkomen boven het altaar.
Niettegenstaande sommige buitenissigheden kan men, bij dit
alles, de dogmatische wending van een aantal visioenenverhalen
maar moeilijk betwisten. Zij schenen namelijk als een toelichting
te zijn bedoeld bij een te didactisch te werk gaande Jectio divina".
Dit betekent intussen niet dat het visioen in het leven van die
Vromen niet meer zal zijn geweest dan een les, maar de affectieve
houding is minder vlot te volgen in een visioensverhaal waar
het om de Drieëenheid gaat dan bij visioenen waarbij Christus
of de Moeder Gods optreedt.
Een gemoedelijker benadering van het heilige
Zeer gemoedelijk ging het er toe wanneer de zenuwzieke
weduwe Odilia uit Luik (t i2zo) (4) en een halve eeuw later de
zalige Ida van Leuven (t circa i 300) voor de kleine Jezus, met
of ook zonder de hulp van Elisabeth, het badje klaar maakten
en zich voor het kind met alle hygiënische zorgen inlieten ( 5).
Zo verscheen ook de kleine Jezus af en toe aan Ida van Leuven
en veroverde zich dan een plaatsje in haar armen (e). Na de
(1) Zie de Vita fratris Abundi, c. VI; in het ms. Brussel, Koninklijke
8 r.
Bibliotheek, 19525, f. 7, v.
(2) Zie de Vita Arnulfi, 1. II, c. II, nis i 9-zo; in AA.SS. Junii, t. VII,
p. 5 69- 570 .
(3) Vita Idae Nivellensis, in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
26 r.
8895-8896, f. 25 v.
(4) Zie de Vita Odiliae viduae Leodiensis, c. XII; in AB., t. XIII, i 894,
p. 2 I 5 36,
(5) Zie de Vita Idae Lovaniensis, 1. II, c. IV, no 22 ; in AA.SS. Aprilis, t. II,
p. 1 77•
(6) Zie de Vita Idae lovaniensis, 1. II, c. IV, no 2I ; in AA.SS. Aprilis, t. II,
p. 176-177.
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aderlating op het feest der Besnijdenis kwam Hij zelfs met de
bedlegerige Beatrijs van Nazareth spelen (1). Ook de twaalfjarige
Jezus vond verder belangstelling. Volgens de Vita Idae Nivellensi.c (2) verscheen Jezus immers eens als knaap in de refter te
Rameia en onderhield er zich om beurt met alle kloosterzusters,
vooral echter met Ida van Nijvel. Als een knaap is het ook dat
Hendrik Mande (t '43 I) Christus bij de kloosterpoort te Windesheim op hem zag toetreden en hem hoorde begroeten met de
woorden : „Mijn naam is Lam. Hier is het huis van mijn Vader
en van mijn broeders, welke Ik dan ook kom bezoeken ( 3)".

De gestalte van de Man van smart
De belangstelling voor de lijdende Christus was intussen bij
de visioenen wellicht nog aanzienlijker en het Lijdensvisioen
moest hierbij meermalen een door kleinmoedigheid bedreigde
Vrome tot meer offervaardigheid aanzetten. Zo heeft de kartuizer
Egher van Kalkar (4) het over een novice die Christus wilde ter
hulp snellen wanneer hij Hem, met een kruis beladen, moeizaam
zag door de kloostergangen voortstrompelen en hierbij van de
Heiland voor antwoord kreeg dat hij eerst moest trachten om
de kloosterpij met een lichter gemoed te dragen. Zo ook verscheen
Christus eens met bloed en wonden overdekt, aan een zuster te
Diepenveen die aan een door de artsen niet achterhaalde ziekte
leed en hierom vanwege de medezusters veel kritiek had te verduren (b). Zelfs zag Metten van Delden (t z452) uit het MeesterGeertshuis te Deventer die met ongeduld op het stervensuur
wachtte, eens Christus als een toornige huisvader aan haar ver(1) Zie de Vita Beatricis, 1. 3, C. 13 ; cd. L. REYPENs, S.J., p. I S 539_52.
(2) C.XIX; ir het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 8895-8896, f.
17 r.
(3)

V.

Zie JAN BUSCH, Chronicon WVindeshemense, 1. A, c. XLV; ed. K. GRUBE,
Des Augustinerpropstes Johannes Busch Chronicon Windeshemense and Liber
de reformatione monasteriorum, in Geschichtsquellen der Proving Sachsen and angren,ender Gebiete, t. 19, Halle, x886, p. 132.
(4) Or/us et decursus ordinis Cartusiensis, cd. H. B. C. W. VERMEER, Wageningen, 1929, D. I19 12 _ 20
(5) Zie de Vita et conversacio Salome priorisse in Diepenveen, in het ms. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, 8849-8859, f. 16o. Van den doechden der vuriger
ende stichtiger susteren van Diepenveen, ed. D. BRINKERINK, p. 25.
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schijnen, haar een kaakslag toedienen, en zich daarna naakt en
tot bloedens toe in een hoop distels wentelen, welke Hij eerst
op haar bed had neergeworpen (1).
Christus' gewonde Hart
Betekenisvol zijn ook de verschijning van Christus met het
gewonde Hart en het zichtbaar worden van Christus in de Hostie.
Vooreerst kwam de belangstelling van de heilige Luutgart (t1246)
voor het gewonde Hart van Jezus reeds bij de aanvang van haar
religieuze leven duidelijk tot uiting en geheel haar verder leven
zou hierdoor getekend blijven. Wanneer zij, nog vóór haar
intrede in het Sint-Catharinaklooster in de buurt van Sint-Truiden,
voor de liefde van een jongmens niet ongevoelig was, verscheen
Christus haar eens met bloedend Hart en hield haar voor dat zij
de vreugde van een dwaze liefde niet langer mocht achternazitten (2).
Na haar intrede in het klooster was zij eens van plan om,
vanwege zware vermoeienis, de Metten te verzuimen en ging
hierna toch maar naar het koor. Dit had nu voor gevolg dat de
Gekruisigde één arm van het kruisbeeld naast de kerkdeur los
maakte, haar vóór haar binnentreden in het koor omhelsde en
haar gretig de zijdewonde liet kussen ( 3). Ook was de aanblik
van de bloedende zijdewonde voor haar, wanneer zwakheid haar
overviel, weleens als een zweepslag, die haar deed rechtveren ( 4).
Een hoogtepunt bereikte Luutgart verder bij de harteverwisseling en bij het arendsvisioen. Het eerste van deze twee visioenenverhalen getuigt namelijk bijzonder duidelijk voor de Heilig
devotie in de Nederlanden, het tweede voor de hogere-Hart

(1) Zie Hier beginnen sommige sticbtige punten van onsen oelden justeren; ed.
D. DE MAN, 's-Gravenhage, 1919, p. 229 -230.
(2) Zie THOMAS VAN CANTIMPRE, O.P., Vita piae Lutgardis, 1. I, c. I, no 2 ;
in AA.SS. Junii, t. IV, p. 192 A.
(3) Zie THOMAS VAN CANTIMPRE, O.P., Vita piae Lutgardis, 1. I, c. I, no 13 ;

in AA.SS.

Junii, t. IV, p. 193 D.

(4) Zie THOMAS VAN CANTIMPRE, O.P., Vita piae Lutgardis, 1. I, c. II, no 14;

in AA.SS. Junii, t. IV, p. 193 F.

194 A.
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Godsbeschouwing waarbij de arend de bek op Luutgarts' mond
plaatste en haar de „profunda Dei" influisterde (1).
Dit arendsvisioen herinnert ons intussen aan het elfde onder
Hadewijchs visioenen (2), waarbij het om twee arenden ging,
om een oudere en om een jongere namelijk, die alle beide door
een fenix werden verslonden en respektievelij k Sint Augustinus
en Hadewijch zelf moesten voorstellen. Aan ongewone feiten
ontbreekt het overigens niet in Hadewijchs visioenenboek, zo
vooreerst al niet in het vijfde visioensverhaal waarbij Hadewijch,
volgens het verhaal, de drie hoogste hemelen te zien kreeg die
aan Sint Jan Evangelist alleen in een gelijkenis werden getoond ( 3).
Het Kind in de hostie
Voorts schijnt het zichtbaar worden van het Kind Jezus in de
hostie van de dertiende tot de vijftiende eeuw voor talrijke kringen
van Vromen in de Nederlanden bijna een alledaags verschijnsel
te zijn geweest. Hiervoor herinneren wij, wat het cisterciënzerklooster te Villers in Brabant betreft, aan het geval met Godfried
de Koster (t I197/I20I) ( 4); wat de begijnen betreft aan de
heilige Maria van Oignies (t I213) ( 6). Ook de cisterciënzerinnen
waren overigens met deze ervaring vertrouwd, zo bij voorbeeld
te Rameia Ida van Nijvel (e). Voorts herinneren wij nog aan de
huizen van het Gemene Leven, aan Geertrude Fabri uit het Lammevan-Diesen -huis bij voorbeeld, die gedurende een door Peter

(1) Zie THOMAS VAN CANTIMPRE, O.P., Vita piae Lutgardis, 1. I, c. I, no I2,
Zie L.
en c. 2., no I , in AA.SS. Junii, t. IV, p. 193 B C en p. 194 A B.
p. 7-49.
REYPENS, S.J., Sint Lutgarts mystieke opgang, in OGB., t. 20, 1946,
(2) J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van Hadewijch, t. 2 2 , Leuven-GentMechelen, 1924, p. I I 2 4911370.
-11.
(3) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., t. 2, p. S 81
en H. DURAND, Thesaurus
MARTENE
de
Vita
Godefridi
Sacristae,
ed.
E.
(4) Zie
novas anecdotorum, t. III, Parijs, 1 717, col. 1342.
2,
VII,
n;
1. II, c.o ,7
(b) Zie JAKOB VAN VITRY, Vita Mariae Oigniacensis,
in AA.SS. Junii, t. V, p. 563 C; 1. II, c. X, no 91; in AA. SS. ,Juni, t. V,

E ..
XXI; in het ms Brussel, Koninklijke

p . 5 67
(6) Zie de Vita Idae Nivellensis,
Bibliotheek, 8895-8896, f. iq r.
.

C.
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van Amsterdam (t 1483) gecelebreerde mis iets dergelijks doormaakte (1).
Verder heeft Maria van Oignies, bij haar vurige godsvrucht
tot de Eucharistie, de instelling van het Sacramentsfeest die
eerst 33 jaar na haar overlijden zou volgen, voorspeld en zij
verliet zich hierbij op een haar bij engelenzang verstrekte openbaring ( 2).
Het visioen, een weg naar de Moeder Gods
Met de Christusdevotie blijft de godsvrucht tot de Moeder
Gods steeds nauw verbonden. Hierom is het, bij sommige visioenenverhalen, waar Maria als de Moeder optreedt, niet bepaald
duidelijk in hoever de belangstelling in de eerste plaats naar
Christus ging. Zo treedt Maria op het voorplan in het bekende
Kerstverhaal van Zuster Bertken van Utrecht (t I f Iq.^ , dat wij
blijkens de titel als een visioensverhaal moeten beschouwen ( 3).
Op het voorplan trad zij ook wanneer een monnik uit de twaalfde
eeuw, naar het getuigenis van Reiner van Luik (t z Zoo) ( 4) met
ontroering gadesloeg hoe zij haar goddelijk Kind aan haar borst
voedde, een voorstelling van de Moeder Gods waarvoor sinds
het midden van de twaalfde eeuw te Luik ook de „Madonna van
Rupert" in het Museum Curtius getuigt. Voorts is het de Moedermaagd die te Villers de kleine Jezus aan een lekebroeder, met
de naam Petrus, overreikte (b). Zij is het ook die het goddelijk

Kind gedurende het koorgebed aan Ida van Leeuwen (t rond z 260)
uit het cisterciënzerinnenklooster Rameia toevertrouwde, zodat
( 1) Zie de Vita et conversacio Ysentrudis de Mekeren, sororis domus magistri
Gerardi, cd. W. J . KL HLER, Levensbeschrijvingen van devote Zusters te Deventer,
in ,AGAU., t. XXXVT, 1910, D. 67. D. A. BRINKERINK, Biograpbieën van
beroemde mannen uit den Deventer-kring, in AGA U., t. XXVIII, I 902, p. 258-259.
( 2) Zie JAKOB VAN VITRY, Vita Mariae Oigniacensis, 1. II, c. XII, no I o6 ;
in AA. SS. Junii, t. V, p. 571 D.
(3) Zie Een persoen, ghecledet met gheesteliken babite, beeft gevoelt van der geboerten
ons beren als eens deels na bescreven staet, ed. C. C . VAN DE GRAFT, Een boecxken
gemaktet ende bescreven van suster Bertken die L VII jaren besloten heeft gheseten
tot Utrecht in die buerkercke, in Zwolse drukken en herdrukken, Zwolle, 19 S S ,
p- 8 3 - 93•

(4)Lacrymarum libelli tres, 1. II, c. IV; in PL., t. 204, col. i68 C'.
(5) Zie de Gesta virorum illustrium mona rterzi Villariensis, in het ms. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, 7776-7781, f. 88 r.
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de kleine Jezus Zijn armpjes om haar hals sloeg (i). Zelfs verzocht
zij volgens dezer Vita (2) Ida van Leuven op zekere dag om de
kleine Jezus te baden en om Hem hierna de luiers aan te doen.
Steeds treedt zij hierbij op als de moeder en een paar malen zette
zij hierbij een Vrome aan tot een moederlijke bezorgdheid om
jezus.

Visioenen en sociale iin
Voorts bleef het visioen niet steeds bij de verhouding van de
Vrome tot het heilige. Ook de sociale zin van bepaalde Vromen
werd er immers bij betrokken. Met sociaal georiënteerde visioenenverhalen bedoelen wij er bij voorbeeld een van Maria van
Oignies die, drie jaar vooraleer de kruistocht tegen de Albigenzen
zou worden gepredikt, een groot aantal kruisen uit de hemel
zag op aarde neerdalen en later ook de ziel van de gesneuvelde
kruisvaarders zonder vagevuur zou zien ten hemel stijgen ( 3).
Sociaal georiënteerd waren verder ook de visioenen van Maria van Oignies, hierboven reeds vermeld, wanneer zij ijverde
voor een Jestum Corporis Christi" ( 4).
Duidelijker getuigt in dit verband nog Aleidis van Schaarbeek
(t i 250) uit het cisterciënzerinnenklooster Ter Kameren bij
Brussel, die om haar melaatsheid in strenge afzondering moest
leven. Bij de kwaal die, op de tong na, al haar ledematen had
aangetast, offerde zij haar rechter oog aan God op voor de jonge

koning van Frankrijk die toen met de kruisvaarders Accon
belegerde en een jaar later legde zij, bij wijze van spreken, ook
haar linker oog ten bate van de kruistocht in het Heilig Land
in Gods weegschaal (b). Niettegenstaande haar inkluizing was
Aleidis bij gevolg in haar cel, welke zij als de bruidskamer beschouwde, met haar hart bij de epische gebeurtenissen die zich
in het Verre Oosten afspeelden.
(1) Zie de Vita Idae Leeuwensis, c. IV, no 3 7, in AA.SS. Octobris, t. XIII,
p. I18.
(2) Vita Idae lovanien.ris,1. II, c. V, no 2 ; in AA.SS. Apr//is, t. II, p. 177.
(3) Zie JAKOB VAN VITRY, Vita Mariae Oigniacen sis, 1. II, c. IX, no 8 ;
in AA.SS. Junii, t. V, p. 565 EF.
Zie
ie onze p. 223.
(b) Zie de Vita Aleydis de Scarenbeka, c. II, n o 23, en C. III, n° 23 ; in de
AA.SS. Junii, t. II, p. 47 S D en p. 476 C.

— 225 –

Om een afzonderlijk geval gaat het verder, in dit verband,
wanneer Hadewijch, door haar ijver om de naaste misleid, te
kennen gaf dat zij vier verdoemden, wellicht vier naar menselijke
berekening virtueel verdoemden, aan de hel had willen ontrukken (1).

De visioenenliteratuur voor de vierschaar der kritiek
Tot nog toe bleven wij, zonder nader toe te kij ken, bij het
verhaal van de visioenen dat ons in talrijke Vitae en in een paar
kronieken wordt meegedeeld. Dit betekent intussen niet dat deze
kleurrijke verhalen ons alle even duidelijk moeten vertrouwen
inspreken en de zalige Heinrich Seuse, O.P. (t 13 66) zet ons,
in dit verband, tot veel voorzichtigheid aan wanneer hij er op
wijst dat men er goed zal aan doen indien men zijn visioensverhalen niet allemaal letterlijk zal opnemen (2). Dit betekent dat
wij, volgens Seuse, ernstig moeten rekening houden met het
aandeel van de litteraire inkleding, dat wellicht toeneemt naar
gelang er over het verhaalde voorval meer tijd is heengegaan.
Zo stemt het dan ook tot nadenken dat Hadewijch zich in haar
eerste visioensverhaal nog „kirsch ende onghewassen" (3) noemt,
bij haar zesde visioen blijkt 19 jaar oud te zijn (4) en zich bij haar
dertiende visioen laat begroeten als de „moeder der minne", als
een vrouw namelijk van rijpere leeftijd en ervaring (5). Waar
intussen niet dat men voor de Brabantse begijn,-schijnlket
bij de redactie van haar eerste en van haar zesde, van haar zesde
en van haar dertiende visioen met een afstand van jaren moet
rekenen en hierom zal de litteraire inkleding, naar gelang er meer
tijd over de verhaalde feiten was heengegaan, vermoedelijk in
een tijd wanneer de visioenen als litterair genre gunstig stonden
aangeschreven, beslister haar recht hebben opgeëist.
De litteraire inkleding is intussen niet het enige probleem en
een al te summiere informatie bij visioenen en hiermee verwante
(1)Vijfde visioen, ed. J. VAN MIERLO, S.J., t. 2, p. 6o°-°.
(2)„Visions quoque in sequentibus contentae, non sunt omnes accipiendae
secundum litteram, licet multae ad litteram contigerint, sed est figurata
locutio", Horologium sapientiae, cd. C. RICHSTA**=R, S.J., Turijn, 1 929, p. 3.
(3)Ed. J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van Hadewych, t. I, p. 9 9 -10.
(4)Ed. J. VAN MIERLO, S.J., t. I, p. 65'-.
(a) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., t. I, p. 145111.
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verschijnselen kan ons eveneens in het nauw brengen. Zo bezitten
wij vooreerst al te weinig informatie over gestigmatiseerden
zoals de kartuizerin Anna Griffon (t 1641) uit Gosnay bij Bethune (^) en zoals ook de dominicanes Brigitta van Holland (t circa
1390) (2) uit een nog niet geidentificeerd klooster om over hun
geval te kunnen oordelen.
Wanneer wij verder over een zieneres heel wat meer informatie
bezitten, dan is deze hierom nog niet altijd even geruststellend.
Tot buitenissigheid zal men bij voorbeeld besluiten wanneer men
bij Sint Birgitta van Zweden (t i373) leest dat de aflaten van
Vadstena, wanneer de paus zou weigeren deze te erkennen, zullen
geldig blijven, dermate zelfs dat de heiligen hiervoor zullen
getuigen, Maria zal hiervoor als het zegel zijn en God de Vader
zal alles bekrachtigen daar Christus dit aan Birgitta heeft toegezegd ( 3).
Voorts was Birgitta ook van mening dat sommige zielen in het
vagevuur niet weten of zij voor de heerlijkheid zijn voorbestemd ( 4) en er komt volgens haar, bij het communiceren van een
onwaardige priester bruusk een eind aan Christus' eucharistische
aanwezigheid (b).
Birgitta is intussen niet de enige zieneres die ons doet opkijken.
Volgens Sint Hildegart van Bingen (t I179) ( g) worden immers
ongedoopten die zonder zware zonde sterven, in de duisternis
van het hiernamaalse niet door het vuur, maar wel door rook
gekweld.
Op hetzelfde niveau blijven wij nu met Hadewijchs hierboven
reeds vermelde bewering dat zij eens vier verdoemden heeft uit
de hel gered ( 7). Dit zijn intussen slechts een paar gevallen welke
men bij visionairen beter niet te ernstig opneemt.
(1) Zie L . LE VASSEUR, Ephemerides Ordinis Cartusienris, t. I, Montreuil,
1890, p. 70-74.
(2) Zie H. CHOQUETIUS, O.P., Sancti Belgi Ordinis Praedicatorum, Dowaai,
1618 , p. 248-249.

(3) Zie de Revelationes, 1. IV, c. CXXXVII, ed. Card . TURRECREMATA,
Keulen, i 628, p. 297.
(4) Revelationes, 1. IV, c. VIII en 1. VI, c. LXVI, p. t 8z en p. 41 S .
(5) Zie de Revelationes, 1. IV, c. CXXXII, p. 295.
(e) Liber vitae meritorum, parte VI, c. IX; ed. J. B. PiTRA, Nova sanctae
Hildegardis opera, in Analecta sacra Spicilegio Solesmensi parata, t. VIII, Monte
Cassino, 1882, p. 224-225.

(7) Zie onze p. 2iS.
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Wanneer een visioen ons, om zijn inzet, meer vertrouwen
inspreekt, dan mogen wij hierom nog niet alle gunstiger te onthalen gevallen op eenzelfde manier verklaren. Dat deed men
overigens ook in de Middeleeuwen niet. Zo maakt Ruusbroec (1)
met nadruk onderscheid tussen lichamelijke beelden, welke de
ziener in zijn verbeelding ontvangt en waarheden van verstandelijke aard die dan ook het verstand aandoen. In de Vita Beatricis 2
lezen wij bij voorbeeld dat de zalige Beatrijs van Nazareth het
voorgestelde geheim meestal „non corporalibus sed intellectualibus, non carnis sed mentis oculis", met de ogen van het verstand,
niet met de ogen van het lichaam aanschouwde. Een verstandelijk
visioen kunnen wij intussen in de liefkozingen van de kleine
Jezus met Beatrijs na de gebruikelijke aderlating op het feest
der Besnijdenis niet zien. Een uitwendig -zintuigelijk visioen
zal dit evenmin zijn geweest. Hier gaat het duidelijk om een ver
-beldingsvo.
Met de visioenen van Hadewijch is dit meestal eveneens het
geval. Hoewel hij voor dit ene visioen nog twijfelt, zijn voor
J. van Mierlo, S.J. ( 3), op het zevende na, de visioenen van de
Brabantse begijnenleidster alle verbeeldingsvisioenen geweest.
Wanneer het om een uitwendig-zintuigelijk visioen gaat, dan
zullen psychologen en psychiaters besluiten tot hallucinatie,
waarbij P. Quercy ( 4) hierom Gods ingrijpen nog geenszins wil
uitsluiten en dit laatste is ook niet een voldoende reden om bij
de ziener ieder psycho-somatische stoornis voor onwaarschijnlijk
te houden. Het bijzonder vaak voorkomen van visioenen en
verschijningen bij sommige Vromen, bij Hendrik van Leuven
(t na 13 02) en bij Hendrik Mande (t 'i I) bij voorbeeld, zet
ons overigens in dit verband tot veel voorzichtigheid aan.
Aan problematiek ontbreekt het dus niet bij de visioenenliteratuur en in de meeste gevallen zal men Gods directer
ingrijpen zeker nooit weten uit te maken. Wanneer dit laatste
vast staat, betekent dit overigens nog niet dat de Drieëenheid
of ook Christus, de Moeder Gods of bepaalde heiligen aan de
(

)

(1) Brulocht, in T'erken2 , t. i , p. 163 29 en 1 641 .
(2) L. i , C. i i ; ed. L. REp$NS, S.J., p. 46 28_31 .
(0) De visioenen van Hadewvijch, t. 2, p. 71.
(4) Les hallucinations, in Nouvelle Encyclopédie philosophique, Parijs, 1936,
p• 133•
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ziener zijn verschenen, zoals ze bij voorbeeld door glasramen
in de Middeleeuwen werden voorgesteld. De „contemplatio
infusa" bij een zalige uit vroegere jaren kunnen wij met de hulp
van zijn Vita immers maar matig op de voet volgen en wij moeten
genoegen nemen met het beeld dat zijn religieuze ervaring, in
zo ver dit ons door de hagiograaf trouw werd doorgegeven,
voor zijn zintuigen heeft geprojecteerd. Ook willen wij er, in
dit verband, aan herinneren dat, wanneer voor Sint Jan van het
Kruis, O.C.D. (t 15 9I) (1) alle inwendig gesproken woorden
hierom nog niet van de heilige Geest komen, ieder tot beeld
geworden vroomheidsindruk nog niet bij de „contemplatio
infusa" valt onder te brengen. Naast een rijper contemplatief
gebed heeft immers ook de bescheiden overweging bij Christus'
kruisdood haar betekenis. Hiermee zal er nu meestal wel een
visuele voorstelling van Golgotha zijn gemoeid die voor middel
hagiografen zou volstaan om tot een visioen te besluiten.-euws
Voorzichtigheid is, om dit alles, bij de visioenenliteratuur niet
overbodig, maar visioenen zijn hierom voor historici nog niet
waardeloos. Zo lang wij ze niet als de ijdele aanstellerij moeten
beschouwen van een pseudo-vrome, blijven visioenen immers
als een open boek waar men tot op een zekere hoogte kan gade
slaan hoe bepaalde Vromen het heilige hebben weten te benaderen. Duidelijker nog : het visioensverhaal zal voor wie bereid
is om met alle gevallen en tevens ook met hun context rekening te
houden, uitwijzen in hoe ver de mysticus theo- of ook christocentrisch, in hoe ver hij bij dit alles tot op een zekere hoogte
wellicht egocentrisch of, met zijn tijd medelevend, sociaal was
Estas palabras sucesivas siempre que acaecen es cuando esta el espiritu
1
recogido y embibido en alguna consideracion muy atento; y en aquella misma
materia que piensa, él mismo va discuriendo de uno en otro, y formando
palabras y razones muy aproposito, con tanta facilidad y distincion, y tales
cosas no sabidas de él va razonando y descubriendo acerca de aquello, que le
parece que no es él que hace aquello, sino que otra persona interiormente
lo va razonando, o respondiendo o ensenando. Y, a la verdad, hay gran causa
para pensar esto; porque él mismo se razona consigo y se responde como
Si fuese una persona con otra, y, a la verdad, en aiguna manera es asi. Que
aunque el mismo espiritu es el que aquello hace como instrumento,
el Espiritu Santo le ayuda muchas veces a producir y formar aquellos conceptos, palabras y razones verdaderas. Y asi las habla como si fuese tercera
persona, a si mismo ", Subida del Monte Carmelo, 1. z, c, i 7 ; in Obra.r de San Juan
(

)

„

de la Crud, Burgos, 1925, p. 234-235.
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georiënteerd. Ook verleent het ons directer dan talrijke Vitae
dit kunnen, een kijk op de atmosfeer waarin de Vromen opgroeiden de atmosfeer waar het dogma voor hen tot de spil werd
waaromheen hun voelen en denken tot meer rijpheid kwamen
en de aldus benaderde atmosfeer omheen de mystici werd ook tot
het medium dat hun inzichten aan de aanrukkende generatie
zou doorgeven. Het belang van de tot beeld geworden vroomheid
van de mysticus mag men bij gevolg, ook wanneer men voor
sommige mystici slechts paramystieke verschijnselen te registreren
krijgt, niet onderschatten.
Men moet intussen ook met het somatische, met de tol namelijk
rekening houden die bepaalde visionairen voor hun ervaring
betaalden. Zo maakte Beatrijs van Nazareth na het Drieëenheidsvisioen een zware koorts door (1), terwijl Hadewijch bij de aanvang van het zevende en van het veertiende en bij de beëindiging
van het vijfde en van het zesde visioen hevige pijnen heeft moeten
doorstaan (2). Dit is dan ook de menselijke kant bij een veel eisende
religieuze ervaring, waarmee sommige mystieken dichter komen
bij ons te staan.

Het somatische bij de benadering van het heilige
Voorts worden de visioenen van een mysticus meermalen ook
in andere opzichten voor ons revelerend. Uit het visioensverhaal
blijkt namelijk waarom in de Middeleeuwen het somatische vaak

bij de benadering van het heilige werd betrokken. Hierbij gaat
het niet alleen om de hulde aan Christus' gefolterde ledematen
in het aan Arnulf van Leuven, O. Cist. (t z 250) toegeschreven
Carmen de sancta truce (3) of ook om de hulde aan de ledematen,
aan de tenen, aan de enkels, aan de knieën, enz. van de pas geboren
Jezus in een Nederlands Kerstlied ( 4). Zoals er, dank zij de nawerkende invloed van de bekende sequens met de aanvangswoorden
Anima Christi ook een gebed tot de Moeder Gods is ontstaan

(1) Zie de Vita Beatricis, 1. i , C. i i ; ed. L. REYPENs, S.J., p. 4773-79.
(2) Zie J. VAN MIERLO, S.J., De visioenen van Hadew4/cb2 , t. i, p. 6i71-72,
15 71_6.
1-10 en
(3) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 4459-70, f. 1 S o r.
(4) In het ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, i 330, f. 47 r.-v.

70103_1049 74

— 230 —

met de titel Anima Mariae 1), zo ook heeft de begroeting van
Christus' ledematen er sommige Vromen toe gebracht ook het
somatische bij de Moeder Gods in een dergelijke hulde te betrekken.
Voor de begroeting verwijzen wij vooral naar twee teksten.
Onder de titel Hoe men grueten Zal alle die lede onser liever vrouwen 2
wordt om beurt een groet gebracht aan Maria's hoofd, aan haar
ogen en aan haar oren, aan haar wangen en aan haar neus, aan
haar mond, aan haar lippen en aan haar tanden, aan haar keel
en aan haar hals, aan haar schouders, haar armen en aan haar
handen, aan haar borsten en aan haar hart, aan haar buik en aan
haar ingewanden, aan haar benen en aan haar knieën, aan haar
schenen en haar voeten, tenslotte nog aan haar hele lichaam
en aan haar ziel.
Met een nog rijkere beeldenkeus wordt verder te werk gegaan
in een tekst met de titel : Dit sin XXX suverlike groeten totten
ledekins onser liever sue/er vrouwen Maria 3) en hier gaat er een eerste
begroeting naar „de gouden appel der koninklijke zalen" en een
tweede naar de op gouddraad gelijkende haren van Maria's
maagdelijk hoofd. Ook een te Londen ( 4) bewaarde Croene des
loofs getuigt overigens voor het gunstige onthaal dat de begroeting
van Maria's ledematen vond.
Bij een begroeting is men intussen niet gebleven. Vooreerst
beval Alanus de la Roche, O.P. (t '475) (b) de overweging bij
ieder van Maria's lichaamsdelen ten zeerste aan en hij is hierbij
geen voorloper geweest. In een codex, die eens aan de koorheren
van Eberhardsklausen bij Trier heeft toebehoord ( 6), bezitten
wij immers een Tractatus de membris beate et intemerate Dei genitricis
et virgins Marie, intitulatus Vinea domini, Sabaot. Zo is men tot de
allegorizering gekomen van de anatomie van de Moeder Gods,
waar een uitvoerige verhandeling met de titel Den bogaert der
(

(

)

(

(1) In de mss. Gent, Universiteitsbibliotheek, 1734, f. 127 V. ; en 2364,
f. 44 r.-v. ; alsook ms. Haarlem, Bisschoppelijk Museum, 61, f. 94 a
9 S a.
( 1) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, I I . i 71, f. i S 4 v.
166 r.
(3)In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 11.171, p. 154-166; 21.953,
f. 196-200;
ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 2364, f. 97 v.
i oo.
(4)In het ms. British Museum, Eg., 677, f. i i r.
3 6.
5) Alanus redivivus, ed. J. A. CoPPENsimi , Napels, 164; p. 29, 3 i, 10 5>
io8, i16.
(e) Thans het ms. Trier, Stadtbibliothek, 6 4 8- I573> f• 7
94.
(

—
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glorioser Maghet Marien in een Gentse codex 1) het in de eerste
jaren van de zestiende eeuw bijzonder duidelijk heeft voor
opgenomen. Daar komt ongeveer de hele flora bij te pas en na
een beknopte vergelijking van Maria met het madeliefje, met de
„suete violette" en met de goudbloem, komt een vergelijking
van de moeder Gods met de roos aan de beurt, waarbij om beurt
haar vlechten en haar voorhoofd, haar ogen en haar wangen tot
ook haar voeten en haar benen worden geallegorizeerd.
Voor ons is dit alles leerrijk. Vooreerst blijkt hier uit dat voor
middeleeuwse Vromen bij de Moeder Gods alles heilig was.
Verder zal men bij dit alles, zo lang het om de Middeleeuwen
gaat, het aandeel van het somatische in de religieuze ervaring
niet onderschatten. Vooral is het echter thans volkomen duidelijk
dat men zich in middeleeuwse kringen van de geïncarneerdheid
van het heilige diep bewust was. Dit nu heeft in de eerste plaats
het visioensverhaal aan middeleeuwse lezers geleerd.
(

(

1

) Thans het ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 946.
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VIERDE HOOFDSTUK

MYSTIEK EN NEUROSE

Reinig belangstelling voor het Ziektesymptoom
Bij het ter hand nemen van de markantste werken uit de mystieke
literatuur van de Nederlanden komt men niet tot de indruk dat de
Nederlandse auteurs ernstig rekening hielden met de zware eisen
welke de mystieke ervaring aan bepaalde mystieken heeft gesteld.
Voor het psychische leven grijpen onze markantste mystieken
immers naar zijn dieper liggende structuur welke zij, zonder aan
te schenken aan zijn verbonden blijven met het somatische,-dacht
van uit haar onuitgesproken verhouding tot de Drieëenheid
zoeken te verklaren. Ook schijnt voor hen met een felle nadruk
op het drie-éne Godsbeeld in de mens ongeveer alles te zijn
gezegd dat de aandacht moet ophouden van psychologen die het
oeuvre van een Hadewijch of dat van een zalige Jan van Ruusbroec
(t 1381) eens willen onder de loupe nemen.
Aan het ziektesymptoom in de kloosters is men intussen in de
lage landen bij de zee niet zonder meer onverschillig voorbijgegaan, maar men is in de ons bekende literatuur met de diagnose
meestal zeer zuinig gebleven. Zo wordt er ons in het Obituarium (1)
van Groenendaal meegedeeld dat magister Jan Wasselijn (t 149I)
om een na zijn kloostergeloften geconstateerde zinsverbijstering
(alteratio sensuum) nooit de priesterwijding heeft ontvangen (').
Verder heeft Jan Busch (t 1479-148o) (2) het ergens over twee
kloosterlingen uit Windesheim, met naam Frater Bertoldus en
Nikolaas van Schoonhoven die een voor anderen ergerlijke taal
voerden en met het strenge vasten zeer overdreven, wat ook het
geval was met twee monniken, vermoedelijk twee kartuizers over

(1) Ed. M. Dykmans, S. J ., p. 189-190.
(2)Chronicon 1Vindeshemense,1. A, c. V; ed. K. GRUBE, Des August inerpropstes
Johannes Busch Chronicon Wlindesbemense and Liber de reformation mona rteriorum,
in Ge rchicht rquellen der Proving Sachsen and angrentender Gebiete, t. i 9, Halle,
p. i8.
1906,
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wie Hendrik Egher van Kalkar (1) het in een van zijn brieven heeft.
Aanvankelijk begon volgens Egher een van deze twee monniken
te razen zodra hem iets anders werd voorgezet dan brood en water,
maar dit bleef niet duren en later werd hij verslaafd aan zware
wijn.
Verder ging het bij Joannes Mauburnus (t I 5o1) niet om
mystiek, maar om in nog jonge onervarendheid te beslist doorgezette studieijver en hij laat dan ook zijn eigen ervaring getuigen
wanneer hij jongere kloosterlingen voor tot laat in de nacht
voortgezette lectuur waarschuwt en, bij zijn overspanning ziek
geworden, om gezondheidsredenen als „socius" naar het koorvrouwenklooster te Bronope bij Kampen werd gestuurd (2).
Ook is het te betreuren dat wij thans niets concreters weten over
de zware ziekte, waartoe de leeshonger en de lange nachtwake
Mombaer bij de vrij waarschijnlijke interpenetratie van vroomheid
en neurose eens hebben gebracht.
Een onbeheerste studieijver gaat intussen meermalen samen
met een, in theologisch verband, minder verantwoorde nieuwsgierigheid, met de nieuwsgierigheid bij voorbeeld die er de
monniken van Villers eens toe bracht aan Sint Hildegart van
Bingen (t I 179) een lijst toe te sturen met 3 8 vragen, waarbij
onder meer de vraag voorkwam waarom bij de eerste intratrinitaire voortkomst de Voortgekomene Zoon, niet Heilige Geest
wordt genoemd. (Quaestio XXIII) (3).
Niet onbelangrijk is verder de vraag wie eigenlijk onder de

monniken te Villers in Brabant het initiatief heeft genomen voor
het opstellen van de vragenlijst, maar de kroniek van Villers ( 4)
gaat hier, na een enigszins uitvoerig verhaal over Sint Bernardus'
aandeel in de stichting in het jaar I 146, niet op in. Wij weten
(1) Epistole quedam religiosi patris domini Henrici Kalkar, epistola XXII;
in het ms. Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 8 i 9,;
f. 8i v.
(2) Zie JOANNES MAUBURNUS, Rose/urn exercitiorum spiritualium et sacrarum
meditationum, tit. III IV, e. 2 ; Parijs, I S I o, Alph. i I ; zie nog P. DEBONGNIE,
C.SS.R., Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livey, Ses écrits et ses réformes, in
Recueil de travaux publiés par les membres de conferences d'Histoire et de Philologie
de l'Univerrité de Louvain, ser. 2, fasc. i i, Leuven-Toulouse, i 928, p. 8-9.
(3) Triginta octo quaestionum solutiones, in PL., t. 197, col. I 03 7-! 054.
(4) Cronica villariensis monasterii, ed. G. WALTZ, in MGH., SS., t. 2 S , p. 19 S 219.
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alleen dat, nadat Hildegart reeds het antwoord op 14 vragen had
neergeschreven (1), Radulphus van Villers alles heeft verkorven
wanneer hij een tweede vragenlijst naar Bingen heeft gestuurd (a).
Het geval Hugo van der Goes
Voor een juiste kijk op de verhouding van mystiek tot neurose
zullen ziektesymptomen, in zo ver zij uit de literatuur nog steeds
te achterhalen vallen, intussen leerrijker zijn dan de theologisch
georiënteerde nieuwsgierigheid van een paar monniken uit
Villers. Een markant ziektegeval uit een Nederlands klooster
is bij voorbeeld dat met Hugo van der Goes (t 1482), de beroemde
schilder die op rijpere leeftijd als convers tot Rodeclooster in
Brabant is toegetreden. Ook sluit een geval waarvoor de tijdgenoten uit zijn eigen milieu nu eens het woord razernij (frenesia),
dan weer het woord bezetenheid (possessus a demone) of ook
het woord krankzinnigheid (amentia) gebruikten (3), wellicht
bij de psychose directer aan dan bij de neurose, maar het heeft
voor ons meer betekenis dat de eerst op rijpere leeftijd tot Rodeclooster toegetreden convers met de obsederende overtuiging.
zat dat hij verdoemd was (4), hierbij vaak de hand aan zichzelf
wilde slaan en maar moeilijk tot rust kwam wanneer men beproefde
om hem, zoals men eens met Saul heeft gedaan, door muziek tot
ontspanning te brengen. Hierbij kan men ook onderstellen dat
de hem mild toegestane relaties met mondaine kringen aan zijn
aanzien als schilder meer zijn ten goede gekomen dan aan de bele(1) Zie de epistola XXIV, ed. J. B. PITRA, Novae Hildegardis vel ad Hildegardem
epistolae, in Analecta sanctae Hildegardis opera spicilegio solesmensi parafa, in
Analecta sacra, t. 8, Monte Cassino, i882, p. 400.
(2) Radulphus kreeg hierbij van Guibert van Gembloers de raad met zijn
vragen naar een Parijse magister te gaan. Zie de Epistola Guiberti ad Radulphum
monachum Villariensem, in Catalogus codicum bagiographicorum bibliothecae regiae
Bruxellensis, parte I, t. i , Brussel, i 886, p. 497.
(s) Zie GASPAR OPHUYS, t I S 23 , Originale cenobii Rubeevallis in Zonia prope
Bruxellam in Brabancia, in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II, 480,
f. I I S v. i 18 r. ; ed. A. WAUTERS, Hugue.r van der Goes, Sa vie et ses auvres,
Brussel, 1872, D. 13 -18.
4
Ut tunc sui fratris Nicholai donati relatu didici, in redditu, quadam
nocte, hic frater nosier Hugo conversus mirabilem fantasialem morbum
incurrit, quo incessanter dicebat se esse dampnatum et dampnationi eterne
adjudicatum, quo etiam sibi ipsi corporaliter et letaliter (nisi violenter impeditus fuisset auxilio astantium) nocere volebat ... ", ed. A. WAUTERS, p. 14.
(

)

„

— 235 -

ving van zijn kloosterideaal, waarom het besef van zijn kloosterplichten het bij een volledige ontreddering wat te brutaal op zijn
belangstelling zal hebben gehaald voor de schilderkunst. Ook
moeten wij er hier nog aan toevoegen dat ons geen tweede geval
van geestesontreddering in de Nederlanden bekend is waarover
de tijdgenoten ons even nauwkeurig hebben ingelicht als over dit
geval in Rodeclooster. De verslaggever herinnert er ons overigens
aan dat hij de zieke sinds zijn intrede in het klooster heeft kunnen
gadeslaan (1).
Hoe men het vier en een halve eeuw later ook moet verklaren,
ging het bij Hugo van der Goes duidelijk om een psychische
ontreddering met een religieuze inslag, maar de verstrekte informatje volstaat niet om uit te maken in hoe ver de kunstenaar bij
de psychasthenici valt onder te brengen bij wie de psychische
afwijkingen slechts een gevolg zijn van verwikkelingen van
somatische aard.
Geert Groote's begrip voor hygiéne
Verder moet men bij dit alles, hoewel ook in dit verband ieder
geval afzonderlijk zou te onderzoeken zijn, ernstig met een Buidelij ke voorbeschiktheid tot afwijking rekening houden, die soms
door ongunstige omstandigheden nog werd in de hand gewerkt.
Dit was bij voorbeeld, naar Groote's overtuiging, het geval voor
een jonge kartuizer die „krank van hoofd was sinds zijn geboorte
en bovendien een hardnekkige aanleg had voor melancholie".
In een brief, die wij zowel in een Nederlandse tekst als in het
Latijn bezitten (2), zet Groote de jonge monnik aan tot blij moedigheid en tot volharding in de strijd, tot discretie die als het
ware de moeder is van alle deugden en hij verstrekt zijn jongere
vriend ook een paar richtlijnen betreffende de in acht te nemen
hygiëne. Zo moet de patiënt dagelijks zeven tot acht uren slapen;
hij mag niet met koude voeten naar bed gaan, en hij mag het hoofd
niet te laag houden. Ook mag hij in de dag niet ledig blijven.
Vooral dringt Groote echter voor de aan depressie lijdende
(1) „ Pariter novicii fuimus ipse et ego hec scribens", ed. A. WAUTERS,
p. 15, n. 2.
(2) Epistola 70; ed. W. MULDER S.J., Gerardi Magni Epistolae, in Tekst
Ons Geestelijk Erf, t. III, Antwerpen, i 93 3, p. 282-293.
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monnik aan op blijmoedigheid en op verachting voor de bekoringen, die het werk zijn van de duivel.
Een-Zaamheidsgevoel

Met zwaarmoedigheid blijft verder eenzaamheidsgevoel, zoals
overigens de titel te kennen geeft bij de hier zo even vermelde
brief van Geert Groote, nauw verwant en dit gevoel van derelictie
of verlatenheid is zonder twijfel onder Vromen zeer behoorlijk
ten goede bruikbaar. Zo staat het vooreerst al vast dat Maria
Le Vasseur (t 1624) uit de kartuize te Gosnay bij Bethune bij
de overweging veel aandacht schonk aan Christusverlatenheid
in de Hof der olijven (') en te midden de duisternis van de geest
en de verdwazing van het hart zullen Anna Griffon, O. Cart.
t 1641) uit Gosnay en Gerardus Eligii (t 164I ) uit de Brusselse
kartuize dikwijls naar de grote Eenzame hebben opgekeken die
in de Hof der Olijven angst en verlatenheid heeft gekend (2).
Verschillende onder de hier besproken ziektegevallen hebben
intussen met mystiek niets uit te staan, maar ook dan kan de
neurose bij voldoende religieuze zin tot een factor uitgroeien,
die aan het gebedsleven moest ten goede komen.
In andere gevallen ging het bij een zieke wel om mystiek of
om een hiermee nauw verwante toestand, zo bij voorbeeld bij
vijf of zes leerlingen van Hendrik Herp O.F.M. (t 1477), die
volgens een vijftiende-eeuws traktaat, met de titel Van dat beachou^velyck leven ( 3), ten gevolge van hun hoge contemplatie zijn kran kzinnig geworden. Hierbij is het intussen niet mogelijk om na
te gaan in hoe ver, in dit verband, de vijftiende-eeuwse normen
met die strookten van onze dagen.
(

Neurose bij onze mystieken

Een paar gevallen van een niet onwaarschijnlijke krankzinnigheid mogen wij intussen vooral niet veralgemenen. Ook mystieken
(1) Zie L. LE VASSEUR, 0. CART., Ephemerides Ordinis Cartusiensis, t. I,
Montreuil, 1890, p. 366.
(2) Zie L. LE VASSEUR, Ephemerides Ordinis Cartusiensis, t. i , p. 70-74;
De vita et moribus V.P.D., Gerardi Eligii, in het ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 405 i -68, f. 190 V.
(3) C. VII; in het ms. Heeswijk, Norbertijnenabdij van Berne, Archief,
s.s., f. 75 r.
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naar wie wij opkijken, betaalden immers aan hun gesloopte
zenuwen de tol voor wat zij hadden meegemaakt. Krankzinnigheid
is, met andere woorden niet het enige geval waar enerzijds het
psychische en anderzijds het somatische voor de mysticus niet
een tot op een zekere hoogte bevredigend evenwicht hebben weten
te verwezenlijken. Een half dozijn gevallen zijn dan ook, in dit
verband, voor ons bijzonder leerrijk. Vooreerst kwam Beatrijs
van Nazareth (t 126 8), nadat er bruusk aan een visioen was
een eind gekomen, tot een zware tranenbui, tot een acute vermoeienis en tot koorts (1).
Voorts heeft Hadewi j ch het zeer expliciet over de hevige
pijnen welke zij bij de aanvang van het zevende en van het veertiende alsook bij de beëindiging van het vijfde en van het zesde
visioen heeft moeten doorstaan (2).
In eenzelfde zin wordt ons overigens in de Vita Ivettae Huyensis ( 3) meegedeeld dat de terugkeer tot een aardse conjunctuur
voor de kluizenares Ivetta van Hoei (t 1227) na een „raptus"
meestal dermate pijnlijk was dat zij hierbij vaak kreten slaakte
die de aanwezigen verontrustten. Dergelijke vaststellingen maken
het dan ook niet onwaarschijnlijk dat de hierboven vermelde
visionairen op onze dagen tot op een zekere hoogte zouden
klanten zijn voor een psychiater, wat voor ons nog niet betekent
dat het bij hun visioenen alleen om ziekte ging.
Scrupulanten

Dan hebben wij nog de scrupulanten. Scrupulanten zullen er
in de Nederlanden steeds zijn geweest, zo bij voorbeeld de negentienjarige als kardinaal overleden Petrus van Luxemburg 2387)
die zijn zonden op reepjes perkament noteerde en, hoewel hij
volgens zijn biechtvaders nooit tot zware zonde is gekomen,
bij de ontdekking van een of ander vergrijp zo wel te midden
de nacht als bij dag voor een biechtvader ging knielen ( 4). Zo ook

(t

(1) Zie de Vita venerabilis ac Deo dilecte Beatricis, 1. I, c. XI; ed. L. REYPENS,
S.J., Vita Beatricis, De autobiographie van de Z. Beatrj/s van Tienen O. Cist., i zooI268, in Studién en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. XV, Antwerpen, 1964
p

47 55-79

(2) Ed. J. VAN MIERLO, S.J.,
70108_104, 741-10 en 15 7 1 6 .

De visioenen van Hadewych, t.

(3) C. 23, no P1; in de AA.SS. Januarii, t. 2, p. 15 9.
(4) Zie de Vita auctore anonymo, c. S ; in de AA.SS. Julii, t.

i,

I, p. 6271-72,

p. 452 EF.
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een ons niet nader bekende die, naar het getuigenis van Jan van
Leeuwen (') tot 22 maal op één dag ging biechten, wat niet getuigt
van enig begrip voor het sacrament.
Moeten wij ook Geert Groote bij de scrupulanten onderbrengen ? Ook hij bediende zich volgens Rudolf Dier van Muiden
(t '459) (2) van strookjes perkament die bij het biechten voor zijn
geheugen moesten een hulp zijn. Verder betreurde hij het, volgens
Petrus Horn (t 1478) ( 3), dat hij achter het afgegrendelde venster
in het Meester-Geertshuis naar de zusters niet kon luisteren, die
om zijn raad verzochten, zonder hierbij hun stem te aanhoren.
Nadat hij, drie jaar vóór zijn overlijden, in een brief aan Jan de
Gronde (t I39z) (4) heeft te kennen gegeven dat hij in zijn jeugdjaren onder ieder lommerrijke boom, en op ieder heuvel heeft
gehoereerd en nadat hij later steeds tegen de priesterwijding heeft
opgezien en te Deventer het Misoffer bij voorkeur in een verborgen
kapel bij de franciscanenkerk ging volgen ( 6), ligt het echter
voor de hand dat de ketterhamer van Deventer een zwaartillend
man was, die wellicht in een depressieve periode zoals die even
vóór zijn afsterven, van angstvalligheid niet verschoond bleef.
Over angst
Bij dit alles kunnen wij het alleen betreuren dat voor de verschillende hier terloops besproken gevallen het medisch verslag
van de tijdgenoten meestal zo summier blijft dat men het ziektebeeld niet zonder enige aarzeling zoekt te registreren. Toch
menen wij dat men, voor verschillende van deze gevallen, angst
als de grootste gemene deler kan beschouwen die, als het ware,
de kern van de situatie uitmaakt.
(1) Een ghetughe, C. 22 ; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV.4o i ,
Olim Lier, Dominicanenklooster, I, f. clxij d; opgenomen in onze bloemlezing met de titel : Jan van Leeuwen, Een bloemlezing uit jan werken, Antwerpen,
1 943

D. 25.

(2) Scriptum de magistro Gherardo Grote; ed. G. DUMBAR, Analecta seu vetera

aliquot scripta inedita, t. i, Deventer, 1719, p. 9.
(3) Vita Gerardi Magns, c. 9 ; ed. W. J. KUHLER, De „Vita marstri Gerardi
p. 3 53.
Magni" van Petrus Horn, in NAKG., NS., t. VI, 1909,
(4) Epistola 23 ; ed. W. MULDER, S.J., Gerards Magni epistolae, in Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. III, Antwerpen, 19 3 3, p. 10 5(5) Zie RUDOLF DIER VAN MUIDEN, Scriptum de magistro Gherardo Grote;
t. I , p. 4 ; PETRUS Hoi, Vita magistri Gerardi
ed. G. DUMBAR, Analecta
Magni, C. XII; ed. W. J. KL HLER, p. 359.
... ,
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Met angstsituaties blijven hardnekkige gewetenszorgen nu
vaak verwant vanwege het feit dat men met gewetensproblemen
eigenlijk nooit tot volstrekte zekerheid komt. Hiermee bedoelen
wij niet dat wij het angstgevoel in de eerste plaats als een psychische faktor beschouwen. P. Janet (1) heeft dit overigens in
vroegere jaren „une peur sans objet", een vrees zonder tastbare
aanleiding genoemd. Wanneer markante auteurs zoals J. Boutonier het in dit verband over tweewaardigheid of ambivalentie
hebben, dan bedoelen zij hiermee de paradoxale eenheid waarin
twee neigingen uitmonden.
„C'est (l'ambivalence) évidemment la notion d'une unité
paradoxale faite de tendances opposées et cependant associées ...
La véritable unification de tendances opposées ne se rencontre
que chez le schizophrène et dans le rëve. Mais chez une personne
normale éveillée, nous parlous déjà d'ambivalence quand les
deux tendances arrivent à la fois a la conscience ( 2)". Hierbij
herinnert J. Boutonier er ons aan dat E. Bleuler ( 3) haar met het
begrip „ambivalentie" is vóórgegaan. Ook is dit verschijnsel
niet zo ongewoon. Wanneer een fietser, juist uit vrees voor de
hinderpaal op een boom aanrijdt, wordt hij door twee met elkaar
maar moeilijk te verzoenen neigingen beheerst. Zo ook wordt een
geobsedeerde bij zijn misstap, zowel door een niet te ontkennen
afschuw voor de zonde geleid als door het gevoel dat hij aan de
misstap niet zal weten te ontkomen.
Deze tweewaardigheid of ambivalentie kan men zich maar
moeilijk zonder een extrinsieke aanleiding voorstellen, maar het
hieruit ontstane angstgevoel ontleent zijn structuur aan het
subject dat in de greep zit van een als het ware gespleten gevoelsleven. Zo gaat het bij een obsederende vrees voor de eeuwige
verdoeming om de overtuiging dat deze niet is te vermijden.
Ook zijn juist de buiten het toezicht van de rede liggende factoren
om hunne onberekenbaarheid het meest van aard om het angstgevoel in de hand te werken. Waar men ook de aanleiding wil
zoeken tot dit slopende angstgevoel, schijnen velen het er thans
(1) De l'angoisse a l'extase, t. II, Parijs, 1928 , p. 308.
( 1) J . BOUTONNIER, L'angoisse, in Bibliothèque de philosophie contemporaine,
Parijs, 1945, p• 39•
(1) Dementia praecox oden Gruppe der Schi ophrenen, in Handbuch der P.^ychiatrie,
ander leiding van G . ASCHAFFENBURG, Speiieller Teil, Abt. 4, Halfte i,
Leipzig- Wenen, 1911, p. 43-44.

— 240 —

overigens met M. Heidegger over eens te zijn dat dit ons met het
Niet of wellicht nog juister : met het plots dreigende ondergaan
in het Niet, confronteert (1).
Ook wanneer de angstsituatie voortkomt uit een tot overspanning opgedreven vroomheid, gaat het bij gevolg voor wie het
met M. Heidegger eens zijn, om Shakespeare's „to be or not
to be".

De hallucinatie
Dit alles werd verder nog moeilijker om dragen wanneer er zich
hierbij ook hallucinatie liet gelden. Zo zullen de aap en de hond
die in het cisterciënzerinnenklooster Rameia in Brabant vaak aan
Ida van Nijvel verschenen (2) en de verschijning van een aap
gedurende een kapittelpreek aan Walter van Maastricht (t I22I),
abt van Villers (g), waarschijnlijk gevallen zijn geweest van hallucinatie. De grote zwarte hond die in het Meester-Geerts-huis te
Deventer de zusters Stijne Zuetelinckx (t i445) en Katharina
van Arkel (t í445) wist bang te maken (4) en de afzichtelijke pad
die dreigend de bejaarde Jan van Ruusbroec kwam lastig vallen (b),
waren dit eveneens. Voorts herinneren wij, in hetzelfde verband,
nog aan de confrater die, niettegenstaande het krachtig protest
van Thomas van Cantimpré, O.P., op een vroege morgen tegen(1) „Die Angst offenbart das Nichts .... Dasz wir in der Unheimlichkeit
der Angst oft die leere Stille gerade durch ein wahlloses Reden zu brechen
suchen, ist nur der Beweis fur die Gegenwart des Nichts. Dasz die Angst
das Nichts enthüllt, bestátigt der Mensch selbst unmittelbar dann, wenn die
Angst gewichen ist. In der Helle des Blickes, den die frissche Erinnerung
trágt, mussen wir sagen; wovor and worum wir uns angsteten, war „eigentwar da. Mit
als solches
nichts. In der Tat : das Nichts selbst
lich"
der Grundstimmung der Angst haben wir das Geschehen des Daseins erreicht,
in dem das Nichts offenbar ist and aus dem heraus es befragbar werden must".
M. HEIDEGGER, Waas ist Metaphysik ? Bonn, I929, p. I7.
in het ms. Brussel, Koninklijke
(2) Zie de Vita Idae Nivellensis, c. XIII;
Bibliotheek, 8895-8896, f. 12 v.
(3) Zie de Cronica villariensis monasterii, ed. G. WALTZ, in MGH. SS., t. 25,
p. 2002 -4 .
(4) Zie Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden susteren, ed.
D. DE MAN, 's-Gravenhage, 1919, p. 175 en 222.
( 5) Zie HENRICUS POMERIUS, De origine monasterii Viridisvalli s,1. II, De Vita
et miraculis fratris Johannis Ruusbroec, c. 24, in AB., t. 4, i 8 8 S , p. 3 0018_íZ4
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over hem aan exhibitie deed en hierna bruusk door het open raam
verdween (1). Wij herinneren ook aan de mooie vrouw die,
volgens Cantimpré O.P. (2), op een nacht een dominicaan kwam
lastig vallen en de rust met hem wilde delen. Voor de tijdgenoten
was nu een exhibitionist, die na zijn prestatie door het raam
verdween, zeker de duivel in hoogst eigen persoon, maar dat was
hij in werkelijkheid misschien niet meer dan de weduwe Odilia
van Luik (t I220) die zich wel eens, bij zinsverbijstering, aan
nimfomanie schijnt te hebben schuldig gemaakt ( 3).
De Zelfkwelling
Dan hebben wij nog de zelfkwelling en de zelfverminking
waartoe de belangstelling voor boetvaardigheid bij sommigen
weleens ontaardde. Hiervoor getuigen vooreerst de stekelige
hulstbladeren, waarmee Beatrijs van Nazareth, O. Cist. (t i268)
vaak haar bed opschikte, en de sneeuw waarin zij bij winter
vaak ging knielen ( 4), de hulsttakken en de wijngaardranken
waarmee, in het cisterciënserinnenklooster Roozendaal bij Mechelen, Ida van Leuven (t rond z;oo) zich een halve eeuw later geselde
overigens eveneens (b). Dergelijke praktijken, waarbij sommigen
bijzonder vindingrijk waren, schijnen niet zeldzaam te zijn
geweest en men gaat onwillekeurig aan een impliciet masochisme
denken wanneer men in de Vita van de lekebroeder Arnulf van
Villers, eigenlijk Arnulf Cornebaut, O. Cist.

(t 1228), te lezen

krijgt dat deze zich gedurende de vastentijd dagelijks van terts
tot vesper naakt in zijn cel ophield en zich intussen aanhoudend
bloedig geselde tot zijn hele lichaam er als één wonde uitzag ( 6).
Hierbij moet men er natuurlijk rekening mee houden dat deze

(1) Zie THOMAS VAN CANTIMPRÉ, O.P., Bonum universale de apibus, Dowaai,
16o5, L. II, co 57, p. 568.
(2)Bonum universale de apibus, 1. II, c. S 7, p. 5 66-s 67.
(3) Zie de Vita B. Odiliae,1. I, c. 15 ; in AB., t. 13, 1894,p. 221$- 11 .
(4) Zie de Vita Beatricis, 1. I, c. S ; ed. L. REYPENS, S.J., Vita Beatricis, De
autobiografie van de Z. Beatrj/s van Tienen, 0. Cist., 1200-I268, in Studién en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, Antwerpen, 1 964, p. 3 0- 3 2.
(b) Zie de Vita Idae Lovanien sis,1. i C. 2, fl 'se I I .i z ; in de AA.SS. Aprilfis,
162 C.
t. 2, p. 161 F
(8) Zie GOSWINUS DE BOSSUYT, O. CIST., Vita B. Arnulfi villariensi r,1. I , C. 5 ,
in de AA.SS. juni, t. 7, p. 564-566.
,
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Vita tot een litterair genre behoort, waar men het met overdrijving
meermalen niet bijzonder nauw nam.
Voorts blijkt de interpenetratie van vroomheid en van pathologie nergens even duidelijk als in het geval van Alijt Bake
(t 1 45 5) uit het bij Windesheim aangesloten koorvrouwenklooster
Galilea te Gent. Tot nabootsing van Christus' neervallen onder de
last van het Kruis wierp deze zich namelijk meermalen plat ter
aarde. Meermalen hield zij ook een boom of een deurstijl voor de
geselkolom, waar ze zich met Christus' aan gebonden waande
en ze sloeg zichzelf hierbij ook weleens op het hoofd of ging
zelfs met haar nagels de kruiswonden diep in haar handen kerven (1).
Demonopathie

Volledigheidshalve ook nog enkele woorden over demonopathie. Hoewel zwakzinnigheid en overspanning wellicht sommige
patiënten zonder enig ingrijpen van buiten, meermalen tot obsessie
of ook tot een hallucinatorische toestand zullen hebben gebracht,
moeten wij hierbij ook rekening houden met de bemoeiingen
van de duivel die pathologische verhoudingen wellicht, voor
het verwezenlijken van zijn opzet, als een welkome hulp beschouwt,
Hiermee bedoelen wij geenszins dat bezetenheid vroeger in de
Nederlanden tot op een zekere hoogte een niet ongewoon verschijnsel zal zijn geweest en het verslag waarover wij beschikken,
is meestal ook veel te beknopt om in een bepaald geval hiertoe
te kunnen besluiten. Tot demonopathie, tot enige lijdzaamheid
tegenover de bemoeiingen van de duivel mogen wij echter
wellicht wel besluiten bij de niet overdreven evenwichtige Odilia
van Luik (2), bij een clericus in de Heilig-Kruis-Kerk te Luik
vermoedelijk eveneens wanneer men daar in i 3 74 trachtte de
Dansers tot rust te brengen en vermelde clericus het verzoek
om het Credo voor te bidden beantwoordde met een „Credo in

(1) Zie ALIJT BAiu , Min begbin ende voortganck, in het ms. Gent, Rijks
p. 41-42.
-archief,s.
(2) Zie de Vita B. Odiliae viduae leodiensis, 1. x, c. i,,; i n AB., t. i , 1894,

p.

222-224.
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diabolum" 1). Verder moet men bij het vreemde optreden van
zo maar 3000 Dansers te Luik in de eerste dagen van de maand
juli, 1374, op het oog houden dat hysterische neurose sinds de
studies van Charcot ook buiten de laboratoria van de Salpetrière
voor een aanstekelijke kwaal wordt gehouden. Tot de meermalen
niet goed te ontwarren gevallen van demonopathie behoort
verder ook de geest der godslastering, waardoor Odilia van
Luik vier jaar lang werd gekweld (s).
In zover men de feiten kan voor uitgemaakt beschouwen, kan
men intussen wellicht tot bezetenheid besluiten bij een jongere
zoon van Odilia van Luik die, door een geheimzinnige hond
gebeten, allerlei onbekende talen begon te spreken, geen onderhoud over God meer kon dulden en allerlei vreselijks te doorstaan
had tot hij er bij bezweek ( 3).
(

Bij een Zestiende-eeuwse diagnose
Bij een pathologisch geval in een klooster zal zeker niemand
zonder meer tot mystiek besluiten. Zo ook zou het niet verantwoord zijn bij onbetwiste mystiek de mening voor te staan dat
de ons tot nog toe onbekende achtergrond zonder twijfel, bij
meer vertrouwdheid met het milieu van de mysticus, een en ander
zou aan het licht brengen waarvoor men op de hulp van een
psychiater is aangewezen. Hoewel men na het onderzoek van
talrijke teksten uit verschillende perioden en uit een verschillend

milieu wellicht kan tot een paar zeer voorzichtig te formuleren
besluiten komen, blijft met andere woorden de verhouding
tussen geest en lichaam bij de mystieke ervaring steeds uiteraard
een persoonlijk geval.
Wanneer wij nu, met enig voorbehoud, over de hier meegedeelde feiten een oordeel willen neerschrijven waarbij het standpunt van anderen niet reeds vooraf wordt afgewezen, dan menen
(1) Zie RADULPHUS DE RIVo, j' 1403, Gesta pontiflcum leodiensium, c. g; ed.
J. CHAPEAVILLE, Qui Besta pontifjcum leodiensium scripserunt auctores praecipui,
t. 3, Luik, i 616, p. zo.
(2) Zie de Vita B. Odiliae viduae leodiensis, 1. i, c. Ia; in de AB., t.
p. 2i S 14_17.
(3) Zie de Vita B. Odilae viduae leodiensis, 1. i, c. zo; in AB, t.
p. 22815-35.

i, 1 894,
i, 18 94,
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wij dat de zestiende-eeuwse kartuizer Pieter Bloemeveen (tIf 36)(1)
ons een voor nadere nuancering vatbare diagnose heeft verstrekt.
Tot verklaring van een zware zenuwinstorting of van geestes -

ontreddering onder kloosterlingen laat hij namelijk factoren gelden zoals de buitensporigheden van de vorsende geest en angstvalligheid, zoals een te hardnekkig doorgezet vasten en overdrijving bij het waken.
Hiermee was vooreerst al Gerlach Peeters (t 141 I) het roerend
eens wanneer hij, in zijn Breviloquium (2), met veel gezond verstand
aan het Bijbelwoord herinnerde : „Geef aan Caesar wat aan
Caesar toekomt; eet, met andere woorden, vooral niet te weinig ".
Bij het slapen gaan gaf hij anderen overigens ook de raad om,
daar er toch voor alles een geschikte tijd is te vinden, alle gedachten, ook de goede en stichtende beschouwingen van zich af te
zetten ( 3). Zo getuigde bijgevolg Gerlach Peters te Windesheim
even duidelijk voor het gezonde oordeel der mystieken als Pieter
Bloemeveen een eeuw later in de Keulse kartuize heeft gedaan.
Tenslotte moeten wij, na dit alles, nog voor het litterair verslag
over een aantal pathologische gevallen een ernstig voorbehoud
maken en ook voor een paar gevolgtrekkingen waarschuwen
die niet zouden verantwoord zijn. Vooreerst moeten wij er aan
herinneren dat het litterair verslag bij het ongewoon verschijnsel
vaak zonder voldoende redenen tot het ingrijpen besluit van een
buitennatuurlijke macht en dit ofwel duidelijk te kennen geeft,
ofwel door de gebruikte bewoordingen insinueert. Hoewel de

ontreddering van de patiënt meermalen een voor demonopathie
gunstig klimaat tot stand brengt, moet men intussen toegeven
dat, zodra een hinderlijke factor hiertoe als vertrekpunt voorhanden is, de ziekte tot op een zekere hoogte tot de normale
ontwikkeling behoort van de ingetreden stoornis.
Verder moeten wij onze lezers voor twee gevolgtrekkingen
waarschuwen die zeker niet zouden verantwoord zijn. Vooreerst
mag men dit hoofdstuk niet als een bij benadering volledig verslag
(1)Formula brevis introductoria in vitam intermm vel contemplativam, ed. L.
O.F.M., HENDRIK HERP, O.F.M., Spieghel der volcomenbeit,
in Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. II, Antwerpen, 13 I , p. 13199_^a ►2.
(2) C. zo; ed. W . MOLL, Gerlacb Peters en zone schriften, Bene bidrage tot de
kennis van den letterarbeid der school van Geert Groote en Florens Radewjjn r, in
Kerkpi rtoriscb Archief, t. i, 1859, p. 18 2.
(3) Zie het Breviloquium, c. iq; ed. W. MOLL, p. 18 i.
VERSCHUEREN,

—
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beschouwen van de ziektesymptomen die zich, van Sint Ansgar
tot Hugo van der Goes, in de Nederlanden bij het beleven van
de blijde boodschap uit het Evangelie zullen hebben laten gelden.
Voorts zou het evenzeer verkeerd zijn wanneer men uit enkele
gevallen zou gaan afleiden dat vroomheid, waar geen voorbehoud
bij te pas komt, zo goed als onvermijdelijk tot betreurenswaardige
afwijkingen moet brengen.
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VIJFDE HOOFDSTUK

DE TAAL DER MYSTIEK

De nederlaag der mystieken
De mystiek staat, bij de woordkeuze en bij de woordvorming
tot vertolking van het uiteraard onuitspreekbare (= ápn r6v),
voor een hachelijke taak waarvoor zij langs verschillende wegen
naar een uitkomst heeft gezocht en verschillende mystieken schenen zich destijds, in de Germaanse landen, van de mislukking
waarop zij hierbij waren aangewezen volkomen bewust te zijn.
Bij een uiteenzetting over de terugkeer van een Vrome in
Gods eenheid door het toedoen van de Minne geeft Hadewijch (1)
vooreerst met nadruk te kennen dat zij, die op het menselijke vlak
nooit lang naar de bevredigende bewoordingen moest zoeken,
hiertoe niet voldoende Diets kende. Dit gaf zij te kennen in een
van haar brieven. Bij het verhaal van haar eerste en van haar
elfde visioen geeft zij verder eveneens te kennen dat haar woordenschat hierbij in gebreke blijft (2).
Hiermee sluit Hadewijch nu aan bij andere mystieken die,
naar het hun wil voorkomen, eveneens bij het omschrijven van de
Godservaring, met hun taal in gebreke blijven, bij Margareta
Porete (t I 3 I O) ( 3) volgens wie niemand zich over God behoorlijk
kan uitlaten, en bij de auteur van een in het Engels gesteld traktaat,
(1) „ Mer hier toe en weet ic gheen dietsch noch ghene redene. Nochtan
dat ic alle redene can van sinne alsoe mensche connen mach, al dat ic u gheseghet Nebbe, dat en es alse gheen dietsch daer toe : want daer en hoert gheen
toe dat ic weet", Brief XVII, ed. J. VAN MIERLO, S.J., Hadewych, Brieven,
t. I, in Leuvense studién en tekstuitgaven, Antwerpen- Brussel- Gent-Leuven,
1 947, p • 1 44117 145122.

(2) „... Daer en maghic niet af te worde bringhen" ... „en :" ... „Ic caent
niet wel te worde bringhen, dats een, want hets onseggheleec ... ", ed. J. VAN
MIERLO, S.J., De visioenen van Hadewych, t. i, Leuven-Gent-Mechelen, s.a.
(19?-5» p• 24255_256 en p. I I011_12.
( 3) „Car celluy tout seul est mon Dieu, de qui Pen ne scet mot dire, ne
tous ceulx de paradis ung tout seul point actaindre, pour que[l]que cognoissance
qu'ilz aient de luy", Le mirouer des simples amen anientes et qui seulement demourent
en vouloir et desir d'amour, cd. R. GUARNIERI, Ii movimento del libero spirito, Testi e
documenti, in Archivio italiano per la storia della pietà, t. IV, Rome 1965,
p. 53031_40.
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met de titel „The Cloud of Unknowing" voor wie wij over God
niet eens behoorlijk kunnen denken (1). Andere mystieken hebben
zich verder eveneens in ' een, voor de mystieke terminologie,
minder gunstige zin uitgelaten, Meester Eckhart (t 3 27/I 3 z8) (ti)
en Pseudo-Eckhart (s) bij voorbeeld, alsook de auteur van de
„Theologia Deutsch" ( 4).
De ontgoocheling welke onze mystieken aldus steeds opnieuw
hebben moeten voor lief nemen, sluit intussen aan bij bepaalde
beschouwingen van de Pseudo-Areopagiet over het onuitspreekbare (= áP)1 i6v ), waar de auteur te kennen geeft dat Gods
wezen door ons niet kan worden uitgesproken, geconcipieerd
of ook maar met een adaequate naam genoemd (b). Geen enkel
woord, geen enkele idee geeft God te kennen zoals Hij is of
spreekt op een behoorlijke manier over Hem die onuitspreekbaar
blijft ( 6) en wij vermoeden dan ook dat men van de aanvang van
de oud-christelijke periode tot op onze dagen in alle 's Heren
landen vruchteloos zal naar mystieken zoeken, die niet aan de
nederlaag toe waren waarmee Hadewijch blijkens teksten zoals
haar zeventiende brief, zoals haar eerste en ook haar elfde visioen
rond het midden van de dertiende eeuw heeft moeten genoegen
nemen.

( 1 ) „ ... He may well be loved, but no thought. By love he can be caught
and held, but by thinking never", The Cloud of Unknowing, translated into
modern English with an Introduction by Clifton Wolters, in Penguin Book, s.a. (1961),
C. 6, p. 59-60.
(s) ,Sie wellen oder enwellen, es si in liep oder feit, sic wellent alle got
sprechen, and er bel?bet doch ungesprochen", ed. FR. PFEIFFER, Deutsche
My rtiker des vier ehnten Jahrbunderts, t. II, Aalen, i 962, p. 92 l1-12.
(s) ,Daz einet, daz ich da meinee, daz ist wortelos, Bin and een vereinet
dá liuhtet bloz in blóz", Von dem ueberschalle, ed. FR. PFEIFFER, Deutsche
My stileer des vier<ebnten Jabrbunderts, t. II, Aalen, 1 962, p. S i 711-12
(4) „Von disem synne (van de Godheid) kan man hie nu nit mer geschreiben
oder gesprechen; er ist unsprechlich, er wardt noch nee tzu grund gar auss
gesprochen noch mymer wirt. Warn er will sich weder sprechen noch schrei ben lassen, weder von dem, der es ist and weiss", ed. H. MANDEL, in Quellensebriften dur Geschichte des Protestantismus, fase. 7, Leipzig, 1 908, p. 3 Zes_ 27 .
(5) De divinis nominibus, c. I; ed. Dionyriaca, t. I, s.l. (Brugge), 1937, p. 113
.

IZ l .
( 6) Zie

de Epistola prima ad Gaium, ed. Dionysiaca, t. I, p. 61 Zs-4.
l
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De vertolking van de „abstracta"
Met menselijke bewoordingen is het niet mogelijk onze ver
Woord, tot zijn aandeel in Gods intiemer leven-houdingte
en tot de Godservaring van een Vrome adaequaat te omschrijven.
Dit is dan ook de reden waarom de mystieken zich, niettegenstaande het riskante van dit experiment, dankbaar van de ver
haar „copia verborum" namelijk-worvenhdaScl,vn
bedienen en zich, door haar voorbeeld hiertoe aangemoedigd,
meermalen aan een steeds meer of minder cerebrale woord
hebben gewaagd.
-vorming
Vaktermen, welke zij aan de School ontleenden, liggen er nu
voor het grijpen, zo bij voorbeeld bij Hadewijch woorden zoals
absolveren (Stg. III, 46), assumptie (Vis., V, i-i), benedien (Vis. VI,
93-9), desperacie (Vis. XIV, io6), devocie (Br. IV, 34), di f erencie
(Vis. VII, 88), Apere (Stg. XXII, 17), glorie (Vis. IV, 32), gracie
(Vis. V, 21-23), cantate (Vis. XI, 174), contemplacie (Br. XV, 43),
materie (Vis. VIII, i 23), memorie (Stg. XXXVII, S i), messe (Vis.
IV, i -2), miracul (Vis. I, 364-366), nature (Stg. XXII, 40), obedient
(Vis., Lijst, 134-I 3 5), paradYS (Vis. IV, 22-23), Parachyt (Vis.,
Lijst, i i 8 -I 2I ), Passie (Br. VI, o3 1 o8), penitentie (Br. VI, 103-106),
pentecosten (Vis., I, 1 -2), predestinatie (Br. VI, 341-342), professie
(Md. XIV, 5 o), prophecie (Vis. XIV, I 3 3 I 3 S ). purgatorie (Vis.,
IV, 28-30), revelacie (Vis. XIV, i 30-I 3 4), sacrament (Stg. XXIX, 93),
sciencie (Vis., Lijst, z S 9), scrifture (Vis., IV, 91-93), seraphyn (Vis.,
-

-

V, 60-62), substancie (Br. XXII, 13 S -i 3 6), vorme (Stg. XXII, i 7).

Dit zijn intussen leenwoorden.
Leenwoorden zijn echter bij Hadewijch niet de volgende
woorden : drieheit (Drieëenheid, Md. XVI, i 9 S ), gheesten (inspirare,
Br. XXII, 284), ghenade (genade, Vis. XI, i 79-18o), mesval (ongeval,
tegenspoed, Stg. I, i 9), minne (minne, Vis. I, 8 -8 8), onderscheet
(Vis. I, 29-30), ontf ermicheit (barmhartigheid, Br. XX, 73 74),
onthopenisse (wanhoop, Vis., Lijst, 36-37), enthoudenesse (instandhouding, Br. XXVII, 41-43), opverstannesse (opstanding, Vis. XIV,
105-108), orewoet (minnekoorts, Stg. XV, i S ), reden (rede, Br.
IV, S ), sake (wijze, Stg. XXII, i 7), vaderlecheit (vaderschap, Br.
XXVIII, 48 -149), wriheit (vrijheid, Stg. XXIII, 48), veesen
(wezenheid, Br. XXII, 229-23 2).
Zo is het duidelijk dat men ten tijde van Hadewijch in de Nederlanden reeds begrip had voor het omschrijven van „abstracta".
-
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Dit was intussen slechts een vertrekpunt en wij ontmoeten
bij Gerard Appelmans aan Hadewijch nog onbekende woorden
zoals eengheweldech (ens a se ,close, VI, 3) en onbesittelecheit (het
onthecht zijn van, Glose, VIII, 30), bij de zalige Jan van Ruusbroec
vaktermen zoals istich (entitativus, Sloten, in Werkent, t. III,
p. i o6) en watheid (quidditas, Brulocht, in Werken', t. I, p. I 3 I 28),
bij Jan van Leeuwen woorden zoals dyncsch (realis, Vanden X
heboden Gods, c. 23 ; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
IV, 401 , f. XXIII a) en Godlidelec (theopatisch, Een ghetughe, c. 29;
in het Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV, 401, f. clxx a.)
Dit zijn intussen slechts enkele voorbeelden waar nog talrijke
andere kunnen worden aan toegevoegd. Men mag overigens
niet over het hoofd zien dat men in het Middelnederlandsch Woorden
waar de mystiek wel wat summier wordt behandeld, vruchte--boek,
loos zal naar mystieke vaktermen zoeken zoals dyncsch (realis,
Jan van Leeuwen, Van den X gheboden Gods, c. 23 ; in het ms.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV.4o I , f. XXIII a), eengbeweldich (ens a se, Gerard Appelmans, Glose, VI, 3), eenweselec (een
van wezen, Jan van Leeuwen, Van vijfterhande bruederscap, c. z 8;
in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV, 401, f, ccxxxij a),
Godlidelec (theopathisch, Jan van Leeuwen, Een ghetughe, c. 29;
in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV, 401, f. clxxa),
grontneyghen (van aard uit neigen, Ruusbroec, Hike in Kerken', t. I,
p. 71 7 - 8), inweselic (immanent, Jan van Leeuwen, Van den drien
coninghen, c. 16-17; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
IV, 401 , f. xci, e) en onbesittelecheit (het onthecht zijn van, Appelmans, Glose, VIII, 30).
Bij dergelijke bewoordingen stelt men vast dat de wij sgerigtheologisch georiënteerde literatuur van onze dagen veel verschuldigd blijft aan degenen in de Nederlanden die zich bij het
omschrijven van talrijke „abstracta" in dienst van de mystiek
voor het eerst van de volkstaal hebben bediend. Ook zou men
aan ieder van deze gevallen van woordvorming in dienst van de
mystiek een verhandeling kunnen wijden waartoe hier de gelegenheid ontbreekt. Voorlopig zal het echter voor ons volstaan vast
te stellen dat de Nederlandse mystieken de „abstracta" bij hun
opzet niet onbruikbaar achtten. Zij waren echter van mening
dat de „abstracta", bij het benaderen van de Godservaring, niet
volstaan.
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Het beroep op de metafoor
Bij het vertolken van „abstracta" is de School meestal bij de
woordbetekenis gebleven, waarbij men slechts over beperkte
mogelijkheden beschikt. Veel gunstiger wordt de toestand voor
een mysticus wanneer hij naar de zaakbetekenis grijpt van de
metafoor, waarbij hij het over een en ander heeft dat hij eigenlijk
niet bedoelt, maar alleen als een middel aanwendt om het onuitspreekbare te suggereren waarvoor hij het geschikte woord niet
weet te vinden.
Bepaalde metaforen hebben intussen een taai bestaan gekend.
Zo ontmoeten wij een metafoor zoals „afgrond" bij Hadewijch (1),
bij Gerard Appelmans (s), bij Ruusbroec (3), bij Jan van Leeuwen (4) en onder zijn adjectieve vorm bij Pseudo-Hadewijch (b).
Ook van beelden zoals de „storm" en de ,,woestijn" bedienden
onze mystieken zich gaarne. Hadewijch heeft het bij voorbeeld
over de storm van minne (6), Ruusbroec ( 7 ) en Jan van Leeuwen (8)
eveneens, terwijl Pseudo-Hadewijch (9) zich over storm minder
gunstig uitlaat en van mening is dat men zowel aan storm als aan
de beelden moet verzaken. Voor een goed begrip van de metafoor
„storm" bij de drie eerstgenoemde auteurs verwijzen wij nu nog
het best naar .orewoet" (furor aestuans), naar de mystieke waanzin namelijk waarover vooreerst B eatrij s van Nazareth CO) en
Hadewijch (11), verder ook de auteur van het Leven van Sinte
Lutgart (12) en Ruusbroec (13) het meermalen hebben.
(1) Stg. VII, 43
(2) Glose, I, 3 3
abis, Brulocht, in Werkent, t. I,
(3) Sloten, in Werken2 , t. III, p. I1729 ;
,
t.
I,
p.
78 36 , afgrondicheyt,Rike, in
p. 249 4 ; afgrondich, Rike, in 1Verken 2
WVerken2 , t. I, p. 7 3 17
(4) Hoe dat men alle ongherechticheit laten sal, c. 13 ; in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 888-89o, f. 12 S d.
(b) Mengeldichten, XXVII, 23.
(6) Mgd. 13, I .
( 7) Van den blinckenden steen, in Werken 2 , t. III, p. 3 2 7 .
(S) Die rolie vander wallende, woedeghe, herteleke, herrende minne te Bode waert,
in het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV, 401, f. LXXIV a.
(9) Mgd. XVII, 79.
(10)Seven maniéren van minne, V, 4
(11)Stg. XV, 14.
(12)L. II, ms. 6409.
(13) Brulocht, in Werken 2 , t. I, p. 16217.
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Herhaaldelijk grijpen onze mystieken ook naar de metafoor
„woestijn" wanneer zij het over een religieuze ervaring willen
hebben boven ieder menselijk begrip, in het absolute bijgevolg
waar het volgens Ruusbroec meer om onwijze gaat dan om wijze.
Zo schrijft Ruusbroec in Een spieghel der eeuwigher salicheit (')
„Ende in deze wustine moeten wi dolen wiselooes ende sonder
maniere". Ook sluit de Goede Kok hierbij aan wanneer wij bij
hem een passus lezen zoals de volgende : „Ende sonder wederkeer
na weseliker inbliventheid selen wi ons selven onthoeghen in
die verborghenne eenvoldeghe woestine der weseliker minnen
godes (2)". Hiermee was Hadewijch ( 3) nu vóórgegaan en PseudoHadewijch zou volgen wanneer zij tot Minne een vers richtte
als dit hier :
„Ghi sijt scalc ende goedertieren
Saecht alse een lam, ende onghehiere
Alse onghetemde welde diere
In die woustine, sonder maniere" ( 4).
Kosmisch is een dergelijke beeldspraak zonder twijfel, maar
zij is niet de hele taal der mystiek. In de School der minne hadden
onze mystieken, ook wanneer deze voor de Germaanse mystiek
minder kenmerkend blijkt te zijn, de erotische beeldspraak
eveneens nodig. Hierbij herinneren wij enkel aan Hadewijchs
„ghebruken onderlinghe ende elc anderen mont in mont ( 5)"
en aan de „wyncelle daer minne (volgens Ruusbroec) in leydt
haer uutvercorne ( 6) ", de „ziel" (namelijk) die overmits ghelove ...
met gode gheëenicht (went) ende ghetrout als een bruyt haren
bruydegom ( 7).
Zo is het duidelijk dat de Nederlanden aan de bruiloftsmystiek
niet onverschillig zijn voorbijgegaan.

(1) In 1Verken 2 , t. III, p. 2 i 722-23.
(2) Van sevenderhande manieren van menschen die gode minnen, c. 4 ; in het ms.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 888-890, f. ioi b.
3) Sig. XXII, z8.
(4) Mgd. XXVIII, ZI -24.
(5)Brief IX, 8-9.
(6) Van den VII sloten, in 17erken2 , t. III, p. 104.
7) Van den kerstenen ghelove, in Werken, t. III, p. 6i.
(

(
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Állegori^ering in dienst van het religieuze onderricht
Intussen hebben de markantsten onder onze religieuze auteurs
nog wel over meer gehandeld dan over de rijpere Godservaring
en men stelt vast dat Ruusbroec, hoewel hij alles in functie van
de mystiek benaderde, zeker zo wat een derde van zijn ceuvre
aan het alledaagse christelijke leven heeft gewijd, terwijl ook
Hadewijch het weleens met nadruk heeft over de nederige beoefening van de zedelijke deugden.
Voor de beeldspraak welke men hierbij vaak gebruikte, blijft
meermalen het bijbelse litteralisme verantwoordelijk. Hoe vindingrijk een auteur hierbij ook te werk ging, was men namelijk
van mening dat een bijbels beeld, omdat het aan de Bijbel werd
ontleend, ook in een geheel nieuwe context zijn bewijskracht
behield. Daar zijn bij voorbeeld de gaven van de heilige Geest,
waarvoor de traditie het, hierin bij de Latijnse tekst van Isaias (1)
aansluitend, steeds het zevental heeft gehandhaafd. Ruusbroec
zoekt nu voor dit zevental steun bij de zeven lampen die brandden
voor de ark, bij de zeven gouden scharen die dienden om de
lampen aan te steken (2) en bij de zeven haren op het hoofd van
Samson, ( 3) wat op Exodus XXXVII, 23 , respektievelij k op Judices,
XVI, I 3,I 9, teruggaat. Ruusbroec schrijft ook dat onze goede
werken gespleten voeten moeten hebben, zo dat wij met alle
mensen tot God en wederom met God tot alle mensen uitgaan ( 4).
Dit herinnert ons nu duidelijk aan de herkauwende dieren met
gespleten voeten in het boek Leviticus, XI, 3, en een volgend
vers uit dit hoofdstuk bracht er Ruusbroec verder toe te schrijven
dat ons geestelijk leven vooraan moet korte benen hebben zo
dat onze oefeningen nederig blijven voor Gods oog, en aan de
achterzijde lange benen, zo dat ons natuurlijk leven hoog verheven
blijve en de geest volge boven al het aardse uit. Dit sluit namelijk
aan bij het vers : „Quidquid autem ambulat quidem super quattuor
pedes, sed habet longiora retro crura per quae salit super terram,
comedere debetis" (XI, 2 1.).
Ook gold bij dit bijbels litteralisme een „sancta sancte" dat
niet altijd zal stroken met onze smaak, zo bij voorbeeld niet
-

(1) XI, 2- 3.
(2) Zie Van den gheesteliken tabernakel, in Werkent, t. II, p. i i 6 30 en p . I 3
(3) Zie Dat rj/cke der gbelieven, in iVerken2 , t. I, p. 16 26 .
(4) Zie Van den ~teleken tabernakel, in Werken$, t. II, p . 3 194 _84

253 wanneer Rupert van Deutz, O.S.B. (t I I 29/I I 30) aan de betweterige theologen van zijn tijd voorhield dat het beter is, naar het
voorbeeld van Sem en Japhet voor het heilige een vroom ontzag,
te laten blijken dan wel met de drieste Cham het heilige zonder
schroom te willen ontleden (1).
Het bijbelse litteralisme was intussen, tot verduidelijking van
een of ander geestelijk inzicht, niet een onuitputtelijk beeldenarsenaal. Meermalen gingen hierom onze zeventiende -eeuwse
auteurs een beeld ontlenen aan het alledaagse leven, waarbij een
bescheiden tuig hun een bruikbare allegorie suggereerde. Hierbij
was de auteur dan blijkbaar van mening dat de lezer door de
ongewone tegenstelling tussen het verheven inzicht en de alledaagse vertolking tot meer aandacht voor het toe te lichten standpunt zou worden aangezet. Ook lag de gelegenheid tot allegorizeren voor het grijpen.
Met het allegorizeren tot stichting van de lezer heeft men
intussen niet gewacht tot het eind van de Middeleeuwen. Zo
ging de cisterciënzer Gerard van Luik in de tweede helft van de
dertiende eeuw, tot verduidelijking van de taak van een kloosteroverste, twee bladzijden wijden aan het beroep van de haarkapper
en hij ving hierbij aan met de verklaring „Quot enim praelatos
habes, tot nasores ad pilos tuorum excessuum resecandos" (2).
Ook het balspel werd geallegoriseerd. Wij bezitten immers in
drie Middelnederlandse handschriften (3) een werk met de titel
Dat kaetsspel ghemoraliseert dat nog vóór het jaar i S 3 o driemaal

zou van de pers komen (4).
Drie kaatsers, Jan namelijk, Jacob en Peter, treden hierbij
op alsook drie tegenspelers, Willekij n namelijk, Reynkyn en Desier.
Onder de kaatsers verpersoonlijkt Jan de gratie Gods, Jacob
een tegenwerper, Peeter een steen.
Voorts worden met Willekyn degenen bedoeld die „iustitia"
bestrijden, met Reynkyn reinardie of sluwheid, met Desier
(1) Zie De divinis officiis, Prologo, in PL., t. 170, col, 11-12
(2)Liber de doctrina cordis, 1. V; ed. FR. ALOYSIO DE AQUINO, Napels, 16o5,
col. 250.
(s) Thans de mss. Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Gl. Kgl. Samling,
383 en ms. Thott, 3I2, alsook het ms. Keulen, Stadtarchiv, GB. 87; ed.
J. A. ROETERT FREDERIKSE, Dat kaetspel ghemoraliieert, Leiden, 191 5.
(4) Te Leuven, bij Jan van Westfalen in 1477; te Delft, bij Hendrik Eckert
van Homberch in 1498, en te Antwerpen bij Jacob van Leesveldt in i S 29.
-

254 begeerte of gierigheid. Voor een vlot verloop van het spel heeft
men verder een geschikte plaats nodig, alsook drie goede dienaren,
die de ballen zullen halen, de serjanten namelijk, en een secretaris
of notaris. Zo is het duidelijk dat men reeds vóór het eind van
de Middeleeuwen gaarne allegorizerend te werk ging.
Vooral de eeuw van Vondel (t 1679) is echter in de Nederlanden
de periode geworden van het allegorizeren van het meer alledaagse
tot stichting van de lezer. Vier markante voorbeelden zullen hier,
om dit duidelijk te maken, volstaan.
In zijn Cocus Bonus Ç') allegorizeert de koorheer uit SintMaartensdal Pieter Croon (t 1682), hiertoe aangemoedigd door
het aanzien dat de mystieke kok van Groenendaal Jan van Leeuwen (t 1378) nog immer genoot, de keuken en haar uitrusting.
Zo komen hierbij onder meer de azijnpot en de bezem, de blaasbalg en de ketel, de kaars en de lardeerpriem, de oliepot en de
rooster, het zoutvat en de schapraai, de schoteldoek en het wafelijzer naast ander keukenalaam aan de beurt.
Wat de spijzen betreft, waren de wafels voor Pieter Croon
een dankbaar subject. In zijn Cocus bonus lezen wij onder meer
dat de wafels worden vervaardigd met bloem en melk, die onze
jeugd voorstellen; met gist, symbool van de ijdelheid, met boter,
symbool van voorspoed. De wafels moeten ons dan ook, naar
Pieter Croon, de vergankelijkheid van het leven voorhouden.
Het vuur is daarentegen, voor hem, het zinnebeeld van de liefde.
De kolen moeten herinneren aan de vermaningen van de biecht-

vader. De spet-draeyer herinnert ons dat wij ons gebraad, in de
context ons hart, voor God moeten bereiden. Mortier, rasp en
pepermolen moeten het voor ons duidelijk maken dat niemand
zonder lijden door het leven gaat. Met de schapraai wordt ons
geweten, met de bezem de biecht, met de specerijen onze deugdzame handelingen bedoeld, met de trechter de hoop. De blaasbalg
en de waaier herinneren ons dat het leven als het ware een wind is.
De schotelvod zal ons leren nederig te zijn. De pomp zal het voor
ons duidelijk maken dat wij met tranen moeten onze ziel reinigen
en de auteur eindigt met de kaars en de bloempot, met de kaars
die men op zaterdag voor het Mariabeeld zal aansteken, terwijl
1) Cocus Bonus ofte geesteljcke Sinne-Beelden ende Godtvruchtighe uytlegginghen
op alle ghereetschap van den Kock, Brugge, i 663.
(
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men ook niet zal nalaten enige bloemen voor het beeld van de
moeder Gods op te stellen.
In zijn werk, met de titel Van een gheestelick Paesch-Ey 1), tracht
Columbanus Vrancx, O.S.B. (t I 6I 5) aan te tonen wat er in de
Eucharistie aan de schaal en wat er aan het eiwit, wat er aan de
dooier beantwoordt en wat aan het kuiken dat uit het ei komt.
Het feit dat men bij een ei meer brood eet dan zout, geeft aanleiding tot een toepassing. Men moet namelijk meer betrouwen
hebben om het Sacrament uit liefde te ontvangen dan vrees en
verlegenheid die er toe aanzetten het communiceren te verzuimen ( 2).
Voorts heeft de ongeschoeide karmeliet Jozef van de Heilige
Barbara (t 167o) even veel vindingrijkheid laten blijken als
Croon wanneer hij met de steun van platen in Het geestelijk
keurt-spel met herten troef oft het spel der liefde 3) de gelovigen laat
spelen om, hoewel het verband niet bepaald voor de hand ligt,
Herten Aes en Herten Zot, dit is de goddelijke Drieëenheid en
ook de bekeerde zondaar te verwerven. Ook is dit vreemde gezelschapsspel tot een boek van Soo bladzijden uitgegroeid.
In een werk met de titel De Bruydt Christi Christina ghekleedt
naer de mode van Parijs en Paradijs 4), allegorizeert de Lieve
Broeder Gabriël a Sancto Joanne Baptista (t circa 1691)-Vrouwe
de klederdracht van de dames zo dat de Jontagnie" of de lintenstrik op het hoofd Christus' doornenkroon, de witte caproen
(

(

(

de woning van de Heilige Geest te kennen geeft, de „ghecoleurde

onderrok met gouden frignen" de liefde tot God, de „tabbaert"
de liefde tot de evennaaste, de vijf edelstenen op de „tabbaert"
Christus' vijf wonden, de „cinture" de zuiverheid, de „brasseletten" de hulp van de Heilige Geest, de ring de trouw aan Christus,
de geur of de muscus der handschoenen een goed voorbeeld,
de kousen ootmoed en de schoenen versterving.

Een nieuwe smaak bij het zoeken naar een titel voor een werk
Volledigheidshalve wijzen wij hier ook nog op een aantal
titels van werken die op een nieuwe smaak wijzen bij het gebruik
(1) Gent, 1595.
(2) P. 17
i8 en p. 70.

(3) Antwerpen, Vary Braeckel, i 666.
(4) Antwerpen,, i 690.
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van de metafoor. Wel wordt de bijbels mystieke metafoor niet
volledig prijsgegeven, wat blijkt uit titels zoals De ghee.ctelycke
Wynpers (1), zoals Des bruydegoms bloemich beddeken ( 2) door V.
Hensbergh, O.P. (t 1634) en Vox turturis ( 3) door D. Gravina,
O.P. (t 1643). Met dergelijke titels sloot men tot op een zekere
hoogte nog aan bij de laat-middeleeuwse smaak, maar het zoeken
naar een nieuwe beeldspraak blijkt uit titels zoals Duyfken.r en
W/illemynken.c pel^ rimagie tot haeren beminden binnen Jerusalem ( 4),
het bekende werk van Boetius van Bolswert. Gezocht zijn verder
zonder twijfel titels zoals die bij een werk van J. D'Assignies,
O. Gist. (t 1642), namelijk Allumettes vives pour embracer lame
à la hayne du péché et l'amour de la vertu (b), zoals die bij een werk
van R. de Coster, O.F.M. (t )Den kleynen gheesteljcken
Maes-balgh om de goddelj/cke liefde te doen blaecken (g), zoals ook die
bij een werk van A. Alardi, O.P. (t 1628), namelijk Les Allumettes d'amour du jardin délicieux de la confrairie du S. Rosaire ( 7),
zoals nog bij een werk van Adriaan Pointers, S.J. (t 1674), namelijk Het daegheljcks nieuwe jaer-spieghelken van Philagie ($).
Verder vermelden wij hier ook nog titels zoals bij een werk
van Louis de Blois, O.S.B. (t ís66) in Franse vertaling namelijk
Bourdon des ames devotes ( 9) en zoals die bij een werk van de dominicaan Jean Bernard (t 162o) Le fouet divin des jureurs, pa^jureurs,
et blasphémateur.r du très-sainct nom de Dieu, de Jesus et des .cainct.r ( 10).
Zeventiende-eeuwse belangstelling voor de mystiek
Wij hoeven een dergelijke allegorizering niet voor een bewijs
te houden van een goede smaak, maar wij kunnen er ook niet
uit afleiden dat er gedurende de zeventiende eeuw in de Neder(1)Brussel, 1646.
(2)Antwerpen, 1616.
(s) Keulen, 1638.
(4)Antwerpen, 1623.
(5)Dowaai, 1629.
(6)Antwerpen, 1632.
(7)Valencijn, 1617.
(8)Antwerpen, 1673.
Heruitgave J. Salsmans, S.J., bij de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Leuven, 1937.
(9)Dowaai, 1634.
(10) Dowaai, 1618.
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landen geen belangstelling meer was voor de middeleeuwse
mystiek met haar geheel anders georiënteerde beeldspraak.
In het jaar 1624 publiceerde de capucijn Gabriël van Brussel
(t z 656) immers 't Cieraet der gheesteljcker bruyloft ( i), een Nieuwnederlandse bewerking van Ruusbroecs Brulocht en in de jaren
i6o9 en 1692 verschenen er, naar de Latijnse bewerking van
Laurentius Surius, O. Cart. (t z 5 78) alweer twee uitgaven van
het volledig oeuvre van de Brabantse mysticus ( 2). Ook kwamen,
wat de Duitse mystiek betreft, van het midden van de zestiende
tot de aanvang van de achttiende eeuw, de zalige Heinrich Seuse,
O.P. (t 13GI) en Joannes Tauler (t z366) met hun oeuvre voor
Nederlandse lezers eveneens aan bod, Seuse namelijk in z S S S
met zijn Opera, quae quidem haberi potuerunt, omnia
e suevico
idiomate latine translata (3), en Tauler met zijn preken in Nederlandse bewerking aan roomse zijde van i 5 93 tot i 707 alvast zeven
maal ( 4). Bij dit alles kan men de hulp van de Keulse kartuizer
.

(1)Brussel, Van Meerbeeck, 1624.
(2)Deze twee Ruusbroec-uitgaven zijn : D. loannis Rusbrochii sanctissimi
divinissimique contemplatoris opera omnia a R. F. Laurentio Surio carthu siano,
ex Belgico Idiomate in Latinum conversa, et denuo quam diligentissime recusa, Keulen,
Arnold Quentell, 16o9.
Verder : Venerabilis Pains D. loannis Rusbrochii
Canonici regularis ordinis S. Augustini, et viridis vallis priorin Doctor ecstaticus,
ex omnibus, iisque piissimis concinnatus opu rculis, altissima, divinae contemplations
eructans mysteria : chri rtianae, religiosaeque vitae docens exercitia et admirabilem
traden omnigenarum virtutum metbodum ... a R. P. F. Laurentio Surio, cartusiano
Colon. ex belgico idiomate in latinum conversus, quam diligentissime denuo recusus,
et copiosissimo indice locupletatus, Keulen, Joannes Wilhelmus Friessem Iunioris,
,anno 1692.
(3)Keulen, Johannes Quentell, i S S s ; herdrukken te Keulen, Birckmann,
15 88, en te Keulen, Quentell, I 6i S .
(4)Voor Tauler gaat het hierbij om twee verschillende Nederlandse ver
Duitse tekst van Petrus Noviomagus, eigenlijk Sint Petrus-talinge.Opd
Canisius, S.J., gaat de bewerking terug van M. Bartholt Francois, uit het
Sint-Geertrudeklooster te Hoorn in Noord-Holland, namelijk Gheestelycke Predicacien des verlichten Doctor Jóannis Tauleri, Bewysende den rechten grondt des
warachtighen christen levens, Antwerpen, bij Hieronymus Verdussen, 195 3.
De tweede Nederlandse bewerking, dit keer naar de Latijnse tekst van Laurentius Surius, O. Cart., was het werk van Joannes de Lixbona, O.P., namelijk
Gheestelycke Sermoenen ghemaeckt door den hoogh-verlichten Leeraer Joannes Taulerus
van d'Orden der Predick-Heeren op alle de Sondaghen ende Heyligh-daghen van het
Hierbij mag
gheheele Jaer, Antwerpen, bij Hieronymus Verdussen, 1647.
men ook de reeds in 1565 aan protestantse zijde gepubliceerde Nederlandse
tekst niet veronachtzamen, namelijk Des hoochverlichten D. Johannes Tauleri
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Laurentius Surius (t i 5 78), ook bij de Nederlandse Taulertekst
van Joannes de Lixbona, O.P. (t 1670) die bij Surius aansluit,
niet hoog genoeg schatten en de herdrukken van Surius' Latijnse
vertalingen van Ruusbroec, van Seuse en ook van Tauler staan
borg voor de breed uitdeinende belangstelling waarover de
kartuizer zich in de Nederlanden kon verheugen.
Voorts is het in de zeventiende eeuw dat de aureool omheen
het hoofd van de zalige Jan van Ruusbroec, bij het eerste ijveren
voor zijn zaligverklaring, haar felste luister bereikte (i).
Hier moet men rekening mee houden en wanneer onze zeventiende eeuw voor de vierschaar wordt gedaagd van de historici
en moet verklaren hoe het komt dat de Cocus Bonus tot driemaal,
Het daegheljks nieuwe-jaer spiegelken van Philagie tot vijf maal en
Hetghee.rteljck kaertspel met herten troef, off 't spel der liefde tot zeven
maal zijn van de pers gekomen, dan volstaat dit nog niet om de
zeventiende eeuw, wat de zuidelijke Nederlanden betreft, kleinburgerlijkheid aan te wrijven. De eeuw van Vondel (t 1679) is
immers ook de eeuw van Rubens (t 1640) en een periode die ons,
naast een Adriaan Pointers, S.J., (t 1674) en een Pieter Croon
( j-1682) een Nieuwnederlandse bewerking schonk van Ruusbroec,
alsook een hernieuwde belangstelling voor Seuse en voor Tauler
en vooral nog het hoogtepunt van de Nederlandse dramaturgiek,
kan men nog het best een Janus noemen met het driedubbele
voorhoofd.
Dit zal volstaan om te besluiten dat de litteraire smaak in de

jaren van het emblemata-boek, wat de Nederlanden betreft,
niet meer was zoals hij zich op enkele zeldzame gevallen na tot
het eind van de Middeleeuwen vrijwel ongerept had weten te
handhaven.
Van eenen volcomen Evangelis rchen leven christeijjcke Predicatien oft Sermonen,
op allen Sondaghen ende Feestdagen van den gantsen Jaer, Frankfurt, Peter van Dieren, i 565, opnieuw van de pers gekomen bij Barent Adriaensz., te Amsterdam
in 15 88. Zie hiervoor ST. G. AXTERS, O.P., Bijdragen tot een bibliographie van
de Nederland cch Dominikaan rche Vroomheid, in OGE., t. VII, I 93 3, P- 298-302;
t. VIII, 1934, p. 162 -163 ; nis 664-673 en 912. ST. G. Axmas, O.P., Joannes
Tauler in de Nederlanden, in Johannes Tauler, Bin deutscher Mjstiker, Gedenkschrift
Zum 600. Todestag, Essen, s.a. (1961) p. 352-355.
(1) Zie A. MIaus, Vita et Translatie corporis V. Joannis Rusbroquii, ord.
eiusdem, in Viridi Valle, prope Bruxellam, An. 1622, die 8 Nov. facta; bij De
IVindesemensi, Lateranensi, Aroasiensi et Congregationibus aliis Canonicorum
regularium ord. S. Augustini, Brussel, i 622.
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Waarom steeds meer behoefte aan allegoriZering

Ter verklaring van dit alles kan men vooreerst laten gelden
dat de terminologie in dienst van de religieuze ervaring sinds
jaren veel van haar aanvankelijke betekenis had ingeboet, met
het spijtige gevolg dat alleen auteurs van groot formaat aan een
sinds lang gedevalueerde terminologie zouden weten de suggestieve kracht terug te schenken waarmee zij eens voor het voetlicht
van de Geschiedenis was getreden.
Dit verklaart zeker niet alles en men kan ook het apostolische
motief inroepen en er ons aan herinneren dat de auteurs van
emblamataboeken niet, zoals de middeleeuwse mystieken, voor
een kleine groep schreven van geestverwanten, maar integendeel
ook door religieus minder ontwikkelden verlangden te worden
begrepen.
Wij menen intussen dat, hoezeer ook dergelijke factoren bij
het uitkiezen van de allegorie kunnen hebben meegesproken, de
tegenstelling tussen meer verheven en meer alledaagse waarden
door sommige auteurs om haar zelf werd gezocht. Zonder twijfel
was de ontluistering van wat een rechtschapen gelovige dierbaar
is, hierbij niet hun opzet, maar nu er in de Bijbel alleen nog sinds
jaren versleten beelden voor het grijpen lagen, hoopten sommige
auteurs, door de tegenstelling tussen een verheven idee en haar
juist door haar alledaagsheid originele vertolking hun door een
bijbelse beeldspraak verwende lezers te treffen en hierbij met
hun betoog bij hen beter in te slaan. Ook schenen zij, bij dit alles,
zoals hun middeleeuwse voorouders van mening te zijn dat in
een religieuze context alles heilig is. Bij het „ima summis" van
het emblemata-boek, bij de vereniging van het meest verhevene
met het meest alledaagse had namelijk volgens onze auteurs het
heilige niet te lijden vanwege het contact met de onbeholpen
middelen waarmee onze zeventiende -eeuwse lasso-gooiers het
zochten in hun strik te vangen en aan de verrast toekijkende lezers
voor te houden. Met voor onze smaak eerder goedkope middelen
zochten onze religieuze auteurs, met andere woorden, origineel
te blijven en zij zijn hier, tot op een zekere hoogte, ook in geslaagd.
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ZESDE HOOFDSTUK

MYSTIEK EN POEZIE

Poéiie en extase
Van het gebruik van de metafoor tot de poëzie is de afstand niet
bepaald groot. Hiervan was Henri Bremond (t '933) (1) zich
wellicht bewust wanneer hij voor het forum van de „Académie
frangaise" een lezing over „zuivere poëzie" besloot met de ver
-klaring
dat de poëzie, zoals alle kunsten, tot gebed aanzet.
De koepel van het „Institut de France" is bij deze verklaring
niet ingestort, maar de beroering nam nog toe wanneer de auteur
even later de poëtische beleving ging voorstellen als een ruw
ontworpen voorschets (une ébauche naturelle et profane) van de
mystieke ervaring (Z).
Aan de buitenwereld is dit nu niet ontgaan. Vooreerst heeft
Guido Gezelle (t 1899) eens in de inleiding tot zijn Kleengedich jes( 3)
te kennen gegeven dat „dichten en bidden, na den rechten eisch,
al dikwijls deur malkander loopt", waarna Paul van Ostayen
(t 1928) ( 4) zich nog verder heeft gewaagd. Door de beginselverklaring van Henri Bremond tot op een zekere hoogte ontstemd, schreef hij namelijk, Gezelle hierbij veronachtzamend,
dat de belangstelling van de „Académicien" voor het probleem
wat laat kwam daar hij zelf, sinds een in 1922 door hem ver
verklaring (b) niet had opgehouden er op te wijzen dat-strek
poëzie een zwakkere vorm is van de extase, „hetgeen overigens
volgens Van Ostayen, een meer dan afdoende reden was, opdat
men in onze tijd van vliegtuigen en humanitaire polyandrie van
beide toelichtingen geen notitie zou nemen" ( 6).
(1)La poésie pure, avec „un débat sur la poésie" par ROBERT DE SOUZA, Parijs,
s.a. (1926), p. 27.
(2) Prière et poésie, Parijs, 1926, p. 208.
(3) Ed. P . ALLOSSERY, Gedichten, gezangen en gebeden en Kleengedich je.c, t. I,
in Jubileumuitgave van Guido Gezelles volledige werken, Amsterdam, 19 3 o, p. 13 7.
(4) Gebruik caanw^ Ping der lyriek, Paralipomen, in Vlaamsche Arbeid, t. 22,
1927, p. 5 6.

(5) Paul van Ostayen over de typographie van Zin „Bezette stad ", in Het Gets,
t. 7, 1922,

p. 87.

(6) P. Van Ostayen, in i 927.
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Met zijn verontwaardiging zal Van Ostayen intussen niet
iedereen hebben overtuigd, maar enige verwantschap tussen
poëzie en extase onder welke vorm ook, waarvoor wij naar
W. Wordsworth (1) kunnen verwijzen, schijnt er wel te zijn.
In ieder geval heeft E. de Bruyne (2) het met nadruk over een
„beleving die aanvangt met een zekere isolatie uit den bewustzijnsstroom. Er ligt (volgens hem) iets extatisch, hoe licht ook,
in elke aesthetische aandoening; door „schoonheid" wordt de
ziel letterlijk verrast en „verrukt", buiten zich zelf in een andere
wereld verplaatst, zonder inspanning, doch met genot. Is de
aesthetische extase overweldigend als een lawine of overstroomt
zij de ziel, langzaam en geleidelijk ? Allerlei schakeringen zijn
mogelijk".
Verder gaat het, in dit verband, niet steeds om een esthetische
beleving. W. James (t 191 8) ( 3) beweerde immers niet zo heel
lang geleden dat hij na het gebruik van nitrisch oxidium meermalen tot een diep gaande metafysisch inzicht (an intense metaphysical illumination) is gekomen dat blijkbaar verwant was
met wat anderen bij voorkeur een extatische toestand noemen.
Met dit alles moeten wij intussen voorzichtig te werk gaan.
Wanneer het hier wel gaat om een buiten zichzelf treden dat het
woord extase, etymologisch bekeken, suggereert, dan volgt
hieruit nog niet dat de extatische toestand waarover Paul van
Ostayen en E. de Bruyne het hebben, nauw verwant is met wat
mystieken met extase bedoelen.
Sint Bernardus van Clairvaux, O. Gist. (t I 15 3), die eens te
kennen gaf dat het Woord hem en nog wel herhaaldelijk heeft
bezocht ( 4), achten wij hierbij een bijzonder vertrouwbaar getuige.
Bernardus, die intussen de voorkeur geeft aan de uitdrukking
„excessus mentis", begrijpt „extasis" in een bepaalde context
(1)Lines composed a few Miles above Tintern Abbey, cd. TH. HUTCHINSON
The poetical 1/orks of IVordsworth, Londen, 1959,

en E. DE SELINCOURT,
p. 163 -165.

(2)Het aesthetisch beleven, in Philosophische Bibliotheek, Antwerpen-BrusselNijmegen-Utrecht, 1 942, p. io6.
(3) The Will to Believe, and other Essays in popular Philosophy, Londen, z 898,
p. 2 94.
(4) „Fateor et mihi adventasse Verbum in insipientia Bico, et pluries",
Sermones super Cantica canticorum, serm. 74; ed. J. LECLERCQ, O.S.B., C. H.
TALBOT en H. M. RoCHAIS, O.S.B., t. 2, Rome, 1958, p. 24216-17.
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als equivalent met een schijnbaar intredende dood die zich aan de
listen van het leven weet te onttrekken (1) en de „Doctor mellifluus" herinnert, naar aanleiding van het woord „extasis", ook
aan de verbazing bij een bewonderingshouding, die op de contemplatie teruggaat (2).
In laatste instantie bedoelt Bernardus hierbij de „unio voluntatatum et consensus in cantate" ( 3), een „unio" waarbij het om
de vereniging gaat met het Woord. Hij geeft dit immers verder
onder meer te kennen met de woorden : „excedere autem et cum
Verbo esse, multo jucundius" ( 4).
Met Bernardus' standpunt is verder dat van Richard van
Saint-Victor tot op een zekere hoogte verwant. Hij heeft het immers
in zijn Benjamin major 5) over „Animus in extasi sublevatus" en
ook over „in extasim cadere" ( 6), maar men mag hierbij niet over
het hoofd zien dat „extasis" en „excessus" voor hem niet synoniem
zijn, maar integendeel een groeiproces te kennen geven waarbij
„extasis" eerst komt en „excessus" volgt. Hij schrijft immers
„... mens soleat in extasim cadere et semetipsam excedere" ( 7).
Zo kan men bij de mystieke extase onderscheid maken tussen
het geschouwde object en de psychische houding van de schouwende en de volgens Bernardus bij een extaticus waar te nemen
schijnbare dood wijst er op dat voor deze auteur de zintuigen
bij een mystiek gekleurde extase worden uitgeschakeld. Dit is nu
voor A. Poulain ( 8) het criterium dat moet toelaten om uit te
(

(1) „ Proinde et ego non absurde sponsae extasim dixerim mortem, quae
tamers non vita, sed vitae eripiat laqueis, ut possit dicere : Anima nostra
sicut passer erepta est de laqueo venantium"; Sermones super Cantica canticorum,
serm. S2, 4; ed. J. LECLERCQ, O.S.B., C. H. TALBOT en H. M. ROCHAIS,
O.S.B. t. II, p. 92 9 h1.
(2) „ Et nunc adverte in quattuor istis contemplationis species quattuor,
Prima et maxima contemplatio est admiratio maiestatis. Haec requirit cor
purgatum, ut, a vitiis liberum atque exoneratum peccatis, facile ad superna
levet, interdum quoque, vel per aliquas morulas, stupore et extasi suspensum
teneat admirantem", Tractatus de consideratione, 1. V., c. 3 2 ; ed. J. LECLERCQ,
O.S.B., et H. M. RocHAIs, O.S.B., t. III, p. 493 59
(3)Sermones super cantica canticorum, serm., 7! , t. II, p. 2 2 i 11 .
(4)Sermones super cantica canticorum, serm. 8 s , t. II, p. 3 I 6 6_ 7 .
(5) L. V., C. 7; in PL., t. 196, col. 176 B.
(6)Benjamin major, 1. V, c. 14; in PL., t. 196, col. i 84 d.
(7)L. V, c. 14; in PL., t. 196, col. 184 d.
(8)Des extases natureller, in Revue du monde invisible, I-IV, 1901 -i 902,p. 660 -70.
.
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maken in hoever men een bepaalde toestand kan extase noemen.
Bij poëtische en ruimer esthetische extase zal niemand beweren
dat de zintuigen volledig worden uitgeschakeld, waarom het dan
ook duidelijk is dat de schijnverwantschap met de extase der
mystieken niet tot de kern doordringt van de esthetische beleving.
Het „numine afflatus" van een dichter kan men, met andere
woorden, slechts bij de extase onderbrengen wanneer men dit
woord buiten ieder mystieke context zeer ruim neemt.
Zin mystiek en poëzie twee met elkaar nauw verwante ervaringen?
Wanneer men het nu over de verhouding wil hebben van
mystiek tot poëzie, dan moet men vooreerst noteren dat het bij
beide om een kendaad gaat waarbij niet de redenerende rede,
maar een met andere middelen verworven inzicht in de eerste
plaats wordt betrokken, een inzicht waarbij bijgevolg de stelregels
van de logica blijken
l ken onbruikbaar te zijn. Bij beide gaat het ovenigens meer om een ontvangen dan wel om een veroverd inzicht;
beide gehoorzamen namelijk aan het „Diktat" van een vreemde
macht die, bij een aangelegenheid waar het toch om hun eigen
beleving gaat, de teugels in handen houdt.
Voorts bedienen beide zich van de zaakbetekenis, waarbij het
bijgevolg niet gaat om datgene wat het woord te kennen geeft,
maar integendeel om iets waarvoor de woordenschat in gebreke
blijft en hierom op een zaak wordt beroep gedaan die, zoals
bij de symbolentaal steeds het geval is, het bedoelde beter dan
enig woord zal weten te suggereren. Beide staan dan ook in
dienst van het onuitspreekbare, waarvan wij „intiemere beleving"
kunnen als de gemene deler beschouwen.
Zo is het dan duidelijk dat wij tot enige verwantschap tussen
mystiek en poëzie kunnen besluiten, dermate zelfs dat Henri
Bremond ons, wanneer hij het over poëzie heeft, naar een tot
inkeer aanzettende magische kracht (magie recueillante, comme
parlent les mystiques ...) verwijst. Enige gelijkenis bij de manier
waarop beide tot uiting komen, impliceert intussen nog geenszins
verwantschap voor wie zich met de ontologische structuur van
beide ervaringen wil inlaten.
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De ontologische structuur van de poëtische ervaring.
In een vorig hoofdstuk (1) hebben wij er op gewezen dat het,
voor theologen, bij de mystiek steeds om een uiteraard lijdzame
Godservaring gaat. Behoorlijk kan men nu niet beweren dat ook
de poëtische ervaring, zoals de mystiek, uit Gods rechtstreeks
ingrijpen te verklaren valt en de geheimzinnige diepten van waar
de dichterlijke inspiratie aan de oppervlakte komt, houden met
God slechts verband in zover God als ontwerper en meteen ook
als oorzaak van al het geschapene, hoewel met een duidelijk onderscheid tussen het eigen Wezen en het bij de Schepping tot stand
gebrachte wezen, in alle schepselen, ook in een boom en in een
bloem aanwezig is.
Wie zal overigens beweren dat de weg tot het inzicht alleen
het pad kan zijn van de deductief te werk gaande rede ? In ieder
kenakt is er, zoals D. de Petter, O.P. ( 2) niet zo heel lang geleden
heeft aangetoond, een „kennis die ons als het ware geschonken
wordt veeleer dan dat ze de vrucht zou zijn van onze eigen
activiteit". Duidelijk is het dan ook dat, voor wie dit etymologisch
wil begrijpen, het intellekt voor de kennis niet alleen op de
redenering blijft aangewezen. Ook ligt hier vermoedelijk de ver
voor het feit dat het intellekt, zonder een bewuste hulp-klaring
van de redenerende rede, in de ons omringende dingen allerlei
weet te lezen waar vermoedelijk een wisselwerking tussen summiere redenering en aanvoelen voor instaat.
Bij dit alles is er zonder twijfel een dieper liggend verband
dat ons meestal ontgaat en zich bij een intuitie plots aan ons kan
opdringen. Ook gaan dichters meer dan wie ook intuitief te werk
en de rijkdom, die zich aan hen openbaart, wordt hun voorgehouden wanneer het onderbewuste dat ons aller aandeel is,
gemakkelijker dan bij de doorsnee-mens de drempel van het
bewuste leven overschrijdt. De vreemde en geheimzinnige macht
waaraan een dichter, tot op een zekere hoogte, slaafs gehoorzaamt,
is dan ook het onderbewuste waarvan wij ons niet al te vaak
bewust worden, de dieper in ons schuilende „Anima" namelijk,

(1) Zie onze p. 183-188.

(2) Impliciete intuitie, in Tjjdschrift voor philosophie, t. i , 1939, p. 84-105.
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die volgens Paul Claudel (1) slechts kan aan bod komen wanneer
de bedilzuchtige „Animus" haar niet hindert met zijn vervelend
toezicht.
Bij het optreden van mystieken en van dichters stelt men verder
nog meer vast waarbij zij elkaar niet de hand reiken. Vooreerst
staat de mystiek, geheel op God gericht, in het teken van een
pijnlijke onthechting, terwijl een dichter, met de Schepper in
een paradijsroes de schepping overziende van mening is dat al
het geschapene goed is ( 2). Hij verheugt zich namelijk in het blijde
bezit van de aardse waarden en wanneer hij tot een duidelijk
heimwee komt, dan gaat het hierbij meestal niet om een heimwee
naar God, maar integendeel om het heimwee naar een gaafheid
welke de mens alleen in het aardse paradijs heeft gekend en niemand heeft wellicht duidelijker voor dit impliciet aanwezige
heimwee naar het Eden getuigd dan Charles Baudelaire (t 1867) ( 3).
Intussen kan men de tegenstelling ook anders omschrijven
en het voor mystici over een vlucht uit de wereld hebben, voor
dichters daarentegen over de verheerlijking van alles wat de
natuur ons te bieden heeft.
Hun respektievelijke verhouding tot een aardse conjunctuur is
verder niet de enige factor die het volkomen verschillend klimaat
laat kennen waarin poëzie en mystiek tot rijpheid komen. Jan
van Boendale (t na i 3 50) ( 4) geeft immers te kennen dat een
dichter, ook wanneer hij zich geheel alleen in een woud ophoudt,
om zijn eigen geaardheid zijn vers moet uitgalmen. Hij schrijft
namelijk zoals volgt :
„Een rechte dichtere, God weet,
Al waer hi in eenen woude,
Dat hi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc,
Nochtan en soude hi berde onlanc
Sander dichten daer gheduren,
(1)Parabole d'Animus et d'Anima : pour faire comprendre certains poésies
d'Arthur Rimbaud, in Oeuvres complètes de Paul Claudel, t. I S , s.1. (Parijs) en
s.a. (i959), p. 36-38.

(2) Genesis, I, 31.
(3)L'Art romantique, Parijs, i boo, p. i 67.
(4)Der Leken Spieghel, 1. III, c. i s , vv. 3 34-341 ;
1848, p.

171-172.

cd. M. DE VRIES, Leiden,

— z66 Want het hoort te sire naturen :
Hi en mochts niet laten, al woude hi".
Voor een mysticus is dit nu niet het geval. Uiteraard op inkeer
gesteld en, zich reeds vooraf volkomen van zijn mislukking
bewust (1), wordt hij meestal door buiten hem liggende sociale
factoren tot schrijven aangezet, zo bij voorbeeld door het verzoek
van een biechtvader of door een ontvangen leeropdracht. Aan
Henri Bremond ( 2) is het overigens niet ontgaan dat men zich
de poëtische ervaring, om haar structuur, moeilijk zonder haar
vertolking kan indenken. Hierom is het meteen ook duidelijk
dat Henri Bremond ( 3) ons niet tot meer inzicht kan brengen in
een kies probleem wanneer hij er zich heeft laten toe verleiden
de dichter een mislukte mysticus (un mystique évanescent ou
un mystique manqué) te noemen.
Zo is er wel een en ander waarbij de poëzie, bij een normale
verhouding, een andere weg uitgaat dan de mystiek. Ook voelt de
poëzie de verhouding tot God meestal dualistisch aan. Mystiek
staat daarentegen steeds in het teken van de vereniging met God,
die, al naar gelang van de geestelijke rijpheid van de Vrome,
meer of minder tot werkelijkheid wordt. De intiemere vereniging
met God, die als de spil uitmaakt van de mystieke ervaring,
houdt namelijk meestal geen verband met de poëtische creatie.
Er zijn echter ook gevallen waar de poëtische creatie zich anders
voordoet.
De mystieke poëzie

Het klimaatsverschil bij poëtische en bij mystieke ervaring is
niet steeds even vanzelfsprekend en men kan met vragen komen
aanzetten waarvoor er een verklaring moet worden gevonden.
Vooreerst kan men de hier toegelichte tegenstelling tussen dichter
en mysticus onwaarschijnlijk achten wanneer het vast staat dat
er ook mystieke dichters zijn en wij hiervoor niet eens op de berijmde didaktiek van de zalige Jan van Ruusbroec (t i38i)
over mystieke problemen moeten beroep doen. Zelfs zal men

(1)Zie hierboven, onze p. 246-247.
(2) P.

209.

) P. zo8.

(3

267 —

het gedicht Noche oscura 1 zo goed als zeker voor een profaan
gedicht houden wanneer men hierbij van de dichter niets afweet
en met de uitvoerige kommentaar van Sint Jan van het Kruis,
O.C.D. (t '59') niet vertrouwd is die voor het mystiek gehalte
van het gedicht bevredigend instaat.
Verder is de religieuze inzet van Guido Gezelle's Gij badt op
Benen berg 2 zo duidelijk dat velen nauwelijks aandacht zullen
schenken aan de vormgeving. Dit betekent intussen voor ons niet
dat een poëtisch gestelde bladzijde, zoals Henri Bremond ($) te
kennen geeft, naar gelang zij poëtisch volmaakter is, uiteraard
minder als een gebedstekst moet worden begrepen.
Er zijn immers gevallen waar de interpenetratie zo volledig is
dat hij die het poëtische en het mystieke aandeel in de tekst wil
afwegen, komt voor een hachelijke taak te staan. Wie zal immers
aan het Canticum frafris so/is 4) van Sint Franciscus van Assisi
(t izz6) de toegang ontzeggen tot de tuin der poëzie omdat men
dit gedicht wel degelijk moet als gebed beschouwen ? Vermoedelijk niemand.
Wij kunnen ons ook nog verder wagen bij de vaststelling dat
bepaalde gedichten, de Strophische gedichten van Hadewijch (b) bij
voorbeeld of althans de meeste onder deze gedichten, dermate
werden bewerkt dat ze tot onze volmaaktste woordkunst behoren
en niettemin door hun werven om de gunst van een schijnbaar
moeilijk te bevredigen Minne (God als de alles beheersende liefde
begrepen) in het teken staan van de mystiek.
Intussen is het klimaat waarin het Canticum fratri.r Solis is ontstaan, niet het klimaat dat wij te registreren krijgen bij het lezen
van een gedicht van Sint Teresa van Avila, O.C.D. (t z S 82) dat
(

(

)

)

(

(1) Ed. OBRAS DE SAN JUAN DE LA CRUZ, Edicion popular, Burgos, 1925,
p• 395 -396.
(2) In Gedichten, gezangen en gebeden, ed. P. ALLOSSERY, in de jubileum-uitgave....
1930, p. 52.
(3) Op. cit., p. 219.
(4) Ed. P. SABATIER, Speculum perfectionis .reu S. Francisci assisiensis legenda
antiquissima auctore fratre Leone, in Collection de documents pour 1'histoire religieuse
et littéraire du mogen age, Parijs, I 898, p. 284-285. Zie nog J. CAMBELL, O.F.M.
Les écrits de Saint Francois d'Assise devant la critique, in Frantiskanische Studien,
t. 36, 1954, p. 225-230.
ERHARD PLATZECK, O.F.M., Das Sonnenlied des
heiligen Frantiskus von Assisi, Munchen, 1956.
(5) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., Hadewych, Strophi.rche Gedichten, in Leuvense
Studiën en tekstuitgaven, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1942.

--- 26 8 aanvangt met het vers Vivo sin vivir en mi 1). Terwijl Sint Franciscus
van Assisi het opneemt voor een christelijke oriëntering van de
aardse waarden, gaat het immers bij Teresa van Jezus om een
vlucht uit de wereld. Gevallen zoals dat van Sint Franciscus van
Assisi en dat van Sint Jan van het Kruis, zoals dat van Sint Teresa
van Avila en dat van Hadewijch maken het dan ook voor ons
duidelijk dat wij beter niet met Henri Bremond 2) tot een nooit
overschreden grens (barrière infranchissable entre les deux expériences) besluiten die poëzie en mystiek van elkaar gescheiden
houdt. De poëtische teksten van een dichter zijn niet als waardeloos af te wijzen zodra komt te blijken dat de auteur ook een
mysticus was en de mysticus is nog niet op religieus gebied een
dilettant omdat hij een paar gedichten heeft geschreven. Alleen
moet men hierbij op het oog houden dat interpenetratie nog lang
niet hetzelfde is als homogeneiteit. Men moet echter besluiten
dat het, wanneer wij in dit verband een dergelijk woord mogen
gebruiken, bij een mystieke dichter om twee verschillende
charismen gaat, zo dat de mysticus bij de mystieke ervaring niet
door dichterlijke inspiratie, respektievelijk de dichter in zijn
creatieve ogenblikken in geen geval door de mystiek wordt
geleid. Wel kan men besluiten dat sommige mystieken, bij het
schrijven van twee kanten gesteund, de kloof tussen mystiek en
poëzie weten te overbruggen. Misschien gaat het hierbij overigens
niet om een paar uitzonderingsgevallen. Wanneer sinds de eerste
jaren van de twintigste eeuw aan de mystiek een belangrijke plaats
in de literatuurgeschiedenis wordt toegekend, dan doet men zulks
omdat het litterair verslag van de mysticus, niettegenstaande
de aan zijn opzet inherente mislukking, meestal zo vol bezieling
steekt dat het meermalen behoorlijk bij de poëzie kan worden
ondergebracht.
(

(

Poëzie en pantheïsme
Verder kunnen belangstelling voor de natuur en vroomheid,
wanneer beide op elkaar inwerken, tot een religieuze houding
brengen welke Henri Bruning 3) niet zo heel lang geleden als
(

(1) P. SILVERIO DE SANTA TERESA, O.C.D., Obras de Santa Teresa de Jesus,
Burgos, 1922, D. Io65-Io66.
(2) P. 217.
(3) Guido Gezelle, de andere, Den Haag-Antwerpen, i 9 S 4, p. 164.
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een „tellurische Godsliefde" heeft voorgesteld waarbij men,
logisch doordenkend, bij een hoe dan ook georiënteerd pantheïsme
moet terecht komen. Intussen kan men echter pantheïsme niet
als de niet te ontkomen gevolgtrekking beschouwen bij een redenering waarvoor de interpenetratie van natuurgevoel en van
vroomheid als premisse fungeert.
Dit blijkt al dadelijk wanneer men twee dichters van formaat
met elkaar confronteert, die ongeveer in dezelfde jaren blijvend
werk hebben gepresteerd. Wij bedoelen namelijk Guido Gezelle
en Rainer Maria Rilke.
Bij enige vertrouwdheid met het oeuvre van Guido Gezelle
(t i 899) zal zeker niemand zijn hechte belangstelling voor de
natuur ontkennen. Hierbij gaat het nu om nog heel wat meer
dan om het rijke palet waarvoor gedichten getuigen zoals Twee
horsen (1) en vooral nog Casselkoeien ( 2). Bij Gezelle is er vooreerst
ook nog gevoel voor de muziek in de natuur, zo bij voorbeeld
in gedichten zoals Wintermuggen ( 3) en Meeden ( 4), zoals De avondtrompe (b), Spreeuwen ( 6) en zoals in een van de nachtegaalgedichten ( 7).
Gezelle is bijgevolg een voortreffelijk waarnemer. Hier is
hij echter niet bij gebleven. Met de natuur voelde hij ook dermate
mee dat hij meermalen, zo bij voorbeeld in de gedichten Abeelen ( 8)
en De Reuze ( 9), in Betula adba (10) en in Imber abiit (li) de bomen
antropomorfistisch heeft benaderd en met hun wedervaren
meevoelde. Bij dit alles vergat de dichter nu niet dat
Het middent al
terug naar U (God)
't gewordene uit Uw handen (12) .
(1)In Armsnoer, t. I, ed. FR. BAUR, in de Jubileumuitgave,... t. I, I 93 I , p. 146.
(2)In Armsnoer, t. I, p. 217.
(3)Ire Armsnoer, t. I, p. 17.
(4)In Rumsnoer, t. I, p. I 37.
(5)In R j msnoer, t. I, p. 142.
(6)In Laatste Veren, ed. FR. BAUR, in de Jubileumuitgave, ..., I936, p. 67-68.
(7) In Tj/dkrans, ed. J. DE CUYPER, t. I, in de Jubileumuitgave, ..., p. 1 44 -1 4 6 .
(8)In Rumsnoer, t. I, p. S 8.
(9) In Armsnoer, t. I, p. 76.
CO) In Armsnoer, t. I, p. 18 8.
(11)In Laatste Verzen, p. 3 0- 3 I.
(12)In Armsnoer, t. I, p. 131.
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Hij was immers :
„aanschouwende en bevroedende in
elk uiterste einde 't oorbegin,
de grond van alles : meer gezeid,
maar nog niet al : Gods eerstigheid" (i).
Van Gods aandeel in de natuur was Gezelle zich bijgevolg
diep bewust, maar hij was ook van mening dat
„al 't uitgelezenste uitgelezen,
dat Gij (God) niet zijt, . is onbekwaam,
van nog zoo verre, U (god) aan te raken,
naamkondig Uw' bestaan te maken,
of uit te spreken Uwen naam ! ( 2)
Naast zijn Godsbesef was bijgevolg voor Gezelle de afstand
tussen God en de mens even duidelijk.
Voor Rainer Maria Rilke (t 1920) was dit zeker niet het geval.
Vooreerst blijft zijn houding tegenover de natuur niet bij verbroedering. Wij zien hem immers in de Duineser Elegien 3) het
lot benijden van bloemen en insekten die niet, zoals wij, ,,introvert" zijn en hierom nauwer bij het heelal aansluiten dan de
uiteraard individualistisch georiënteerde mens. Wij moeten
immers het gevoelsritme van het heelal uit het gelaat afleiden
van een insekt en wij leren reeds aan kinderen om niet vóór
zich, maar achter zich uit te kijken. Zelfs komt hij er toe te schrijvan dat een insekt zijn ondergang vergeten, voor zich uit naar
(

God ziet en voortschrijdt in de Eeuwigheid. Ook komen wij,

wanneer ik Rilke goed begrijp, eerst bij de dood tot de blik van
het dier. Wij ontberen namelijk volgens Rilke het „Nirgends
ohne Nicht", dat het aandeel is van bloemen en insekten. Ook
voltooit de dichter de achtste elegie met de verklaring dat wij
voortdurend afscheid nemen.
Dit alles wijst bij Rilke op een hechte belangstelling voor
een slechts half bewust bestaan in het schemerduister waaruit hij
voortkomt ( 4), op zijn voorkeur ook voor een duistere God (s)
en op zijn geloof in de nacht ( 6). Ook ontkomt men niet aan de
1

(

2

) In Tijdkrans, t. I, p. 143.
) In Tj/dkran r, t. II, p. 98.

(

(3) Die achte Elegie, in Sümtliche Wlerke, t. I, p. 714-716.
(4) Das Buch vom monchischen Leben, in Sámtliche lVerke, t. I, p. 258.
Ibidem, t. I, p. 254.
T. I, p. 259.
(5)

( 6)
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indruk dat het subjectieve Godsbesef, waaraan hij bouwde en
dat hij, naar zijn overtuiging nooit zou weten te voltooien (1),
voor Rilke belangrijker was dan de God der christenen tot wie
hij, wat hij later als een halve leugen zou beschouwen, in zijn
jeugd jaren met gevouwen handen bad ( 2). Zeldzaam zullen intussen
in onze tijd de dichters zijn die het even vaak als hij hebben over
God gehad. Wanneer God droomt, acht Rilke zichzelf Gods
droom. Wanneer God waakt, acht hij zichzelf Gods wil. Zichzelf
noemt hij een lied, God daarentegen het rijm ( 3). Hierbij gaat
het echter meer om een religieuze atmosfeer, overeenkomstig
Sint Paulus' woord ( 4) om een „Ignotus Deus" waarbij Rilke
God kan „Ding der Dinge" ( 5) noemen, dan wel om een autonome
God en de voor zijn smaak te duidelijk getuigende theofanie
bij Christus' kruisoffer acht hij, wat hem betreft, eerder hinderlij k 16).
Hoewel het niet zou verantwoord zijn intuïtieve auteurs zoals
Rilke bij een bepaalde wijsgerige school onder te brengen, waarvoor men zich weleens, wat althans Joannes Scotus Eriugena
(t vóór 869) betreft, ten onrechte van een imponerende auteursnaam heeft bediend ( 7), toch blijkt uit de confrontering van Gezelle
met Rilke dat niet alle religieus georiënteerd natuurgevoel met
een dualistische verhouding tot God kan worden verzoend.
Hierbij moet men ook niet over het hoofd zien dat een consequent
gehandhaafd pantheïsme, hoewel uit een hecht besef van Gods
(

aandeel in ons leven ontstaan, tot het negeren moet brengen van

een dualistisch gekleurde vroomheidszin. Vooral blijkt echter
uit dit alles dat alleen dichters die het voor een expliciet pantheïsme
opnemen, in de problematiek betreffende de poëzie enige aanleiding
kunnen vinden om haar bij de mystiek in te schakelen.

(1) T. I, p. 261.
(2) T. I, p. 267.
(3) T. I, p. 264 en 286.
(4) Ac/us Apost., XVII, 23.
(5) T. I, p. 265.
(6) Zie Das Marien Leben, in Sámtliche TVerke, t. I, p. 676-677.
(7) Zie M. CAPPUYNS, O.S.B., Jean Scot Erigène, Sa vie, son oeuvre, sa pensée,
bij Univer vita r Catholica Lovaniensis, DissertatYones
ser. II, t. 26, LeuvenParijs, '933, P- 385•
... ,
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Over twee voorstellingen van de liefde
Tenslotte moeten wij hier ook herinneren aan de twee met
elkaar bij een eerste zien moeilijk te verzoenen voorstellingen
van de liefde, welke P. Rousselot ( 1) bij het nalezen van de middeleeuwse literatuur heeft genoteerd, een „fysische" opvatting
namelijk van de liefde die bij het begrip „natuur" aansluit, en
een bij het begrip „persoon" aansluitende voorstelling welk
P. Rousselot bij voorkeur de „extatische" opvatting noemt van
de liefde. Volgens de „fysische" voorstelling welke P. Rousselot
ook de Grieks-thomistische interpretatie noemt, wordt een
mysticus die toch bij een steeds te handhaven onderscheid tussen
Gods wezen en het eigen wezen, van God is uitgegaan, door de
liefde tot God meer zichzelf. Bij de „extatische" of de irrationele
voorstelling die in het onderscheid tussen God en de mens haar
fundering vindt, gaat het bij de liefde tot God eerder om een
vlucht uit zichzelf.
Op het theoretische vlak kan men dit alles zeer duidelijk
vinden, maar dit is het minder wanneer eenzelfde auteur, zo
bij voorbeeld Sint Bernardus van Clairvaux O. Gist. (t I I S 3)^
het nu eens voor de eerste, dan weer voor de tweede interpretatie
schijnt op te nemen. P. Rousselot ( 2) stipt dan ook te recht aan
dat het hierbij niet om twee scholen, maar integendeel om twee
houdingen gaat die tegenover de liefde niet altijd consequent
werden gehandhaafd.
Voor de „extatische" of de irrationele opvatting, waarmee
er implicaties zijn gemoeid zoals de vlucht uit de wereld, kan
men nu bij ons een religieus voelende dichter laten getuigen
zoals Guido Gezelle en hierbij „Ego flos ", een van de markantste
gedichten uit de laatste levensjaren van de dichter, ter hand
nemen. Men denkt immers onwillekeurig aan de „extatische"
voorstelling van de liefde bij het lezen van verzen zoals
Haalt op, haalt af ! ...
ontbindt mijne aardsche boeien,
ontwortelt mij, ontdelft mij ! ...
Henen laat mij ...
(1) Pour 1'histoire du problème de 1'amour au mogen 4ge, in Beitr4ge dur Geschichte
der Philosophie des Mile/alters, t. VI, Munster i. W., i 9o8.
(2) P. 4 en p. 49.
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Voor deze „extatische" of irrationele voorstelling kan men
intussen ook beroep doen op een even verder volgende strofe
met de verzen
Dan zal ik vóór,...
o neen, niet vóór uwe oogen,
maar naast U, nevens U,
maar in U bloeien zaan ..." (1)
Aan teksten die het voor de „fysische" voorstelling van de
liefde opnemen, ontbreekt het verder bij exemplaristisch georiënteerde mystieken allerminst, zo vooreerst al niet bij Hadewijch
die in haar zesde brief ( 2) met nadruk schrijft :
„Nameleke ghi ende ic, die noch niet worden en sijn dat wi
sijn ende noch niet vercreghen en hebben dat wi hebben, Ende
dien noch soe verre sijn dat onse es...".
In deze tot driemaal herhaalde tegenstelling gaat het niet alleen
om de confrontering van ons leven in de tijd met ons ideeële
leven in God. De noodzakelijkheid door de liefde in een aardse
conjunctuur te worden wat wij in God zijn, heeft alleen zin voor
wie aanvaardt dat wij, overeenkomstig de „fysische" voorstelling,
door de liefde meer ons zelf worden. Ook ontbreekt het in de
Strophische Gedichten van Hadewijch niet aan verzen die als de
echo zijn van het exemplaristische standpunt van de Brabantse
begijnenleidster.
Intussen impliceert de „fysische", de meer voor zichzelfwording voelende verklaring van de liefde nog niet uiteraard
het integreren van de aardse waarden in het eigen leven.
De fysische beleving van de liefde tot God door meer zichzelfwording stelt overigens nog meer problemen. Hadewijch ziet,
zoals andere mystieken, de mystieke ervaring als een steeds
intiemere vereniging met God, welke zij soms metaforisch in een
nuptiaal verband benadert als een „gebruiken elkander mond in
mond, hart in hart; lichaam in lichaam en ziel in ziel" ( 3). Van
nuptiale mystiek tot zichzelfwording door de liefde in God is er
intussen nog een hele afstand en men kan van mening zijn dat
de Brabantse begijnenleidster, wanneer zij zich van een nuptiale
(1)In Laatste Verten, ed. FR. BAUR, in de Jubileumuitgave, 1936, p. 1 44•
(2) Ed. J. VAN MIERLO, S.J., Hadewych, Brieven 2 , t. i, in Leuvense studiën
32
en tekstuitgaven, Antwerpen- Brussel-Gent-Leuven, 1947, p. f 5232.
(3) Brief IX, ed. J. VAN MIERLO, S.J., Hadewych, Brzeven 2 , t. i, p. 79 -80.
.
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beeldspraak bediende, alleen bij een metafoor aansloot die vooral
dank zij de invloed van Sint Bernardus van Clairvaux onder
Nederlandse Vromen steeds meer tot een gemeenplaats werd.
In ieder geval is een dergelijke passus maar moeilijk met de fysische voorstelling van de liefde te verzoenen die in Hadewijchs
oeuvre veel meer steun vindt. Voor zichzelfwording door de liefde
tot God neemt de Brabantse begijn het bij voorbeeld op waar
zij het heeft over de vereniging van het geschapen ternarium van
memorie; verstand en. wil met het ongeschapen Ternarium 1
Ook is, na de exemplaristische geloofsbelijdenis uit de zesde brief,
het opgaan van het geschapen naar het ongeschapen Ternarium,
zoals Hadewijch dit voorstelt, niet bepaald verrassend. Van God
uitgegaan kan een Vrome, met een steeds in acht te nemen onderscheid tussen het ongeschapen Wezen en het eigen wezen, immers
alleen door de hereniging met zijn oerbeeld in God zijn eind
meteen ook de rijpheid bereiken waarin de voor-bestming
hem weggelegde volkomenheid bestaat. Ook beschouwen wij
het als een betreurenswaardige leemte dat P. Rousselot aan de
ch, zoals ook aan de hele Germaanse
zesde brief van Hadewijch,
mystiek, onverschillig is voorbij gegaan.
Terloops willen wij er hier ook aan herinneren dat Hadewijch
met haar exemplaristisch standpunt, dat in de zeventiende eeuw
bij Angelus Silesius, eigenlijk Johann Scheffler (t 1677), nog
nawerkte, lang niet alleen staat. Naast Hadewijch heeft immers
ook Ruusbroec het, bij voorbeeld in Een spieghel der eeuwigher
salicheit ( 2 expliciet hiervoor opgenomen.
Bij dichters is de poëtische ervaring nu anders georiënteerd.
Vooreerst impliceert hunne verheerlijking van het geschapene
een dualisme dat, bij een normaal verloop van hun beleving, op
het creatieve vlak met een intiemere vereniging met God moeilijk
is te verenigen. In het creatieve werk van een dichter zit er steeds
een andere zelfaffirmatie dan die waarvoor bij sommige mystieken
de „fysische" opvatting van de liefde getuigt, welke wij bij voor
zullen begrijpen.
-keurxmplaistch
(

)".

),

(1) Zie Brief XXII ; cd. J.
193 137142 .

VAN MIERLO, S.J.,

Hadewych, Brieven 2 , p.

(2) Ed. L. REYPENs, S.J., in Jan van Ruusbroec, W'erken 2 , t. III, Tielt, 1947,
p. I29-219.
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Uit dit alles blijkt dat men een dichter in het uur van de poëtische
creatie beter niet, zoals Henri Bremond 1) ons heeft vóórgedaan,
als een in zijn opzet mislukte mysticus gaat voorstellen. Zijn
ervaring is immers, niettegenstaande een paar verwantschapspunten, een andere ervaring dan die van de op vereniging met
God gestelde mysticus. Wanneer een dichter tot een intiemer
leven komt in vereniging met God, dan zal niemand bijgevolg
de verklaring hiervoor in zijn creatief werk zoeken. Dit zal
niemand betwisten en wij achten het even duidelijk dat een mysticus niet door zijn mystieke ervaring, die hem eerder het zwijgen
oplegt, tot de poëtische ervaring wordt gebracht. Bij een mystieke
dichter gaat het immers in eerste instantie om een retrospectief
bekeken mystieke ervaring en slechts in tweede instantie om
poëtische creatie, om twee ervaringen dus die elkaar, wat de
litteraire verdiensten van sommige markante mystieken ook mogen
zijn, slechts matig weten te steunen. Ook moet men voorzichtig
te werk gaan wanneer men, tot op een zekere hoogte volkomen
te recht, de poëtische beleving bij een ervaring gaat onderbrengen
waartoe, hoewel op een hoger liggend vlak, ook de mystiek
behoort. Aan facetten waar zij als het ware aan elkander grenzen,
ontbreekt het niet. In wat hun ontologische structuur eigen is,
schijnen zij intussen maar moeilijk met elkaar te verzoenen.
Tot een verzoening komt het echter wel bij wie zich door twee
charismen kan laten leiden, bij degenen namelijk die, hoewel
niet in het gewone leven, in het uur van de litteraire creatie aan
het „Diktat" kunnen gehoorzamen van twee meesters, bij mystieke
dichters.
(

(1

) P.

208.
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ZEVENDE HOOFDSTUK

VROOMHEID EN PROVINCIALISME

Twee buitenlanders getuigen
Aan verscheidenheid ontbreekt het niet in de religieus georiënteerde literatuur der Nederlanden en men zoekt de verklaring
hiervoor wellicht beter niet in de nawerkende invloed van een
vaak niet te versmaden belezenheid, die overigens, bij talrijke
lezers, voor een meestal niet toevallige voorkeur getuigt voor
bepaalde standpunten. Men kan hierbij de tij dsomstandigheden
ter verklaring inroepen en van mening zijn dat gebeurtenissen
zoals het Westerse schisma en de Zwarte pest de houding tegenover de Kerk, respektievelijk tegenover de dood moesten beïnvloeden, maar men mag hierbij niet over het hoofd zien dat men
voor gebeurtenissen met een apocalyptische inslag niet op het
Westerse schisma en nog heel wat minder op de Zwarte pest
heeft moeten wachten.
Wanneer men het werk van een belezen man ter hand neemt
zoals Bartholomaeus Anglicus, O.F.M. (t na i 23 5), zijn De
proprietatibus rerum (1) namelijk, dan vindt men het merkwaardig
dat de auteur hun vroomheid bij de karaktertrekken onderbrengt
die de meeste door hem besproken Nederlandse provincies
kenmerken. Dit betekent intussen niet dat hij bij de bevolking
van de verschillende gouwen ten behoeve van het boek De provinciis in zijn encyclopedisch werk een zelfde inborst heeft geregistreerd. Terwijl de Brabanders volgens hem een krijgshaftig
en dapper volk zijn, onversaagd tegenover de vijand, met stamgenoten rustig en vreedzaam levend en bovendien gul en mild,
stelt hij immers de Vlamingen voor als een zachtmoedig en bezonnen volk, voor stamgenoten goed gezind en trouwhartig jegens
vreemdelingen. Verder noemt hij de Hollanders roekeloze klanten,
(1) Onder meer in het ms. Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana,
Plut. XXI sin. Cod. III, n. 622. De in dit verband voor ons suggestiefste
hoofdstukken werden gepubliceerd door W. LAMPEN, O.F.M., Bartholomaeus
Angelicus, O.F.M., Over godsvrucht en karakter der Nederlanders, in OGE.,
t. I, 1927, D. 59-60.
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hoewel intussen eerlijk en vreedzaam en tenslotte zijn de Zeelanders volgens hem bijzonder verdraagzaam.
Met dit alles schijnt Bartholomaeus' tijdgenoot Jakob van
Vitry (t 12 54) (1), die te Parijs studenten uit allerlei gewesten
heeft aan het werk gezien, het intussen minder eens te zijn. Ook
kan men zijn kleuren te somber vinden wanneer hij de Brabanders
een op bloed belust volkje noemt en hun, hiermee nog niet tevreden, ook nog onvriendelijke benamingen naar het hoofd gooit
zoals : brandstichters, baanstropers en dieven (viros sanguinum,
incendiarios, rutarios et raptores). Hierbij merkt J. Huijben,
O.S.B. ( 2), evenwel aan dat de auteur met „rutarios" (routiers,
ruiters) niet het rustige volk uit Brabant, maar integendeel de
Brabantse huurbenden zal hebben bedoeld die gedurende de
twaalfde en de dertiende eeuw maar al te vaak het platteland
onveilig maakten. Ook Ch. D. Ducange ( 3) heeft overigens de hier
besproken passus zo begrepen. Om de Parijse studenten uit
Brabant gaat het bij gevolg, in dit verband, zeer weinig.
Verder dacht Jakob van Vitry over de Vlamingen wat milder
en noemde hen kwistig en praatziek, week zoals boter, onbeheerst
en op het vuistrecht gesteld.
Hierop kan men antwoorden dat men dergelijke karakteristieken
niet zo gauw in de vroomheidsliteratuur zal aan het werk zien,
maar men zal niettemin tot een streekgebondenheid besluiten
die haar belang heeft voor wie het religieuze klimaat wil nagaan
waarin de Vromen leefden.
Brabantse vrijmoedigheid

Daar is vooreerst al Brabant, voor wie onze religieus georiënteerde literatuur in kaart wil brengen, de rijkste onder alle Nederlandse provincies. Gul van aard zijn de Brabanders steeds meer
voor een christelijk humanisme vatbaar geweest dan de Vromen
uit andere gewesten. Voor ons betekent zulks in de eerste plaats
dat zij meer dan andere Vromen met de Schepper vinden dat alle
gaven der natuur goed zijn en hierom, bij een verstandig gebruik,
(1) Orientalis et occidentalis historia, 1. II, I S 97, Dowaai, i S 97, p. 278.
(2) Bartholomaeus Anglicus en Zin invloed, in OGE., t. I, 1927, p. 66-67.
3) Glossarium mediae et infimae latinitatis, ed. D. P. CARPENTIER en G. A. L.
HENSCHEL, t. VII, Niort, 1886, p. 237.
(

278 -

aan de religieuze ervaring zullen ten goede komen. In dit verband
is het dan ook treffend dat in de Nederlanden voor het eerst door
een cisterciënzernon met nadruk in een tractaatje met de titel
De cognition sui ipsiu s 1 op het belang werd gewezen van de
„bona naturalia" waartoe onder meer de „naturalis et nobilis
superbia", de „subtilitas et acumen ingenii" en de „innata severitas" behoren. Fierheid, schranderheid van geest en een aangeboren strengheid zullen volgens Beatrijs van Nazareth (t i 268)
bij het contemplatief gebed aan een Vrome ten goede komen,
wat minder strookt met het standpunt van Beatrijs' tijdgenoot
Arnold van Villers in Brabant (1248), die voor de oprichting van
een theologisch college te Parijs ernstig voorbehoud maakte
en hierbij herinnerde aan het woord van Sint Hieronymus (t 420) :
„Non est opus monachi docere, sed lugere" (2). Voor wie het
met Bartholomaeus Anglicus eens is, zal de „nobilis superbia"
bij Beatrijs van Nazareth niet zo verrassend voorkomen, vooral
niet wanneer hij ook met de Strophische Gedichten 3 van Hadewij ch vertrouwd is. Doorlopend is er daar immers een vrouw
aan het woord die alleen met een intiemere vereniging met God
in de Minne kan genoegen nemen. Haar ontgoochelingen zijn
in de eerste plaats gekwetste fierheid en meteen ook besef van de
eigen waarde op grond van Gods uitverkiezing. Haar vreugden
getuigen van een zelfbewustzijn dat, zonder tot zelfverheerlijking
te ontaarden, zelden zo markant in de Westerse landen is tot uiting
gekomen. Dit is dan ook voor G. Brom (4) de aanleiding om te
schrijven over Hadewijchs „vreselijke hoogmoed" die voor
gevolg heeft dat haar verheffing overslaat tot zelfverheffing.
Dit requisitoir zal men intussen niet te zwaar nemen wanneer
men verder bij G. Brom leest dat Hadewijch „zich morgen tegenspreekt of liever zich verbetert, tot haar taal de Navolging voorspelt" (5). Ook zal men hierbij in acht nemen dat de Strophische
(

)

(

)

(1)Ed. L. REYPENS, S.J., Vita Beatrices, De autobiografie van de Z. Beatrjs
van Tienen, O. Cist. i zoo -i 268, in Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf,
t. XV, Antwerpen, 1964, p. 86-89.
(2)Zie de Chronica Villariensis monasterit, c. XXVIII; ed. G. WALTZ, in
MGH., SS., t. XXV, p. 208ó- 14 .
(3)Ed. J. VAN MIERLO, S.J., Hadewjjch, Strophische Gedichten 2 , in Leuvense
Studiën en tekstuitgaven, t. I, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1942.
(4) Hadewych, in Van Onsen Tijd, t. VI, 1905-1906, p. 213.
(5) Hadew jcb, p. 218.
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Gedichten nog niet van de geestelijke rijpheid getuigen welke men
in Hadewijchs Brieven vindt.
Wat men hierover ook wil denken, is het duidelijk dat Hadewijch in haar Strophische Gedichten door de christelijke fierheid
wordt geleid die de atmosfeer wist tot stand te brengen waar de
mystieke bespiegeling zou in haar werk gaan die, van Beatrijs
van Nazareth tot Pelgrim Pullen (t 16o8), de Brabantse vroomheid heeft gekenmerkt. De zondigheid van het gevallen mensdom
minder pijnlijk aanvoelend dan andere Vromen, stelden de Brabantse mystieken namelijk een groter vertrouwen in de menselijke
geest, terwijl hun vroomheid en hun zin voor bespiegeling bijzon
der vruchtbaar op elkaar inwerkten.
Bij de „subtilitas et acumen ingenii" waarover Beatrijs het
heeft, sluit verder de belangstelling aan van de Brabantse mystieken
voor problemen waarmee men zich nog maar zelden had ingelaten.
Dit blijkt bijzonder duidelijk uit de hier reeds in een vorig hoofdstuk (1) vermelde vragenlijst welke de cisterciënzers van Villers
zekere dag aan Sint Hildegart van Bingen (t I I 79) stuurden.
Hierbij ging het onder meer over problemen zoals de volgende :
Hoe moeten wij het boek Ecciesiasticus (c. XVIII) begrijpen,
waar wij lezen dat Degene die in eeuwigheid leeft, alles terzelfdertijd schiep, terwijl Hij hier volgens Genesis (c. i) zes dagen aan
besteedde (qu. I) ? Of het een echt vuur is dat in het braambos
aan Mozes verscheen zonder dit te verteren, de Sinai eensklaps
verlichtte en op Pinksteren over de apostelen neerdaalde (qu. XI) ?
Deze vraagstukken zijn intussen slechts een paar voorbeelden
die, zo lang het om het heilige gaat, wij zen op een niets ontziende nieuwsgierigheid welke wij, hoewel onder een andere vorm,
ook in Ruusbroecs bladzij den over het intra-trinitaire leven van
God, zo vooreerst al in het derde boek van zijn rijpste werk,
in Die gheestelike brulocht 2) terugvinden.
Brabants is ook, waar het ook om gaat, de onbevangenheid
tegenover de eigen gevoelens, zo vooreerst al de onbevangenheid
tegenover de vreugden bij een keurige maaltijd. Wanneer Jan
van Schoonhoven (t 1432) een ons niet nader bekende Magister
Jacobus wilde er toe aanzetten te Groenendaal in te treden,
gebruikte hij hiertoe vier argumenten. De ligging van Groenendaal
(

( 1) Zie onze p. 233.
( 2) Ed. L. REYPENs, S.J., in jan

van Ruusbroec, Werkent, t. I, p. 103-249.
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achtte Schoonhoven namelijk voor het kloosterleven zeer gunstig;
de koorheren beschikten er over een voortreffelijke bibliotheek;
de lucht is er gezond en de spijzen werden er de regulieren niet
karig voorgezet (').
Intussen zijn er ernstiger aangelegenheden en hierbij stonden
de Brabantse mystieken vaak zeer vrijmoedig tegenover hun
teerste gevoelens. Hiertegen kan men zonder twijfel laten gelden
dat de zalige Jan van Ruusbroec, zich hierbij van de hij-vorm
bedienend, als didacticus over zijn mystieke ervaring handelt.
Dit is intussen niet de houding van de oudste en intiemste onder
zijn leerlingen. Zeer openhartig heeft namelijk Jan van Leeuwen
( t 1378) het over zijn ontgoochelingen bij het contemplatief gebed.
Dit blijkt al dadelijk wanneer men de Hadewijchiaans geconcipieerde Kolie van der woedigher minnen (a) of Van seven alle wonder/eke
manieren van alindecheyden (3) ter hand neemt.
Bij een dergelijke houding moest het religieuze enthousiasme
voor velen in hun rijkere ogenblikken tot een toestand uitgroeien
die talrijke mystieken als een geestelijke dronkenschap begrepen.
Hadewijch geeft reeds in de Strophische Gedichten ( 4) te kennen dat
Minne haar vrienden dronken maakt, terwijl de achtste, de tiende
en de twaalfde onder de twaalf begijnen die in het beurtlied bij
Ruusbroecs Van den XII Beghinen (b) aan het woord komen, met
Jezus taveerne houden en de wijn uit volle tappen drinken. Dit
is natuurlijk een metafoor, maar het heeft zijn betekenis dat men
in Brabant gemakkelijk naar deze beeldspraak greep. Zo schrijft
Henricus Pomerius (t 1469) (g) dat de welsprekendheid van
Ruusbroec bij zijn onderhoudjes voor de koorheren te Groenendaal werkte als de most van jonge wijn die, in zijn felheid, de
duigen van het vat doet stuk springen.
(1)Zie de Epirtola ad magic rum Jacobum, in het ms. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 15.129, f. 27-29.
(2)In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV.4o1, olim ms. Lier,
Dominicanenklooster, I, f. LXXIII d LXXVI d; door ons opgenomen in
Jan van Leeuwen, Een bloemlezing uit Zin werken, Antwerpen, I943> p. 1 3 0- I 3 5 •
(3)In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV.4o1, olim ms. Lier,
270; opgenomen in onze bloemlezing,
Dominicanenklooster, I, f. 267 c
p. 183-188.

ed. J. VAN MIERLO, S.J., p. 76.
In Jan van Ruusbroec, Werkent, t. IV, p. 5-6.
6) Vita B. Joannis Rusbrochii, c. XVII; in AB., t. IV, i88, p. 2952-27.

(4) XII, y7;
(b)
(
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Ruusbroec zelf heeft zich overigens met het probleem ingelaten
wanneer hij op vier verschillende houdingen bij geestelijke
dronkenschap, op het jubelen van de enen en op de tranen van
de anderen heeft gewezen (1) ? Verder verstrekt hij aan zijn lezers
ook het probate recept voor wie dronken wil worden van minne.
Hij zal namelijk op het oog houden dat Christus ons Zijn vlees
tot spijs en Zijn bloed tot drank heeft geschonken en dat Hij
dit bij de consecratie van de mis steeds opnieuw doet ( 2).
De Brabantse mystieken zijn intussen met de hulp van deze
metafoor nog dieper tot de kern doorgedrongen van de mystieke
ervaring. Door de auteur van de Epistola de caritate 3), een koor
uit Groenendaal, wordt immers de drieledige indeling van-her
het geestelijk leven op de mystieke dronkenschap overgedragen.
Bij een eerste toestand wordt de Vrome namelijk door dorst
gekweld; tot meer rijpheid gekomen drinkt hij bij een hierop
volgende ervaring tot hij er bij dronken wordt; voorts wordt de
Vrome hierna nog bij de Godservaring zelf gedronken en als
het ware geassimileerd.
Er was intussen, bij het metaforisch gebruik van de dronkenschap, nog meer begrip voor de nuance. Hierbij volstaat het te
herinneren aan de auteur van een anoniem tractaatje over Ruusbroec die zichzelf een „nacomelinc" noemt van de „Doctor
mirabilis" en na diens overlijden te Groenendaal intrad. Betekenisvol geeft hij ons te kennen dat een dronkaard wel het gebruik
van het gezicht, maar niet het gebruik van de smaak verliest ( 4).
Dit betekent dan dat bij geestelijke dronkenschap de conceptuele
ontleding ophoudt, maar niet het lustgevoel. Het koele betoog
moet namelijk plaats maken voor de lyriek. In talrijke liederen
uit de veertiende en uit de vijftiende eeuw wordt overigens geestelij ke troost als een mystieke dronkenschap begrepen, maar het
dialect van dergelijke liederen volstaat intussen, wanneer het
voor Brabants kan doorgaan, nog helemaal niet om dergelijke
liederen voor Brabant op te eisen. De wijn vloeit in de mystieke
(

(1) Diegheestelike brulocht, ed, L. REYPENS, S.J., in Jan van Ruusbroec, !Werken',
t. I, p. I58 8 _.

15 816.
(2) Zie Spieghel der eeuwigher salicheit, in Werkent, t. III, p. 15 714
(3)Ed. A. COMBES, Essai sur la critique de Rgysbroeck par Gerson, t. I, in
Etudes de théologie et d'histoire de la .rpiritualité, t. IV, Parijs, 194 5 , p • 7754_6.
(4)Ed. W. DE VREESE, Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van
Jan van Ruusbroec, II, in Het Belfort, a. X, 1895, t. II, p. 110.

-282—

taveernen met beken; in gouden romers wordt hij er voorgezet;
de dorst wordt bij het drinken al maar groter en Jezus treedt
meestal als de schenker op. De taveerne-allegorie en de voorstelling van de hemelse zaligheid als een festijn waren intussen ook
buiten Brabant bekend. In het sermoen Van drierhande tafelen 1
verhaalt Jan Brugman, O.F.M. (t '473) nu juist geen Brabander,
immers het verloop van een denkbeeldig bezoek aan de hemel
waarbij de patriarchen en de profeten, de apostelen en de leraren,
de monniken en de nonnen aan welige tafels voortreffelijke spijzen
verorberden en uit voorname romers keurige wijnen proefden,
zoals „romennye" (romanla) en „melmesij e" (malvoizia).
Ook moet ons dit verhaal niet te zeer verrassen, vanwege iemand
bij wie de drieledige indeling van het geestelijke leven de drie
leeftijden voor de geest riep, een eerste waarbij de kinderen met
pap bemorst door de keuken stoeien, een tweede waarbij hun
de spijzen op een klein tafeltje worden voorgezet en een derde
waarbij zij met hun ouders aan de grote tafel mogen aanzitten ( 2).
(

)

Limburgse terughoudendheid
In oostelijke richting grensde Brabant aan Limburg. Niemand
zal wellicht beweren dat men bij Limburgers niet het rijke gemoedsleven zal vinden dat Brabanders kenmerkt. Zo kenden ook de
Limburgse Vromen de geestelijke dronkenschap. Volgens het
proza-fragment van haar Leven was immers Sint Lutgarde dronken van de „most Gods" ( 3). Verder heeft de anonieme begijn
van Tongeren het in het Verbum jesuChristi ad quendam iuvenculam ( 4) over de wijn der Godheid gekruid met ootmoed, die
aan de tafel van Christus'Kruis wordt voorgezet. Ook hier treedt
Christus als de schenker op.

(1) Ed. P. GROOTENS, S.J., Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman, O.F.M.,
in Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, t. VIII, Tielt, 1948, p. I 31-146.
(2) Zie Van drierhande tafelen, ed. P. GROOTENS, S.J., Onuitgegeven sermoenen,...
121325.
p. 120319
(3) Ed. D. A. STRACKE, S.J., Proza fragment van S. Lutgart's leven, c. I S ,
in OGE., t. XI, 1937, p. 299.
(4) Ed. STEPHANUS G. AxTERS, 0. P., De anonieme begin van Tongeren en haar
mystieke dialoog, in OGE., t. XV, 1941, p. 97*" -60.
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Bij Limburgers is intussen het rijke gemoedsleven tederder
ingesteld dan bij de meeste Brabanders. Dit heeft nu voor gevolg
dat, terwijl een Brabander er niet aan denkt zijn intiemer gemoedsleven voor onkiese blikken te verbergen, Limburgse Vromen
het heilige met meer schroom bejegenen en bij de verwoording
van hun intiemere gevoelens steeds vreesden hun dierbaarste
bezit te zullen schenden. Sint Lutgarde van Tongeren (t 1246)
is dan ook zeer duidelijk een Limburgse heilige, Dionysius van
Rijkei, O. Cart. (t 147I) een Limburgse mystieke auteur. Achter
haar Fransonkundigheid verborg Lutgarde immers de genaden
die anders bij de abdis-verwisseling de keuze van de zusters van
het naar Couture — Saint-Germain in Waals Brabant verhuisde
klooster uit Aywières bij Luik op haar hadden doen vallen (1).
Achter zijn verbazingwekkende belezenheid verbergt Dionysius
de geheimen van zijn rijk gemoedsleven. Gaarne verstrekt hij
ons het oordeel van Dionysius de Pseudo-Areopagiet en van
Sint Thomas van Aquino (t 1274), van Sint Bernardus van
Clairvaux, O. Cist. (t z z S 3) en van de zalige Jan van Ruusbroec,
maar men moet bij hem niet naar zijn eigen zienswijze informeren.
Dan snijdt hij immers onmiddellijk een ander probleem aan.
Vlaamse belangstelling voor de mystiek
In westelijke richting grensde Brabant aan het graafschap
Vlaanderen waarmee Brabanders meestal niet in een overdreven
vriendelijke verhouding leefden. Na de nederlaag der Vlamingen
te Westkapelle op het eiland Walcheren in het jaar z 25 3 ontmaakte Thomas van Cantimpré O.P. (t i 270-i 272) zich immers
van het geval met de bedenking dat de hoogmoedigen moeten
worden vernederd (2). Niettegenstaande allerlei wederwaardigheden kenden de Vlaamse gemeenten in de dertiende en de
veertiende eeuw veel voorspoed en men kan niet beweren dat
er in de Vlaamse kloosters voor de mystieke literatuur geen
belangstelling was te vinden. Wij bezitten immers een in het
Latijn gestelde brief aan het adres van de cisterciënsers van Ter
(1) Zie THOMAS VAN CANTIMPRE, O.P., Vita S. Lutgardi.r, 1. II, C. I, no i;
in

AA.SS. Junii, t. IV, p. 196 DE.

(2) Zie THOMAS VAN CANTIMPRE, O.P., Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis libri duo, 1. II, c. 2 ; Dowaai, i 605, p. I 26.
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Doest in de buurt van Brugge, waar de steller van de brief het,
uit naam van Ruusbroec sprekend, over „ons boek de ornatu
spiritualium nuptiarum (heeft) dat wij weleer in het Brabants
hebben gepubliceerd... en nu in het Latijn vertaalden omdat de
aangeschreven monniken wel uit de Dietse tekst een en ander
begrepen, maar niettemin met het dialect van de Brulocht niet
opschoten" (i). Hiermee staat het dan ook vast dat de Latijnse
vertaling van de Brulocht, die volgens Jan van Schoonhoven
(t 1 43 2) ( 2) het werk was van een geschoolde Ruusbroec-vertaler
uit Groenendaal, van Willem Jordaens (t 1372) namelijk, reeds
vroeg en beslist niet als een ijdel bibliofielenbezit in de librije van
Ter Doest aanwezig was, terwijl wij nog een handschrift kennen
met onder meer de Vita Rusbroqui door Henricus Pomerius
(t 1469) dat eens aan de cisterciërzersabdij Ter Duinen in de
buurt van Veurne heeft toebehoord ( 3).
Zo staat het vast dat er in sommige Vlaamse kloosters wel
belangstelling was voor de mystieke literatuur en de naam van
Maarten van Torhout, O.S.B., staat er borg voor dat men bij
voorbeeld in de benedictijnenabdij te Eename bij Oudenaarde,
wat religieus georiënteerde literatuur betreft, niet onverdienstelijk
is gebleven. Ook kunnen hier nog andere auteursnamen worden
aan toegevoegd, zo vooreerst al de naam van Milo van het
Sint-Amandusklooster, O.S.B. (t 872) en die van Folcuinus
van Sint-Bertinus, O.S.B. (t 99o), zo ook de naam van Lambert
van Atrecht (Arras), O.S.B. (t na i 194) en die van Elias van
Kokzijde, O. Cist. 1203). In litterair opzicht halen deze auteurs,
die zich overigens van het Latijn bedienden, het echter niet op
Maarten van Torhout, O.S.B., auteur van Vanden leverre Ons
Heren 4).
Intussen gaat het hier niet om mystiek en vooral niet om
bespiegelende mystiek. Hiervoor moeten wij immers wachten
tot de Gentse begijn Claesinne van Nieuwlaat (t IÓII) en de
karmelitaanse tertiarisse Maria Petyt uit Hazebroek, beter bekend

(t

(

(1)Epistola ad fratres de capella Thosan in Flandria super interpretatione libri
sequentis, ed. A. COMBES, Essai sur la critique de Rujsbroeck par Gerson, t. I,
p 59 21-119 593 165941-7.
(2) Commendatio sive defensio libri fratris Johannis Ruusbroec, De ornatu spintualium rtuptiarum, ed. A. COMBES, Essa ..., t. I, p. 6 95 8h1.
i 39 r.
(3) Thans het ms. Brugge, Stadsbibliotheek 425, f. i i 2 r
(4) Ed. W. H. BEUKEN, Purmerend, 1929.
.
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met de naam Maria a Sancta Teresia (t z 677), zullen optreden.
Van de eerste bezitten wij namelijk de tekst van een met Pelgrim
Pullen (t i6o8) gehouden mystieke dialoog (1). Van de tweede
bezitten wij een uitvoerige en door Michael a Sancto Augustino,
O. Caren. (t 1684), haar geestelijke leider, nagelezen autobiografie ( 2). Voor het vlaamse standpunt in de rijkste periode van de
Nederlandse mystiek kunnen deze twee auteurs intussen niet
getuigen, wel voor een niet te versmaden nabloei. Wanneer wij
de verklaring voor het ontbreken van mystieke auteurs in de
laat-middeleeuwse kloosters op Vlaamse bodem niet moeten
zoeken in de economische voorspoed van de Vlaamse gemeenten
ten tijde van Ruusbroec, dan blijft het voor ons een raadsel
waarom men in op het lezen van Ruusbroec gestelde Vlaamse
kloosters tot nog toe niet een paar epigonen heeft kunnen achterhalen van de „Doctor mirabilis". De intrede van Magister Jan
Wasselin (t I491 ) uit Sint-Omaars (Saint-Omer) en van Jan
jonckheere (t I f IO) uit Veurne in het koorherenklooster te
Groenendaal ( 3) wijst er overigens op dat de Brabantse priorij,
wat Vlaanderen betreft, niet alleen bij de cisterciënzers bekend
was.
Noordnederlandse nauwgezetheid
Ten Noorden reikte Brabant tot aan het Hollands Diep. Boven
de rivieren ontmoeten wij dan nog een niet onbelangrijke haard
van Nederlandse vroomheid. Het onderscheid tussen een Noord
een Brabander ziet men weleens in een aan noor--nedrla
delijke zijde groter plichtbesef. Misschien kan men, in dit verband,
de voorkeur geven aan het woord „nauwgezetheid". Dit laatste
woord ondervangt immers meer het gebied dat de deugdbetrachting bestrijkt, het eerste woord daarentegen het motief dat voor
een Brabander even heilig zal zijn geweest als voor NoordNederlanders. Een Noordnederlander die de zuidelijke provincies
(1) Ed. L. REYPENs, S.J., Markante mystiek in het Genieeb Beginhof, Clae.sinne
16 1 I ), in OGE., t. XIII, 1939, p- 312 352.
van Nieuwlant, (t i S S o
( 2) Het Leven vande weerdighe moeder Maria a Sta Teresia (alias) Petyt, Vanden
derden Reghel vande Orden der Broederen van Onze L. Vrouwe des berghs Carmeli,
Tot Mechelen overleden den i . November i 677, t. I-IV, Gent, i 683.
(3) Zie M. Dijiu^vs, S.J.; Obituaire du monastère de Groenendael dans la
font de Soignes, coil. CRH., in-8°. Brussel, i 940, p. 72 en p. i 89-Igo.
-
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bezoekt, treft zijn stambroeders uit het Zuiden vaak in de eerste
plaats door zijn zakelijkheid. In het gewone leven schijnt alles
bij hem op de winstgevende kant te zijn berekend en reeds bij
een eerste ontmoeting neemt hij meermalen op wat hij zo al uit
iemand zal weten te halen. Ook zal er, wat de inborst betreft,
tussen Hollanders en ingezetenen van Overijsel nog wel onderscheid zijn te maken, zo dat men bij de eersten wellicht meer
berekening en bij laatstgenoemden wellicht een vleugje rigorisme
zal weten te noteren. Wat hier van aan weze, moest een Brabander
opkijken wanneer hij met de kringen van het Gemene Leven
voeling nam, waar de Moderne Devotie, volgens G. Goyau (1)
het „idéal néerlandais", nu eenmaal is ontstaan.
Op een religieus vlak heeft de tegenstelling tussen Noord en
Zuid zich nu wellicht nooit even duidelijk laten gelden als bij het
bezoek van Geert Groote (t z 3 84) aan Groenendaal. Tegenover
Ruusbroecs kinderlijke onbezorgdheid om zijn voorbestemming
op grond van zijn onvoorwaardelijke overgave aan Gods wil
stelde Geert Groote namelijk, bij zijn onderhoud met de Goede
Prior, de heilzame vrees voor de hel, wat hem heel wat veiliger
leek. Hierbij wist de ketterhamer van Deventer echter, volgens
Henricus Pomerius (2) Ruusbroec niet te overtuigen. Hier staan
dan ook de noordelijke nauwgezetheid met een rigoristische
inslag en de Brabantse gulheid, in de persoon van de twee meest
markante vertegenwoordigers van de twee strekkingen, tegenover elkaar.
Dezelfde tegenstelling ontmoeten wij ook bij de fundering
van de religieuze ervaring. De vaart welke de bespiegeling bij
Ruusbroec nam, stemde Groote's leerlingen huiverig. Ook was,
volgens Thomas Hemerken van Kempen (t 1471) (s), al het
redetwisten rond de Drieëenheid nog geen winst. Zo dacht er
ook Gerlach Peters (t 141 z) ( 4) over, aan wie de ideeënleer intussen
goed bekend was. Tegenover de bespiegeling der Brabantse
(1)Histoire de la nation franfaise par GABRIEL HANoTAUx, t. VI : Histoire
religieuze par GEORGES GoYAV, Parijs, s.a. (1922), p. 363.
(2) Vita B. Joannis Rusbrochii, c. X, ed. DE LEU, S.J., in AB., t. IV, 1885,
p. 28.

(3)De imitation Christi, 1. I, c. i ; ed. M. J. POHL, Thomae Hemerken a Kempis
opera omnia, t. II, Freiburg i.Br., 1904, p. 6 2-4.
(4) Soliloquium, c. VI, ed. J. STRANGE, Gerlaci Petri Ignitum cum Deo Soliloquium, Keulen-Bonn-Brussel, i 8 49, p• S 4.
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Vromen stelden Groote en zijn leerlingen dan ook het „rapiarium"
of excerptenboek waar zij, liever dan hun bespiegeling de vrije
teugel te laten, de kostbaarste uitspraken van ervaren geestelijke
auteurs uit alle tijden voor eigen gebruik verzamelden. Ook werpt
dit procédé, dat Groote aan zijn leerlingen aanbeval, een schel
licht op het ontstaan van de Imitatio, die bijgevolg niet het dagboek
is van Geert Groote, maar het voortreffelijk bijgewerkte „rapiarium" van de geniaalste onder zijn leerlingen.
Zo is het duidelijk dat men het heilige
ge in de noordelijke gouwen
anders benaderde dan in de zuidelijker liggende provincies,
maar wij mogen niet over het hoofd zien dat ook het gewoon
huiselijke leven zich in de kloosters boven de rivieren enigszins
anders voordeed dan in Brabant. Dit blijkt al dadelijk uit het
gekibbel rond het kloosterlijk stilzwijgen, waar de prior van
Eemstein en de koorheren van Groenendaal na het toetreden
van de Brabantse kloosters tot het Windesheimse Kapittel ' toe
kwamen. De prior van Eemstein drong hierbij aan op de harde
toepassing van de wet betreffende het „silentium", terwijl Jan
van Schoonhoven het in de Epi stola missa frafri Symoni in Eemstein 1) met Brabantse gulheid opnam voor de middagrecreatie.
Nauwgezetheid zit er ook in de waarheidsliefde die de Windesheimse koorheren kenmerkte. Zo was het de nog jonge Gerlach
Peters ernst wanneer hij aan de Sint-Lebuinus-school te Deventer
bij een mysteriespel Onze Lieve Vrouw moest voorstellen, die
haar kindje offert. Zoals hij zich had voorgenomen te doen,
offerde hij namelijk in dit ogenblik zichzelf door de gelofte van
zuiverheid aan God op ( 2). Van dezelfde waarheidsliefde gaven
de koorheren ook blijk bij het behandelen van gewijde teksten.
Terwijl het er volgens de auteur van de Imitatio (3) niet op aankomt te achterhalen wie een of ander heeft geschreven, hebben
de Windesheimers zich bij de herziening van de Vulgaattekst
van de Bijbel niet onbetuigd gelaten. Hiervoor getuigen nog
(

(1) In het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, i S .i 29, f. I S I-I S S (2) Zie JAN BuscH, Chronicon Wlindeshemense, 1. I, c. S 4; ed. K. GRUBS,
Der Augustiner props/es Iohanne c Busch Chronicon TVinde shemen re and Liber de
Reformatione monasteriorum, in Geschichtsquellen der ProvinZ Sachsen and angrenZender Geblete, t. XIX, Halle, i 886, p. i S 6.
(3) L. I, c. S ; ed. M. J. POHL, Tbomae Hemerken a Kempi r, ... opera omnia,
t. II, Freiburg i.Br., 1904, p. z 227-s8.
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steeds de Bijbel uit het Fraterhuis te Zwolle en de Bijbel van
Thomas Hemerken van Kempen, respektievelijk voorhanden
in het ms. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 3 i, en in het ms.
Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, 324 1).
Zoals zij zich niet door een ijdele bespiegeling wilden laten
misleiden, zo achtten de Windesheimers van de oorspronkelijke
tekst afwijkende varianten uit den boze. Ook dit was nauwgezetheid. Hierbij door een stevige gewetensfunctie geleid,
hadden zij in de eerste plaats de onmiddellijke verwezenlijkingen
op het oog. Het leven op aarde moest, naar hun overtuiging,
voor het hiernamaalse zijn volle rendering opbrengen. IJdelheid
was hierom voor hen de mystieke bespiegeling, hoewel een paar
koorheren aan haar greep niet wisten te ontkomen. Ijdelheid
waren voor hen ongewone verschijnselen zoals visioenen en
extasen, hoewel zonder de paramystiek het leven van sommigen
onder de leerlingen van Geert Groote niet te begrijpen valt.
Hun voorbehoud voor alles wat niet behoort tot het „unum
necessarium" uit Sint Lucas' Evangelie (X, 42) herinnert dan ook
aan de tot zevenmaal met nadruk herhaalde aanklacht bij Thomas
Hemerken van Kempen : „Vanitas vanitatum et omnia vanitas ..." ( 2). Tegenover de Brabantse gulheid stelden de Windes
eigen", dat Gerlach Peters in twee-heimrst„bugn,wk
brieven aan zijn zuster Lubbe aanbeval 3). Op wat zij konden
presteren kwam het, met andere woorden, minder aan dan op
hun nederige houding bij het alledaagse kloosterleven. Ook hier
sprak de volksaard mee, die zich in Overijsel zo geheel anders
voordeed dan in Brabant.
Hiermee zal het duidelijk zijn dat de veelkleurige regenboog
van de Nederlandse vroomheid zijn kleuren niet alleen aan de
door onze Vromen ter hand genomen teksten uit vroegere jaren
(

(

(1)Zie voor de Windesheimse Bijbelherziening N. GREITEMANN, De
.rtudii.r exegeticis Devotions Moderne, Dissertatio exegetico- historica, Warmond,
19

3 5, Pro manuscripto.
(2) Imitatio, 1. I, C. I, cd. M. J. POHL, Thomae Hemerken a Kempis... opera
omnia, t. II, p. 6 11-27 •
(3) Ed. W. MOLL, Gerlach Peters en jjjne schriften, Bene bidrage tot de kennis
van den letterarbeid der school van Geert Groote en Florens Radewj/ns, in Kerk
Archief, t. V, 1859, p. 207 en p. 227.
-historc
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ontleent, maar ook aan de bij de eigen streek aansluitende visie
van wie de teksten van een Pseudo-Areopagiet of van een Sint
Gregorius van Nyssa (t na 394), van een Sint Augustinus 430)
of van een Sint Bernardus van Clairvaux, O. Gist. (t z z S;) ter
hand namen.

(t
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ACHTSTE HOOFDSTUK

WAARHEEN MET DE GESCHIEDENIS VAN DE
VROOMHEID IN DE NEDERLANDEN?

De filologie en de historiografie in dienst van de mystiek

Wanneer men eens het klimaat zal zoeken te achterhalen dat de
twintigste eeuw heeft beheerst, dan zal men zonder twijfel de
herwaardering van de middeleeuwse vroomheid mede in de ontleding moeten betrekken van de factoren die aan deze aan tegenstellingen zo rijke tijd zijn eigen fysionomie verstrekken. Wel
werd ons in het jaar 1948 nog door E. R. Curtius, met de titel
Europdi.rche Literator and lateini.rche.r Mittelalter 1 een schets
aangeboden van de middeleeuwse cultuur waar een hoofdstuk
ontbreekt over de religieuze literatuur, maar een Duitse romanist
zoals G. Gróber (2) (t iii) en een Engelse hispanoloog zoals
j. Fitzmaurice-Kelly ( 3) ( t 1923), de redactieploeg bij de onder
de leiding van A. W. Ward (i924) en A. R. Waller (i922) gepubliceerde The Cambridge History of English Literature ( 4) en de
Nederlander G. Kalff 1 (t 1923) hebben reeds in de jaren van
de eeuwwisseling het belang volkomen ingezien van het religieus
georiënteerde litteraire werk voor de cultuurgeschiedenis. Hiermee
hebben zij dan ook de baan vrijgemaakt voor de groots opgezette
Histoire de la littérature françaife 6 onder de leiding van J. Calvet
en voor de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (7)
onder de leiding van Fr. Baur, voor de Gerchichte der deutrchen
(

(

),

1)

(

)

(1) Bern, 1948.
(2)Grundris r der romanischen Philologie, t. I-II, Straatsburg, i 888-i 902.
De literatuurgeschiedenis komt eerst in het tweede deel aan de beurt.
(3) Van deze in 1898 te Londen verschenen History of Spanish Literature
verscheen er in i 901 te Madrid een Spaanse vertaling met de titel Historia
de la literatura e rpanola derde los origines basta el ano i boo. Deze vertaling was het
werk van Adolfo Bonilla y San Martin.
(4) T. 1-14. Cambridge, 1907-1916.
(b) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, t. 1-7, Groningen, 1906- I 912.
( 6) T. I-II, Parijs, 1931-1955.
( 7) T. 1-5, Antwerpen-Brussel-'s-Hertogenbosch, s.a. (1939-1951), nog
onvoltooid.
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Literatur bis rum Ausgang des Mittelalters (i) van G. Ehrismann
(t 1941) en voor de Oxford History of English Literature ($). Aan
deze algemener opgezette werken is de nieuwe belangstelling
voor de mystiek ruimschoots ten goede gekomen, waarvoor
Henri Bremond (t 1 933) het sinds de heel eerste jaren van de
twintigste eeuw met zijn vaardige, maar intussen niet altijd
onvoorwaardelijk te vertrouwen pen heeft opgenomen (3).
Anderen hebben H. Bremond hierin spoedig gesteund, de Duitse
historici W. Oehl ( 4) (t z ^S o) en A. H. Koher (b) (t '954 en
weer dertig jaar later W. Stammier ( 16) bij voorbeeld.
Uit dit alles blijkt dat het belang van de religieuze ervaring
en van haar in hoofdzaak litteraire vertolking voor een Geschiedenis van de Westerse beschaving sinds jaren niet meer wordt
onderschat, vooral niet in de lage landen bij de zee waar er op
het eerste synthetische essai van A. Auger (t 1905), op dezes in
I 892 verschenen Etude sur les mystiques des Pays-Bas au MoyenAge ( 7) spoedig zoveel monografieën en tekstuitgaven zijn gevolgd
dat de oprichting van een tijdschrift voor dergelijk vorsingswerk,
met de betekenisvolle naam Ons Geestelijk Erf, in het jaar 1927
al dadelijk belangstelling wist te vinden. Veel valt er intussen
nog te doen.
Vooreerst zou het vermetel zijn te onderstellen dat, met de
ontdekking van een weliswaar beknopt traktaat van Gerard
Appelmans in een reeds vroeger door W. de Vreese (t 1937)
onderzocht handschrift ( 8), het laatste mystieke werk van enige

betekenis vóór zowat 40 jaar bij ons door L. Reypens S.J. ( 9)
werd achterhaald. De jongste ontdekking, de ontdekking van
(1) Geschichte der deut rchen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters, t. i -2,
Munchen, I 91 8-1927 , tweede uitgave : Munchen, I 93 2-I 93 S .
(2) T. r- 5 , Oxford, 1945-1959.
(3) Zie zijn Histoire littéraire du sentiment religieux en France, t. I-XI, Parijs,
1916-1933.

(4) Katholiismus and die LiteraturEuropa r im t 6. and 17. Jahrhundert, Einsiedeln,
id. Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters, I 100-I S 50, Munchen, 193 i.
(b) Geschichte der religiósen Dichtung in Deutschland, Essen, i 9' 9.
(6) Geistliche Proza, in W STAMMEER, Deutsche Philologie im Aufriss 2 , t. II,
s.l. (Berlijn) en s.a. (196o), col. 756-Io32.
(7) Brussel 1892.
(8) .Thans het ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3067-3073.
(e) Oude mystieke teksten, I, Gheeraert Appelmans' Glose op bet Vaderons,
in OGE., t. I, 1927 , p. 80-107.
19I 7 ,

.

,
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Willem Jordaens' De ons osculo door L. Reypens S.J. 1) maakt
het ons immers duidelijk dat wij nog steeds, wat de mystieke
literatuur der Nederlanden betreft, met te verwachten verrassingen
ernstig moeten rekening houden. Ook zal het goed zijn bij het
inkijken van anonieme traktaten auteursnamen zoals die van
Willem Jordaens (t 1372), zoals die van Pelgrim Pullen (t í6o8)
en die van de minderbroeder Frans Vervoort (t z 5 S S) op het oog
te houden. Vervoort onderschreef overigens zijn ons bekende
werken niet met zijn naam.
(

De geschiedenis van de kloosterorden als getuige voor de differentiering van
de christelijke vroomheid
Een historicus heeft intussen echter nog wel meer te doen dan
uit te kijken naar tot nog toe onbekende teksten. Hoewel de
vroomheid nooit het alleenbezit zal zijn geweest van de monniken
zou vooreerst een vollediger bekendheid met de kloosters uit
vroegere eeuwen in de Nederlanden alleen aan onze kijk op de
Evangeliebeweging door de eeuwen heen bij de Nederlandse
Vromen kunnen ten goede komen. Voor het anachoretenleven
naar het voorbeeld van Sint Martinus van Tours (t 397) en voor
het Columbaanse kloosterleven in het dubbelklooster StavelotMalmédy zullen wij wellicht steeds met een zeer fragmentarische
informatie moeten genoegen nemen. Zo lang het om de PraeFrankische tijd gaat, is dit ook te begrijpen. Bedenkelijker is het

echter dat het voor A. A. Beekman (t 1947) en zijn medewerkers,
vanwege de onstandvastigheid van talrijke kloosterstichtingen,
onmogelijk is geweest om in de Geschiedenis van de Fratersen van de Zustershuizen van het Gemene Leven een hoogtepunt
te ontdekken dat, met opname van de meeste kloosters, voor de
Geschiedkundige atlas van Nederland 2 kon worden in kaart gebracht.
Bepaalde huizen kwamen herhaaldelijk alweer onder een nieuw
kloosterstatuut te staan, zo bij voorbeeld het Sint-Claraklooster
(

)

(1) L. REYPENs, S.J., De auteur van het „De osculo amoris" ontdekt, De Groenen daler Mag. Willem Jordaens van Heerrele (t I 3 2 I -I 372), in OGE., t. XL, 1966,
p. I 29-I 3 5 . Zie ook L. REMPENS, S.J., Een nog onbekende grootheid in onze veertiende-eeuwse mystieke letteren, in OGE., t. XXXVII, 1963, p. 241-267.
(2) T. I- I 6, 's-Gravenhage, 19 I 3-I 932.
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te Delft dat om beurt de regel volgde van Sint Augustinus, die
van de franciskaanse tertiarissen en die van de klarissen.
Verder plaatst de weliswaar geleidelijk afnemende autonomie
van de meeste abdijen een historicus, wat de benediktijnen
betreft, voor een hachelijke toestand. Met de haast niet te volgen
differentiëring in het leven van monniken, die allen de richtlijnen
in de Regula monasteriorum van Sint Benedictus van Nursia (t rond
547) wilden nakomen, moet hij zich namelijk weten vertrouwd
te maken. Tenslotte moeten ook een paar bedelorden, de Lieve
Broeders van de Karmel, de ongeschoeide karmelieten-Vrouwe
en de sinds enkele jaren op historisch gebied zeer werkzame
augustijnen-eremieten nog zo goed als hun hele kloosterlijk
verleden en vooral hun stichtingsjaren in de Nederlanden voor
het eerst onderzoeken. Hoewel dit ons niet het recht ontneemt
om nu reeds belangrijke teksten uit deze kloosters in een historisch
overzicht te betrekken, zullen wij deze werken eerst vollediger
kunnen beoordelen wanneer wij het milieu waar zij zijn ontstaan,
de religieuze en de litteraire invloeden die er zich lieten gelden
en ook hun verhouding tot de hen omringende samenleving beter
zullen kennen.
Zullen wij wel ooit tot een kijk komen op de vroomheid van de seculiere c erus ?
Bij het afscheid nemen van de kloosterlingen na voltooid
onderzoek nemen de moeilijkheden intussen voor een historicus
nog ontstellend toe. Niemand zal beweren dat wij bij de bisschoppen en bij hun clerus geen vroomheid moeten zoeken, maar
wanneer men er eens toe komt de levensstijl van Martinus Rythovius (t i 5 8 3), bisschop van Ieper, te overzien, zal men hiermee
nog helemaal niets afweten van de manier waarop zijn tijdgenoot
Antonius Havet (t 15 78), bisschop van Namen, bij het regelen
van zijn alledaagse taak te werk ging. Voorts werd er in vroegere
eeuwen, zoals ook op onze dagen, in pamfletten en in schimpliederen meer over het bedenkelijk privé leven van één geestelijke
gepraat dan over het plichtbesef van tien op een verantwoorde
zielzorg gestelde herders. Ook valt er uit het optreden van bisschop
Stephanus van Luik (t 920) ten gunste van een aanvankelijk
te Rome niet naar waarde geschat Jestum Sanctissimae Trinitatis" en uit de afkondiging van het Jestum Corporis Christi"
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door bisschop Robert de Torote (t 1246) met enige zekerheid
voor de ontwikkeling van het kerkelijke leven in het Luikse meer
af te leiden dan voor een gefundeerde kijk op de intiemere vroomheid van de twee kerkvoogden. Tot de vroomheid van een
seculiere priester dringen wij dan ook beter door wanneer hij,
zoals de Leuvense pastoor Michael Zachmoorter (t z66o) en de
Delftse klopjesleider Jan Baptist Stalpaert van der Wiele (t 1630)
te gelegener tijd ook als geestelijk schrijver heeft weten op te
treden. De dag is bijgevolg nog niet in het verschiet wanneer
men het parochieleven op Trentse grondslag wellicht eens op
de voet zal kunnen volgen en een dergelijke grondslag zou, zoals
ieder onbillijke anticipering, het onderzoek naar het middeleeuwse
parochieleven alleen kunnen bemoeilijken. In dit laatste verband
zijn wij dan ook nog niet eens aan een voorlopige werkhypothese
toe.

Tot benadering van de lekenvroomheid
Voorts is daar nog de lekenvroomheid die zichzelf in de Neder
niet in het jaar 195 3 voor het eerst is bewust geworden,-lande
wanneer namelijk een werk van Y. M. J. Congar, O.P., is ver
titel Jalons pour une théologie du laicat ( 1). Ook zou-schenmtd
het vermetel zijn te beweren dat de kerkvervolging in de donkere
jaren van de Hollandse Zending de militante leek, die op talrijke
plaatsen de priester - bij zijn taak ter zijde stond, voor het , eerst
aan zichzelf heeft gereveleerd. De tot op een zekere hoogte
autonoom optredende leek uit de veertiende-eeuwse meesterexempelen kunnen wij immers om zijn eigen kijk op religieuze
problemen niet naar het rijk der fabelen verwijzen, wanneer wij
naast deze verlichte leek ook andere, - even zelfstandig te werk
gaande leken ontmoeten, die om hun ketters georiënteerde
eigenwijsheid door de Kerk werden lastig gevallen. Verder is het,
bij de strijd rond de Bijbelvertaling, alweer het eigenmachtig
grijpen van talrijke leken naar een niet door de Kerk onder
vrijgegeven Bijbeltekst dat de clerus verontrustte en-zochten
sinds de laatste jaren van de twaalfde eeuw tot verweer aanzette.

(1) In Unam Sane/am, fasc. 23, Parijs, 1953.
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Wanneer G. De Lagarde 1), buiten alle belangstelling om voor
de mystiek, de emancipatie van de leek in de veertiende eeuw laat
aanvangen, dan zoekt hij haar bijgevolg, naar onze bescheiden
mening, niet . te vroeg, maar eerder te laat in de. Middeleeuwen
de historische plaats te geven die- haar toekomt. Vooral. moet
men echter hierbij op het oog houden dat de reeds vroeg begonnen
ontvoogding van de leek slechts langzaam is in haar werk gegaan
en de lekenvroomheid zich dan - ook slechts geleidelijk aan de
greep heeft onttrokken van de kloosters die haar lange tijd als
een geëxclaustreerde plant van eigen bodem hadden beschouwd.
Het onderzoek naar de vroomheid van een leek wordt hiermee
echter voor ons niet gemakkelijker en. wij menen dat het statuut
van de sociale groep waartoe hij behoorde, hiertoe tot nog toe
de -enige - weg blijft. Het statuut van de broederschappen en van
de gilden greep echter, zoals te begrijpen valt, in het leven van
hun leden veel minder in dan het kloosterstatuut in dat van een
monnik. Dit betekent voor ons dat talrijke wetenswaardigheden
over lekenvroomheid in een Vita en in een kroniek, wanneer zij
niet als verzinsel zijn af te wijzen, slechts op één individueel geval
zullen teruggaan. Wie naar de gemene deler zoekt van de lekenvroomheid in een .bepaalde periode, zal, met andere woorden,
bij datgene moeten blijven dat de Kerk aan alle christenleken
als een bindende plicht voorhield.
(

Voor een verantwoorde verklaring van de mystieken

Met de steun van kloosterregels en van statuten van . broederschappen dringen wij intussen niet door tot de mystieke ervaring
van de Vromen, met bepaalde Vitae daarentegen tot op een zekere
hoogte wel, maar een hagiograaf heeft gewoonlijk meer belangstelling voor de para-mystieke verschijnselen dan voor de voor
buitenstaanden zo moeilijk te benaderen Godservaring van een
aangeziene mysticus. Hoewel wij hierbij moeten rekening houden
met de interpenetratie van de eigen religieuze beleving en van
de belezenheid, is het oeuvre van een Vrome dan ook zowel voor
de psycholoog als voor de historicus, bij het onderzoek van de
mystieke ervaring van bij voorbeeld een Hadewijch en van een
1) La naissance de l'esprit laique au déclin du moyen-age, t. a-6, Saint-Paul1946.
Trois-Chateaux (Drome), Parijs, s.a. (1934)
(
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zalige Jan van Ruusbroec (t 1381), een veel veiliger weg. Twee
dingen moet men intussen voor een gezonde tekstverklaring
op het oog houden. Vooreerst volstaat de context niet om bij
een moeilijke passus tot inzicht te komen. In hun context kunnen
bepaalde uitlatingen van Margareta Poirette (t i 3 i o) over het
verzaken aan de deugdbeoefening om een hogere volmaaktheid
zonder twijfel quiëtistisch worden begrepen, maar men komt tot
een andere kijk wanneer men ze in funktie van het hele Mirouer
des simples amen gaat verklaren. Het hele traktaat wordt namelijk
beheerst door de tegenstelling tussen de beoefening van de
deugden die ieder hun beurt krijgen, en de beoefening van de
goddelijke deugd van liefde, koningin van alle deugden waarin
dan ook alle deugden impliciet aanwezig zijn ('). De Vrome
kan immers wel aan een te eng bedoelde deugdbeoefening verzaken, maar bij het „vernietigde leven" dat door de liefde wordt
beheerst, geven de deugden de ziel niet prijs.
Verder kan men zeer goed een paar bladzijden van Ruusbroec
inroepen ten gunste van het onmiddellijk, hoewel terloops aanschouwen van Gods wezenheid, waarvoor de Goede Prior het
volgens A. Auger ( 2), H. W. E. Moller (8) en L. Reypens, S.J., ( 4)
heeft opgenomen, maar J. Huijben, O.S.B., (b) verzoent deze
bladzijden bij zijn verklaring van de Godservaring als een aangelegenheid van de goddelijke deugd van liefde op zeer bevredigende wijze met teksten van de Brabantse mysticus waarmee
de pleitbezorgers die het voor de „visio immediata" opnemen,
zich tot nog toe niet voldoende hebben ingelaten. Ook hier haalt
de tekstverklaring in functie van het hele oeuvre het op de verklaring van een paar belangrijke fragmenten.
De verklaring van een moeilijke auteur in functie van zijn
volledig oeuvre volstaat intussen niet. Hoe oorspronkelijk een
werk ook kan voorkomen, komen wij niet tot een bevredigend
(1)Ed. R. GUARNIERI, II movimento del libero spirito, Testi e documenti, in
Archivio italiano Per la storia della pietà, t. IV, Rome 1965 , p • S 13-63 5 •
(2)De doctrina et meritis Joannis van Ruysbroeck, Leuven, 1892, p. i 36-I 3 7.
21) Alle de werken van Jan van Ruusbroec, de W"onderbare, in nieuwere taal overgeZet, t. I, Bussum, p. i 28 d.
(4)Le sommet de la contemplation mystique cheZ le bienheureux Jean de Ruusbroec,
in Revue d'ascétique et de mystique, t. 3, 1922, p. 269.
(5)Ruysbroeck et saint Jean de la Croix, in Etudes Carmelitaines, t. i 7, 1932,
(

fasc. 2, p. 239-247•
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inzicht wanneer wij het ter hand genomen boek als het ware als
een luchtsteen gaan behandelen, die buiten ieder aardse conjunctuur is ontstaan. Ook het creatieve werk van de geest gehoorzaamt immers aan een biologische wet. Hoewel de daterende
elementen niet altijd voor het grijpen liggen, is een litterair werk
namelijk meestal op impliciete wijze zowel geografisch als chronologisch gedateerd. Door deze overtuiging gesteund weet een
historicus het normatieve en het narratieve in zijn informatie
zo te doseren dat hij ons het geestelijk klimaat voor de geest roept,
waarin een werk is ontstaan, het klimaat bij voorbeeld dat de
voltooiing heeft in de hand gewerkt van de vier traktaten welke
wij kennen onder de verzamelnaam De imitatione Christi. Ook
herinnert ons dit drukst gelezen boek uit de Nederlanden dat wij
een historisch werk eerst naar waarde kunnen schatten wanneer
wij het als een schakel zien in de gouden ketting van de christelijke
traditie waaraan het zijn historische functie ontleent. Zoals de
Imitatio in de geschriften van de oudere Broeders van het Gemene
Leven haar aanloop neemt, zo zal men de zalige Jan van Ruusbroec
beter begrijpen wanneer men hem confronteert met Hadewijch
die hem zijn markantste stellingen over het exemplarisme, over
de inkeer en de terugkeer in Gods intrekkende eenheid heeft aan
de hand gedaan. Niet Ruusbroec, maar de Brabantse begijn schijnt
dus deze stellingen voor het eerst aan onze letteren te hebben
toevertrouwd, waarna de Prior van Groenendaal ze met zijn
krachtige greep en met de steun van een niet te onderschatten
belezenheid tot een grootse synthese heeft uitgebouwd. Nooit
zal men overigens, bij het verklaren van een moeilijke auteur,
te veel belang hechten aan zijn bronnen die ons immers toelaten
om de „concatenatie" van de als een raderwerk op elkaar ingrijpende litteraire invloeden te zien in haar werk gaan. De oorspronkelijke context van de litteraire ontlening maakt het overigens
voor ons niet alleen duidelijk hoe wij een bijzonder beknopt
overgenomen citaat moeten begrijpen. Hij reveleert ons ook wat
de ontlenen zo al aan het voorgeslacht heeft ontleend, in welke
geest hij het heeft verwerkt en hoe hij dit alles aan een volgende
generatie heeft doorgegeven.
Wanneer men aan de „concatenatie" wat meer aandacht zou
schenken, dan zouden sommige historici bij voorbeeld wat minder
hardnekkig pleiten voor de inschakeling van Groenendaal bij
het mystieke Duitsland van de veertiende eeuw, waarvoor men

^. z98 _._.
het nog in de jongste jaren heeft opgenomen (1). Verwantschap
is er zonder twijfel tussen Ruusbroec en Meester Eckhart, O.P.,
(t 1327/I 328), maar hieruit blijkt nog niet dat een van beiden
rechtstreeks aan de andere heeft ontleend. Verwantschap vindt
immers meermalen een bevredigende verklaring in het gemeen
gebruik van eenzelfde bron. Hoe men, in dit verband,-schapelijk
de bronverwantschap ook wil benaderen, kan men niet ernstig
ontkennen dat de meest fundamentele stellingen uit Ruusbroecs
mystieke leer zo wat een halve eeuw vooraleer de markantste
geschriften van Meester Eckhart zouden in omloop komen,
reeds in het oeuvre van Hadewijch voorhanden waren. Hiermee
willen wij intussen niet insinueren dat de Brabantse begijnenleidster zich in de Germaanse landen nog vóór alle anderen met
exemplarisme en met de inkeertheorie zou hebben ingelaten,
maar zij is tot nog toe, wat dergelijke problemen betreft, onder
Germaanse auteurs het oudste bekende houvast. Dit betekent
dan ook dat, wanneer het niet Hadewijch is die voor het eerst
in de Germaanse landen belangstelling heeft gevraagd voor de
inkeer op exemplaristische grondslag, deze inzichten niettemin
sinds het midden van de dertiende eeuw en bijgevolg nog vóór
Eckharts optreden tot de Germaanse landen hebben weten door
te dringen. Hoewel er, in dit verband, in de eerste jaren wellicht
nog een of ander zal aan het licht komen, blijft het echter voor
ons hoofdzaak dat Ruusbroec, blijkens een paar woordelijke
Hadewijch-citaten met het oeuvre van de Brabantse begijnen
leidster vertrouwd ( 2), zijn fundamenteelste stellingen niet aan
een tot nog toe niet geidentificeerde tussenschakel, maar wel
aan Hadewijch moet hebben ontleend. Met een onverholen
spijt stellen wij dan ook vast dat de bronnenstudie, die hun
historische functie zo gunstig toelicht, bij het verklaren van onze
grootste mystieken al te zeer wordt verwaarloosd.
Niemand zal verder betwisten dat de metafysiek zich in de
Nederlanden, bij het ontleden van de meest verheven gebedstoestanden, in aanzienlijke mate heeft laten gelden . Dit blijkt
(1)Zo wordt de verhouding nog voorgesteld bij FR . VANDENBROUCKE,
O.S.B., in, Histoire de la spiritualité chrétienne, t. II, s.l. (Parijs), en s.a. (196o),
p. 478-48 S .

(2) Zie ST. G . AXTERS, O.P., Hadewych als voorloopster van de talige Jan van
Ruusbroec, in Dr. L. Reypens-Album, in Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk
p. 70-72.
Erf, t. XVI, Antwerpen, 1964,
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overigens bijzonder duidelijk uit de structuur van de Godservaring
die voor Hadewij ch en, in aanzienlijke mate onder haar invloed,
ook voor Ruusbroec een ontmoeting is met God waarbij wezen
tegenover Wezen staat en door dit laatste als het ware wordt
verslonden. Ook later zien wij deze visie bij sommige veel minder
op bespiegeling gestelde Vromen nawerken en dit is dan ook de
reden waarom zij aan de pathologische afwijkingen, die voor een
psycholoog vaak zeer revelerend zijn, maar weinig aandacht
schenken. Geheel onbesproken zijn deze intussen in de religieuze
literatuur van de Nederlanden niet gebleven. Hoewel wij menen
dat de psychische afwijkingen met somatische inslag slechts
secundair bij het onderzoek mogen worden betrokken, verwaarlozen historici dan ook een deel van hun taak wanneer zij zich
door de metafysische wending van onze mystieke literatuur
dermate laten op -sleeptouw nemen dat zij de belangstelling van
psychologen en psychiaters voor de mystiek gaan over het hoofd
zien. Het volledige feitenmateriaal moet immers, geschift en
toegelicht, in een historisch overzicht tot zijn recht komen.
Mystieke woordvorming
Tenslotte stelt ook de vertolking van de religieuze ervaring
voor een historicus allerhande problemen, waarbij zowel de
iconografie als de lexicografie nauw betrokken zijn. Vooreerst
werd er, zo lang het om de Nederlandse vroomheid gaat, geen

enkel probleem tot nog toe even stiefmoederlijk behandeld als
de mystieke woordkeuze en de mystieke woordvorming. Wel
bezitten wij een markante studie van A. Auger (1) over het begrip
„ghemene leven" en een andere van L. Reypens, S.J. ( 2) betreffende
het mystieke „gherinen", waar dan nog een studie valt aan toe
te voegen van J. van Mierlo, S.J. ( 3) over de „Minne" in de
(1) Une doctrine speciale des mystiques du XIVe siècle en Belgique, Kuy.rbroeck
et la vie commune, in Compte-rendu du troisième congres scientifique international
des catholiques tenu ai Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894, ie section, Sciences religieuser, Brussel, 1895, p. 297-304.
(2) Ruusbroec-Studién, Het mystieke ,,gberinen", in OGE., t. I z, i 93 8, p. 15 886.

(3) De „Minne" in de Strophische Gedichten van Hadewych, in Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
1941, p. 687-705.
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Strofische Gedichten van Hadewijch. Wel verscheen er vóór een
paar jaren een belangrijke bijdrage ter verklaring van enige
„abstracta" bij Hadewijch (1), maar deze sector van de historiografie, die namelijk van de mystieke woordvorming werd intussen
in Duitsland veel drukker bewerkt dan bij ons. G. Luers ( 2)
en Th. Schneider, O.S.B. ( 3), B. Schmidt ( 4) en K. Ruh ( 5) kunnen
ons dan ook, in dit verband, heel wat leren. De woordvorsers
willen wij er echter aan herinneren dat de semantische ontwikkeling van het mystieke woord niet met de mystieke bespiegeling
is begonnen, waarvan het rond het midden van de twaalfde eeuw
ontstane St. Trudperter Hohe Lied 6 zo lang het om het gebruik
gaat van de volkstaal, aan Germaanse kant als de oudste getuige
schijnt te moeten worden beschouwd. Hoewel het ontstaan van
deze woorden hierom nog niet uiteraard op Duitse bodem moet
worden gezocht, hebben belangrijke mystieke vaktermen immers
een niet-mystieke vóórgeschiedenis gehad welke wij thans alleen
nog in de Duitse literatuur kunnen volgen die in handschriften
uit vroegere eeuwen, uit de elfde en de tiende of ook uit de negende
eeuw wordt bewaard. De oudere Duitse literatuur mag een
woordvorser, ook wanneer hij bij de mystieke terminologie
wil blijven, bijgevolg niet verwaarlozen.
(

)

Vroomheid en plastische kunst
Wat verder de verhouding betreft van de plastische kunsten
tot het heilige, zal niemand beweren dat hieraan bij voorbeeld
in de bijdragen die verschenen in het reeds hierboven gemelde
tijdschrift Ons Geestelijk Erf, veel aandacht werd geschonken.
(1) Zie R. VANNESTE, Over de betekenis van enkele abstracta in de taal van
Hadewych, in Studia Germanica, t. I, i 9 9, p. 9 - 9 •
(2) Die Sprache der deutschen Mystik des Mi/fe/alters int I7erke der Mechtild
von Magdeburg, Munchen, i 926.
Der intellektuele Wortschat Meister Eckebarts, in Neue Deutsche For rchungen, Abteilung Deutsche Philologie, fasc. i, Berlijn, 1935.
Die deutsche Begriffssprache Meister Eckharts, Studien dur Pbilosophischen
Terminologie des Mittelhochdeutschen, Heidelberg, 19 S 4•
(5) Bonaventura Deutsch, Bin Beitrag Zur deutschen Franijfkaner -Mystik and
Scholastik, Bern, 1956.
(6) Ed. H. MENHARDT, Das St. Trudperter Hobe Lied, in Rheinische Beitráge
and Hilf rbucher Zur germanischen Philologie and Volkskunde, fasc. z i - z 2, Halle
(Saaie), 1934•
( 3)

( 4)
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En toch gaat de voorstelling van de Gekruisigde met een koninklijke of keizerlijke kroon op een andere benadering van Christus
terug dan de voorstelling van een Gekruisigde die bij de kruisiging
Zijn schamelheid zoekt te dekken. De Zwarte God in de Lieve
-Kerk te Hoboken bij Antwerpen behoort niettemin even-Vrouwe
duidelijk tot het bronnenmateriaal voor een Geschiedenis van de
vroomheid in de Nederlanden als het in de eerste jaren van de zestiende
eeuw te Antwerpen bij Willem Vorsterman gedrukte boek met
de titel Dit syn die seven Ween van Onser liever Vrouwen int lange.
Zo ook roept de ten troon zittende Maria met kroon en schepter,
— de „Sedes sapientiae" bij voorbeeld van Matagne-la-Grande
in de provincie Namen, — voor ons een ander religieus klimaat
voor de geest dan de Moeder Gods in de Sint-Vincentiuskerk
te Zinnik (Soignies) en de Onze-Lieve-Vrouw-van-Bonne-Espérance te Vellereille-les-Brayeux, zoals overigens ook Zinnik een
gemeente in de provincie Henegouwen. Te Zinnik gaat het om
de Moeder die haar Kind voedt, te Vellereille-lez-Brayeux houdt
Maria het kleedje van de naakte Jezus vast. Tweemaal wordt ons
bijgevolg; blijkens de attributen, in de eerste plaats de Moeder
voorgesteld, wat bij de voorstelling met kroon en schepter
zeker niet het geval is. Het belang van dit alles blijkt ook uit het
niet te ontkennen parallelisme tussen de iconografie en sommige
litteraire teksten, tussen de voorstelling van de Geboorte bij
Rogier van der Weyden (t 1464) en het Kerstverhaal in de
Meditationes vitae Christi van Pseudo-Bonaventura bij voorbeeld.
Tot directe ontlening aan dit werk kunnen wij echter niet zonder
meer besluiten bij een picturale voorstelling die nog wel meer
voorkomt, die namelijk van de pas geboren Jezus die voor de
in aanbidding knielende Maria naakt op de grond ligt uitgestrekt.
Parallelisme is overigens nog geen ontlening, vooral niet wanneer
alles blijft bij eenzelfde gemeenzaamheid met het heilige die zich
op verschillende manieren laat gelden. Zo zocht Sint Jozef,
volgens een paar Kerstliederen (1), rijshout bij elkaar om vuur
te maken, terwijl het bekende schilderij van Melchior Broederlam
(t na 409) in de Antwerpse verzameling Mayer van den Bergh
zich liever niet met keukenzorgen inlaat, maar Sint Jozef in een
(1) Zie het Kerstlied : Herders, brengt melk en soetigheyd, ed. FL. VAN DuYSE,
Het oude Nederlandsche Lied, Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tad,
Tekst en melodiën, t. 3, 's-Gravenhage-Antwerpen, i 907, p. I 9 5 S- I 956, no 505.
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hoek van de stal van Bethlehem gemoedelijk laat zijn zo even
uitgetrokken kous stuk snijden om er de pasgeboren Jezus
mee te dekken. Hoe wij het ook willen begrijpen, zal men in dit
alles een bepaalde houding zien tegenover het heilige, welke wij
bij voorbeeld in de Geboorte uit het Psalterium van Lambert
li Bègues (1) ( t I 178) niet terugvinden. Hier gelijkt de stal immers,
in zijn hiëratische soberheid, nog het meest op een kerkinterieur,
waarbij de kleine Jezus tussen Maria en Jozef in boven op een
lezenaar ligt te rusten. Bij zoveel verscheidenheid zal het dan ook
aan de Geschiedenis van de vroomheid ten goede komen wanneer
men het eigene in de Nederlandse voorstellingen van het heilige
en het nawerken van buitenlandse invloeden nauwkeurig gaat
omschrijven, de tijd wanneer een nieuw element intreedt en het
jaar wanneer het weer verdwijnt gaat noteren en bij dit alles ook de
frequentie van de meermalen terugkerende factoren met zorg
wil aanstippen. Alleen de frequentie van in eenzelfde geest geconcipiëerde factoren zal ons immers toelaten om over de picturale
vertolking van de vroomheid in een bepaald milieu of gedurende
een bepaalde periode een verantwoord oordeel neer te schrijven.
Hierbij moeten wij ook niet al te veel belang hechten aan de
vraag in hoever de schilder naar eigen inzicht is te werk gegaan
en bijgevolg voor de lekenvroomheid in de Nederlanden kan
getuigen. Ook wanneer niet alleen de keuze van de gewijde teksten,
maar de hele christelijke synthese door een doorgewinterde
theoloog aan de kunstenaar werd . gesuggereerd, is immers het
met de naam Het Lam Gods bekende veelluik, naast talrijke kerkramen en heiligenbeelden, eeuwen lang voor de gelovige een
belangrijk leer- en leesboek geweest dat dan ten minste tot de
normatieve bronnen behoort bij een hoofdstuk over leken
-vromheid.
Uit dit alles blijkt dat niemand, na het verschijnen van ons aldus
genoemd werk, de Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden
als voltooid mag beschouwen. Zal zij overigens eens wel degelijk
worden voltooid ? Ook wanneer er geen belangrijke teksten
in de handschriftenverzamelingen in binnen- en buitenland meer
worden achterhaald, zal de bezinning bij zoveel heerlijks uit ons
geestelijk bezit waarschijnlijk steeds opnieuw tot de vaststelling
brengen van tot nog toe niet vermoede ontlenings- en omzettings-,
(

1

) Ire het ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 1077, f. 9 v.
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toelichtings- en verklaringsprocédé's, en bijgevolg ook tot een
duidelijker interpretatie van teksten die sinds eeuwen van geslacht
tot geslacht worden doorgegeven. Zo lang men met Dante en
met Shakespeare, met Cervantes en met Pascal maar niet klaar
komt, kan het ons dan ook, op ons gebied, niet verontrusten dat
wij de laatst verschenen publikaties over Hadewijch en over de
zalige Jan van Ruusbroec, over de Imitatio en over de Evangelische
Peerle niet als het beslissende woord kunnen beschouwen, waaraan
er niets meer zou vallen toe te voegen. Voor ons blijft de historiografie dan ook niet om de historische functie van de toekomst
tegenover onze tijd, maar wel om de verhouding van eigen
beperktheid tot de waarschijnlijk zo veel meer gefundeerde bezinning van de laatst aanrukkende generaties steeds onvoltooid.
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AANHANGSEL

Op woensdag, '7 april 1963, heb ik te Antwerpen bij het voor
geopend verklaren van een Congres voor de geschiedenis van de
Nederlandse vroomheid aan de aanwezigen een aantal vragen
gesteld. Omdat deze vragen nog steeds bij de voortzetting van het
vorsingswerk hun betekenis behouden, laat ik ze hier als een
aanhangsel bij ons laatste hoofdstuk volgen.
I. Welke vertalingen van bepaalde Bijbelboeken die nog vóór de
bekende middelnederlandse vertaling van het boek Apocalypsis (')
uit de laatste jaren van de dertiende eeuw zijn ontstaan, hebben
een duidelijk spoor in de middeleeuwse literatuur achtergelaten ?
2. Verder de „crux philologorum". Wie was Hadewij ch ?
3. Gaan de vermelding van een werk van Hadewijch met de titel
Proverbia en de vermelding van een Latijnse tekst van haar Visioensverhalen in de zeventiende-eeuwse noot bij het Hadewijchhandschrift C 2) op twee tot nog toe niet teruggevonden teksten
terug ?
4. Moeten wij de List der volmaakten als een authentieke tekst
van Hadewijch beschouwen ?
5. Verplicht de eenenveertigste preek uit de Limburgsche Sermoenen
er ons toe tot de echtheid te besluiten van Hadewijch's tiende
brief ?
6. Heeft Hadewij ch zich, door ontlening langs directe of langs
indirecte weg, van bepaalde werken bediend van Sint Augustinus ?
7. Welke waren de buitenlandse relaties van Hadewij ch ?
8. Moeten wij de zalige Eva van de Sint-Maartenskerk als de
auteur beschouwen van de verloren Romaanse Vita waarop de
Vita sanctae Julianae Corneliensis teruggaat ?
9. Waar heeft Gerard Appelmans als kluizenaar geleefd en hoe
kwam hij aan zijn theologische scholing ?
(

(1) Thans het Ms. Parijs, Bibliothèque Nationale, Néerl. 3.
(2) Thans het Ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, 941; fotokopie bij J. van
Mierlo, S.J., De visioenen van Hadewijch', t. II, Leuven-Gent-Mechelen,
s.a. (1925), naast de p. 127.
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I o. Welke zijn de oudste tekstenverzamelingen waaraan de compilator van de Limburgsche Sermoenen heeft ontleend ?
II. Kunnen wij het als zeker beschouwen dat de Gaasdonkse
traktaten door een Nederlandse dominicaan werden vervaardigd
die te Keulen heeft gestudeerd ?

12. Hoe moeten wij de verhouding zien van de Gaasdonkse
traktaten tot het traktaat van Margareta Porete met de titel
Mirouer des simples ames anienties ?
13. Werd de tekst van de werken van de zalige Jan van Ruusbroec
vóór de vervaardiging van het Groenendaalse verzamelhandschrift
aan een herziening onderworpen en bezitten wij bij gevolg slechts
een geemendeerde tekst van zijn oeuvre ?
14. Zijn er, buiten het Obituarium van Groenendaal en zijn
vermelding van weldoeners van de priorij, nog andere middelen
om te achterhalen van welke auteurs Ruusbroec werken in zijn
bereik had ?
15 . Hoe . moeten wij, rekening houdend met het vorsingswerk
van de laatste dertig jaar, de Bloemardinne-episode in de Vita
Rusbroquii door Henricus Pomerius begrijpen ?

6. Heeft Jan van Leeuwen de door hem met hun naam geciteerde

auteurs, Sint Augustinus, Sint Gregorius de Grote en de PseudoAreopagiet bij voorbeeld, zelf gelezen of werden deze citaten
hem door zijn leermeester Jan van Ruusbroec doorgegeven ?
7. Kunnen wij het sinds de eerste jaren van de vijftiende eeuw
op grote schaal verspreide Dietse Getijdenboek als het Getij denboek beschouwen van Geert Groote en in hoever heeft hij zich
hiertoe van oudere, thans nog bestaande Getijdenboeken bediend ?
i8. Welke is de juiste verhouding van de Imitatio van Thomas
Hemerken van Kempen tot de „rapiaria" uit de kringen van het
Gemene Leven?
19. Moeten wij de korte tekst van de Evangelische Peerle die in I S 3 S
voor het eerst verscheen, als een eerste redaktie beschouwen van de
Peerle die dan naderhand breedvoerig werd bijgewerkt, of biedt
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deze korte tekst ons slechts een aantal fragmenten uit een omvangrijker werk dat, met de titel Die grote Evangelische Peerle, in i S 38
zal volgen ?
20. Welke is de verhouding van onze over de 24 uren van de dag
of over de zeven dagen van de week ingedeelde Lij densoverwegingen tot de Kruisweg in zijn door de Kerk geijkte vorm?
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UNIVERSITAIRE TERMINOLOGIE
door
J. L. PAUWELS

ACADEMICI EN ACADEMISCHE GRADEN

De Latijnse academische titels baccalaureus, doctor, magister zijn
toepasselijk op personen die de academische graad hebben verworven die men (het) baccalaureaat, resp. (het) doctoraat, (het)
magisterium noemt. Deze woorden hoeven hier niet besproken
te worden, omdat ze geen aanleiding geven tot twijfel of moeilijkheden.

Licentiaat

—

licentie

(

1

)

Blijkens het W.N.T. (VIII, i 8 8o) kwam reeds in het mnl.
licentiaat (Verdam spelt licenciaet) voor (C lat. licentiatus, volt.
dlw. van licentiare : verlof geven om iets te verrichten) als naam
voor de bezitter van zekere academische graad tussen die van
baccalaureus en van doctor in. Het was iemand die de bevoegdheid
had gekregen om in een bepaald vak van wetenschap onderwijs
te geven of een bepaalde praktijk uit te oefenen. Hij bezat de
„licentia docendi" : de vergunning om voorlezingen te houden.
In de moderne tijd duikt, vooral in Zuid-Nederland, licentiaat
op met een tweede betekenis, nl. die van „de graad van licentiaat".
De meeste woordenboeken geven dan ook op : licentiaat o.,
acad. graad; licentiaat m., bezitter van die graad. Meestal staat —
terecht — het mann. subst. voorop. In een paar wdb. wordt
alleen nog licentiaat o. vermeld ! — Blijkbaar is deze tweede
betekenis (o.) ontstaan : a) analogisch naar doctoraat (o.), baccalaureaat (o.), die een acad. graad, niet de bezitter aanduiden;
b) door verkeerde etymologisering uit licentia i.p.v. uit licentiatus
(zie Winkler Prins).
1 ) Zie hierover ook A. VAN LOEY in Tj/dschrift van de Vrije Universiteit
te Brussel, 1959, 87 v.
(
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Het lijkt ons ongewenst dat hetzelfde woord èn een acad.
graad èn de bezitter ervan zou aanduiden. Het zou trouwens een
unicum zijn. Baccalaureus, doctor, magister, geaggregeerde en gegradueerde kunnen alleen op een persoon worden toegepast. De graad
die zij verworven hebben, draagt een afzonderlijke naam : baccalaureaat enz.
Kunnen we ons niet redden met licentiaatschap, een woord
dat we ongetwijfeld mogen toevoegen aan het lijstje met afleidingen op -schap bij namen van een acad. graad of (en) van hun
bezitter : baccalaureaatschap, docto(o)rschap (ook wel doctoraatschap),
magisterschap ? Met deze vrij zelden gebruikte afleidingen bedoelt
men „de waardigheid van", „het bezitten van de graad van"
en niet zozeer de graad zelf, zodat licentiaatschap niet precies het
woord is dat we nodig hebben.
Dat woord bestaat, nl. licentie, maar we vinden het in de woordenboeken nog haast uitsluitend vermeld met zijn moderne
betekenissen : verlof, vergunning, door octrooihouders verleend
recht. Het onvolprezen T.N.T. (VIII, i 882) vermeldt echter als
vijfde betekenis van licentie (C fr. licence of lat. licentia) : naam
voor zekere academische graad tussen die van baccalaureus en
van doctor in. Men kreeg er de bevoegdheid door van licentiaat
(zie hierboven). Dan volgen de opmerking „niet meer in gebruik"
en twee Leidse voorbeelden (i S 89, 15 92) en een Vlaams 1 743).
We stellen dus voor het woord (de) licentiaat uitsluitend te
gebruiken voor de bezitter van de licentie, een wettelijke academische graad die aan onze Belgische universiteiten in de meeste
faculteiten kan worden behaald. We kunnen er trouwens op
wijzen dat L. Grootaers reeds jaren geleden met dezelfde bedoeling
in zijn Dictionnaire Frangais-Néerlandais opnam : „licence : ...
(acad. graad) licentie" en JicenciC, -e : licentiaat, -ate". Tot dusver
vond hij echter geen navolgers. Wel lezen we het woord sedert
enkele jaren in het Programma der Leergangen van de Leuvense
Universiteit en raakt het in gebruik bij een immer stijgend aantal
universitairen.
(

Geaggregeerde

—

aggregatie

—

(aggregaat)

Onderwijsbevoegdheid voor de hogere graad van het middelbaar of secundair onderwijs verkrijgt men in België, als men
slaagt voor een examen dat aggregaat of aggregatie wordt genoemd.
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Beide termen beantwoorden aan lat. woorden die bij het werkwoord aggregare horen : aggregatum, aggregatio. Bestaat er aanleiding
om een van beide te verkiezen ?
Aggregaat (fr. agrégat) betekent volgens de woordenboeken
uitsluitend een „samenstel ", een vereniging of ophoping van
stoffen tot een geheel, een samenstel van werktuigen, een som,
een groep enz. Aggregatie (fr. agrégation) heeft niet alleen een
hiermee verwante betekenis, nl. „samenvoeging, aaneenvoeging",
maar betekent ook, in ruimer verband, „opneming van een persoon
in een lichaam of stand" (Van Dale) (1), „aansluiting van vrome
verenigingen aan aartsbroederschappen„ (Kath. Encyclop.). Het
is duidelijk dat het woord ook zonder bezwaar kon toegepast
worden op de „opneming van een persoon in een groep die
onderwijsbevoegdheid bezit ". Van Dale, Koenen e.a. geven
dan ook als derde (Zuidned.) betekenis : academische bevoegdheid
voor M.O. (in België).
Verschueren is de enige die aggregaat honoreert met de betekenis
die ons hier bezighoudt. Hij onderscheid de lemma's aggregaat I
(samenstel), dat alle woordenboeken opnemen en aggregaat II,
dat hij van fr. agregé, in een korps opgenomen, afleidt (2) en dat
volgens hem (in België) betekent : i . m. Eig. tot het geven van
M.O. bevoegd verklaard leraar; 2. o. Metn. die bevoegdheid.
Het lijkt ons niet twijfelachtig dat aggregatie (lat. aggregatio)
als benaming van de bedoelde academische graad te verkiezen
is boven aggregaat (lat. aggregatum), dat de gewenste betekenis
niet heeft. Verschueren kon hiertoe slechts geraken via aggregaat
als benaming voor een persoon — welke betekenis mij totaal
onbekend is ! — en die dan zou afgeleid zijn van lat. aggregates,
waarnaar hij niet eens verwijst ! Als aggregaat voorkomt als
persoonsnaam, is het ongetwijfeld een analogieformatie naar
kandidaat en licentiaat, of liever, onder invloed van deze woorden
kon het bestaande aggregaat een betekenis krijgen die het niet had.
Of heeft Verschueren aggregaat eenvoudig gelijkgeschakeld met
zijn licentiaat : m. kandidaat-doctor (sic) ; o. graad van licentiaat ?
(1) Het W. N. T., Suppl., 8z8 geeft het volgende voorbeeld op uit 1 769 :
Aggregatio wordt ook gebruikt ... voor eerie toevoeging, of aanwas van
nieuwe Leden eener Maatschappij ...
(2)Hij heeft misschien (onbewust ?) aan aggregatus gedacht, want agrégé
kan nooit aggregaat opleveren!
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Hoe heet nu degene die voor het aggregatie-examen, voor de
aggregatie is geslaagd ? Daar het werkwoord aggregeren voorkomt

met de betekenis „een persoon of groep in een stand, lichaam of
vereniging opnemen" (Van Dale), ligt het zelfstandig gebruik
van het volt. deelw. van dat werkwoord voor de hand : een
geaggregeerde is iemand die in het korps van de tot onderwijs
bevoegden is opgenomen. Deze term beantwoordt dan volkomen
aan het fr. agrégé. De aggregatie is in Frankrijk en België een
ongeveer parallelle institutie.
In Nederland bestaat de aggregatie niet als afzonderlijke academische graad en dat brengt enige moeilijkheid mee. Daar wordt
het adj. geaggregeerd gebruikt met een andere betekenis, nl. ,,toegevoegd (als ambtenaar), gezegd van iemand die bij afwezigheid
van de chef als zodanig fungeert en wiens handtekening bindt"
(Van Dale en andere wdb.). In België is het woord met deze
betekenis totaal onbekend. Als tweede betekenis geeft Van Dale
op : (in België) als leraar aangesteld (zonder doctorstitel). Dit
is fout ! Een geaggregeerd leraar is een leraar die de aggregatie, de
graad van geaggregeerde heeft behaald ; het bezit van de doctorstitel
doet niets ter zake. Nog erger is wat Verschueren meedeelt : een
geaggregeerd leraar is voor hem een toegevoegd, plaatsvervangend
leraar
.. en een geaggregeerde is een toegevoegde en erkende onderwij s racht !
Als - de Nederlander de leraar met aggregatiediploma in Frankrijk
bedoelt, noemt hij hem eenvoudig agregé. Als wij zijn Belgische
tegenhanger benoemen, wensen wij niet het Fr. agrégé te gebruiken; wij verkiezen de bij aggregatie volkomen passende term
geaggregeerde.

Deze woorden zeggen echter niet of de bevoegdverklaring
betrekking heeft op het middelbaar of het hoger onderwijs.
Voor het lager onderwijs bestaat er geen aggregatie. Daarom
is het de gewoonte degene die geslaagd is voor het aggregatieexamen te proclameren tot „geaggregeerde voor het H.O." of
„geaggregeerde voor het M.O. (of sec. ond.)". In het laatste
geval wordt zelfs nog toegevoegd „van de hogere graad". De
„regent" immers verwerft door het eindexamen van de middelbare normaalschool de bevoegdheid om te onderwijzen in het
M.O. (S.O.) „van de lagere graad". Hij noemt zich dan ook
„geaggregeerd leraar
De vertaling door L. Grootaers in zijn vertaalwoordenboek
".
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van de fr. titel agrégë door :geaggregeerde (in Frankrijk), aggregaatleraar (in België) beschouwen we, wat het laatste betreft, als een
misgreep. Er is geen reden om een verschillende term te gebruiken
voor dezelfde titel en het fabricisme aggregaat-leraar i.p.v. geaggregeerd leraar lijkt ons een onding.
Kandidaat — kandidatuur
Algemeen bekend is de kandidaat, de bezitter van een (lagere)
academische graad. In Nederland heeft die graad zelf geen bijzondere naam. Van Dalel vermeldt : kandidaat ... 3. (drager van) de
laagste der academische graden, waardoor men tot de studie voor
het doctoraal examen wordt toegelaten. — Die haakjes schijnen
te suggereren dat kandidaat èn de graad èn de drager ervan aanduidt,
wat natuurlijk verkeerd is. De Nederlanders redden zich meestal
zonder speciaal woord, met kandidaatsexamen, gewoonlijk verkort
tot kandidaats : „Hij heeft verleden jaar zijn kandidaats afgelegd".
Desnoods kunnen we kandidaatschap gebruiken, door het
W.N.T., III, 1961, vermeld met één voorbeeld : „Examina —
voor het candidaatschap en ... voor het doctoraat". Hierboven,
bij de bespreking van licentiaatschap, zegden we reeds dat de afleidingen op -schap weinig gebruikelijk zijn en vooral de waardigheid,
het „bezitten van de graad van" voor de geest roepen : b.v. het
kandidaatschap is hem naar het hoofd gestegen.
In België gebruiken we algemeen kandidatuur met de betekenis:
graad van kandidaat. Het W.N.T. en Van Dale kennen het woord
met de betekenis : het kandidaat zijn voor, het dingen naar een
ambt, een waardigheid, b.v. er is oppositie tegen die kandidatuur.
Van Dale voegt eraan toe : 2. (Znl.) studie voor kandidaatsexamen ! Dat is nog iets anders dan „graad of waardigheid" !
Daar we de samenstelling kandidaatsgraad en de afleiding kandidaatschap minder geschikt achten om plaats te nemen in het
rijtje baccalaureaat, doctoraat, licentie en aggregatie, zullen we
liever het in Zuid-Nederland reeds ingeburgerde kandidatuur
blijven gebruiken om de academische graad aan te duiden.
Enkele Noordnederlandse collega's, wier advies werd gevraagd,
bleken tegen het woord met deze betekenis geen bezwaar te
hebben,
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Gegradueerde —graduaat

Uit alle woordenboeken blijkt dat het werkwoord gradeer
en zijn afstammeling gradueren beide de betekenis hebben : een
academische graad verlenen of verkrijgen. Welke graad het is
heeft geen belang. Een gegradueerd student heeft aan de universiteit
een of andere graad behaald. Het woord wordt ook wel gebruikt
in verband met militaire graden. Een gegradueerde is dus iemand
die tot een academische (of militaire) graad is bevorderd.
De term gegradueerde met de speciale betekenis „iemand die een
bepaalde acad. graad heeft verworven die tussen die van kandidaat
en licentiaat ligt" schijnt specifiek Belgisch te zijn. Deze betekenis
vinden we opgenomen in Winkler Prins (in twee delen) en Van
Dale : "(in België) niet-wettelijke academische graad tussen kandidaat en licentiaat.,, Om die speciale graad aan te duiden gebruikt
men in België in het Frans le graduat, welk woord ik slechts
in één woordenboek heb aangetroffen 1), in het Nederlands
Iet graduaat, dat in geen enkel woordenboek is opgenomen. Te
Leuven kan men, na drie of meer jaren studie (kandidatuur + i j.
of meer) de volgende acad. graden behalen : het graduaat in de
theologie, het graduaat in de godsdienstwetenschappen, het
graduaat in de actuariële wetenschappen, het graduaat in de
bedrijfseconomie; vroeger ook het graduaat in de landbouwwetenschappen. In het Frans beantwoordt daaraan telkens
„graduat en ... ".
Als benaming van de graad zou ook graduatie kunnen dienen.
Het woord komt in de meeste woordenboeken voor met, in
academisch verband, de bepaling : verlening van een graad.
Gelet . op de betekenis van gradueren kan graduatie even goed
„verkrijging van een graad" betekenen. Er is m.i. echter geen
reden om graduatie niet voor te behouden voor de hierboven
vermelde algemene betekenissen en de specifiek Belgische academische graad niet met de specifiek Belgische term (het) graduaat
te benoemen. Een reden om de term af te wijzen, zoals bij aggregaat,
is hier niet aanwezig en hij sluit op gelukkige wijze aan bij baccalaureaat en doctoraat.
(

(1) J. KRAMERS Jz., Nouveau Dictionnaire Franfais-Néerlandais 2 , i 88 i;
p. 926: Graduat : bevordering tot een academische graad. Hier is wel graduatie
in het algemeen bedoeld en niet het Belgische graduaat.
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Een zin als „Die jonge man is een gegradueerde van Leuven"
kan, theoretisch althans, twee betekenissen hebben : i . Hij heeft
te Leuven een of andere academische graad behaald. 2. Hij heeft
te Leuven de graad van gegradueerde in een of ander behaald.
De contekst zal altijd wel zorgen voor de juiste interpretatie.
„Hij heeft het graduaat in de actuariële wetenschappen behaald"
is zonder meer duidelijk.
Het lijstje van de academische graden en de bezitters ervan
ziet er dus uit als volgt :
Baccalaureaat
Graduaat
Doctoraat
Kandidatuur
Licentie
Aggregatie
Magisterium

baccalaureus
gegradueerde
doctor
kandidaat
licentiaat
geaggregeerde
magister

Afgeleide betekenissen van kandidatuur, licentie enz.
Het is in België de gewoonte de termen die de academische
graden aanduiden, ook te gebruiken met de volgende afgeleide
betekenissen :
i) De studietijd, de studiejaren tot voorbereiding van een
graad, b. v. : hij is student in de licentie, in het graduaat; hij is pas
in de kandidatuur; twee jaar geleden zat hij reeds in het doctoraat.
2) Elk van die studiejaren afzonderlijk : hij is in de eerste
kandidatuur Germaanse filologie; in de tweede licentie economische
wetenschappen.
3) De studenten die in die studiejaren „zitten"; b.v.: morgen
schriftelijk examen voor de hele kandidatuur; prof. X examineert
morgen de eerste licentie, de tweede licentie komt vrijdag aan de
beurt.
Van Dale honoreert driemaal de eerste van deze afgeleide
betekenissen, eenmaal zonder, tweemaal met geografische beperking : baccalaureaat ..., algemene academische opleiding voorafgaande aan specialisatie in een bepaalde richting, en de daarop
volgende graad; — licentiaat (wij zeggen licentie) ..., 2. (België)
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studiejaren aan het behalen van die graad besteed; -- kandidatuur
..., 2. (Zuidn.) studie voor kandidaatsexamen.
In de praktijk voldoen deze woorden met hun drie afgeleide
betekenissen uitstekend. Het is o.i. overbodig nieuwe samenstellingen te smeden of lange omschrijvingen te gebruiken, als
„de studenten van het eerste licentiejaar ".

Decaan

—

deken

Het Latijnse woord decanus is tweemaal ontleend : de oudere
ontlening is helemaal vernederlandst (deken), de jongere slechts
gedeeltelijk (decaan). De nieuwe term betekent uitsluitend :
voorzitter van een universitaire faculteit. Deken betekent „oudste,
overste, hoofd" in het algemeen, b.v. van een gild, van het corps
diplomatique, van de orde der advocaten, van een kapittel of
van een aantal parochies (zie Van Dale en het W.N.T.). Alleen in
Zuid -Ned. komt het woord nog voor met de betekenis „hoofd
van een faculteit ". Tot in de tweede helft van de vorige eeuw
was deze betekenis ook in het Noorden bekend; het W.N.T.
vermeldt twee voorbeelden uit Noord-Nederland van i 864 en
1874.

Wij hebben geen reden om het gedifferentieerde woord decaan
af te wijzen. Te Leuven is het reeds lang in gebruik. Men kent
er nu zelfs een prodecaan voor de afdeling Kortrijk !
Rijksuniversiteit b:j ondere universiteit — vrije universiteit
In artikel i S van de Nederlandse wet van 22 dec. i 96o tot
regeling van het wetenschappelijk onderwijs lezen we dat de
bepalingen van afd. I, titel I (van die wet) betrekking hebben op :
a) de rijksuniversiteiten (Leiden, Groningen, Utrecht ... c) de
gemeentelijke universiteit te Amsterdam, d) de bijzondere universiteiten
(Amsterdam, Nijmegen).
De bijzondere univ. heten in de volksmond de vrije universiteit
(Amsterdam, afgekort „de VU" tegenover „de GU" = gemeentelijke univ.) resp. de Katholieke universiteit (Nijmegen).
Bijzonder in dit verband valt onder betekenis 4 van Van Dale :
niet van de overheid uitgaande of daartoe behorende : b j/onder
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bet. 8 : niet vallende onder zeker gezag, onder zekere jurisdictie
of een beschikkingsrecht van anderen : vrije steden, vrije jacht,
vrije beroepen; een vrije universiteit : niet van de staat uitgaand,
bijzonder; (Zuidn.) een vrije school.
Wij kunnen zonder bezwaar de Nederlandse terminologie
overnemen : te Gent en te Luik zijn rjksuniversiteiten gevestigd,
te Brussel en te Leuven bijzondere universiteiten. De volksmond
kan ze vrije univ., resp. katholieke univ. noemen.
De kandidaat is niet geslaagd, is afgeweZen

(

1

)

Een student aan een Belgische universiteit die niet slaagt voor
zijn examen in de zittingstijd van juni/juli mag meestal na de
zomervakantie opnieuw examen afleggen. Soms echter wordt
hem de verplichting opgelegd alle colleges een jaar lang opnieuw
bij te wonen vooraleer tot het herexamen te worden toegelaten.
In het Frans spreekt men in het eerste geval van ajourné 2), in
het tweede van refusé 3). De eerste term is vrij duidelijk, de tweede
niet : hij suggereert veeleer de uitsluiting van alle recht op herexamen.
Deze termen werden tot dusver aan de Nederlandstalige
Belgische universiteiten klakkeloos vertaald : de student werd
uitgesteld of geweigerd. Geen van beide woorden is helemaal bevredigend. Uitstellen is in het Nederlands ongebruikelijk met een
persoon als lijdend voorwerp. Het enige bekende geval is de
metafoor „een biechteling uitstellen" R.K. (Van Dale), waarmee
men bedoelt dat de absolutie wordt uitgesteld. Weigeren kan wel
met een persoonsnaam als lijdend voorwerp worden aangetroffen,
maar de geijkte term bij een examen is afwijzen.
Het is natuurlijk mogelijk precies te zeggen wat men bedoelt
door middel van een lange formule, b.v. „afgewezen met moge
om herexamen af te leggen ", „afgewezen met verplichting-lijkhed
(

(

(I) De bespreking van deze termen werd ingeleid door prof. dr. A. VAN
LOEY.
(2) Larousse Universel : ajourner, v.a. : renvoyer ... a une autre session
ajourner ... un candidat.
(3) M. GREVISSE, Le Bon Usages, p. S 2 I , note : être refuse à un examen
(échouer), contr. : être recu a un examen (réussir).
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om de lessen opnieuw te volgen". Om praktische redenen is een
korte term verkieslijk.
In geen van beide gevallen is de student geslaagd. Het verschil
bestaat alleen in een verzwaring van de sanctie in het tweede geval.
Daarom stellen we voor eenvoudig te spreken van niet geslaagd
(ajourne') en afgewezen (refusé). Al komen beide termen op hetzelfde neer, toch wekt de tweede door zijn directheid de indruk
strenger te zijn dan de eerste. Wat er precies mee bedoeld wordt,
leert men onmiddellijk door de praktijk.

EEN INLEIDING TOT DE BIBLIOGRAFIE
DER „POETICSCHE WERKEN"
VAN JONKER JAN VAN DER NOOT *
door
W. WATERSCHOOT

Onze eerste werkelijke renaissance-dichter, de Antwerpse jonker
Jan van der Noot, mag zich reeds meer dan een halve eeuw
koesteren in de belangstelling van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. In navolging van Ronsard had hij zich reeds poëtische onsterfelijkheid toegemeten met de volgende woorden
„Veel herder dan in stael, in coper of pourphier, / Heb ick dit
werck volbrocht so dat de loop der Iaeren, / Den reghen noch
den wint, noch ooc Mulsibers scharen, /Dat selfde nymmermeer
en sullen schenden fier :..." (1) Jammer genoeg ging deze hooggespannen verwachting niet onmiddellijk in vervulling, want
na zijn overlijden wachtte hem een periode van vergetelheid,
tweehonderd jaar lang. Na het pionierswerk van Stallaert die
in zijn werk Keurdichten uit de XVIe eeuw 2 een bloemlezing uit
het oeuvre van onze dichter bezorgde, en nadat Kalf hem een vrij
uitvoerige behandeling waardig keurde in zijn Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde in de i Ede Eeuw 3 komt de definitieve
doorbraak in 1895 met de bekende bloemlezing van Albert
Verwey ( 4). Daarna is de belangstelling voor Jan van der Noot
niet meer geluwd. Vermits ik hier geen bibliografisch overzicht
der Van der Noot-studie beoog te geven, volsta ik met te zeggen
dat sedertdien elke decade studies over Van der Noot kan aan(

(

)

),

* Deze bijdrage is de enigszins gewijzigde en aangevulde tekst van een
lezing, gehouden te Gent op 29 maart 1967 ter gelegenheid van het 26ste
Vlaams filologencongres.
(1) Jan van der NooT, Het Bosken en Het Theatre. Inleiding en aantekeningen
van Dr. W. A. P. Smit... met medewerking van W. Vermeer litt. neerl. docts,
Amsterdam en Antwerpen, 195 3, p. I 22 = (G. 8 vo).
(2) K. F. STALLAERT, Keurdichten uit de XVIe eeuw, I, Gent, 1857. Zie hierover
C. A. ZAALBERG, The Olympia Epics of Jan van der Noot, Assen, 1956, p. 10 S .
(3) C. A. ZAALBERG, a.w., p. I o8.
(4) A. VERWEY, Gedichten van jonker Jan van der Noot, met inleiding en aan
-teknig,Amsrda1895.
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wijzen, vanaf het werk van August Vermeylen, Leven en werken
van Jonker Jan van der Noot, in boekvorm verschenen in z 899,
tot het vooralsnog laatst gedrukte werk, de studie van S. F.
Witstein, getiteld De ver^encommentaar in het Theatre van Jan
van der Noot. Bronnen en bewerkingswee (Utrecht, 1965). Het werk
van F. de Schutter f.s.c., Het vers van Jonker Jan van der Noot
Een ritmologi.rche studie, bekroond door de Kon. Vlaamse Academie
in i 96o is thans ter perse *.
Een vrij omvangrijk deel van jonker Jans bewaard gebleven
literaire productie is reeds opnieuw gepubliceerd : het jeugdwerk
Het Bosken en Het Theatre ( 1) door Prof. W. A. P. Smit en drs.
W. Vermeer in í9S3; nog in datzelfde jaar gaf prof. Smit het
Epitalameon van z S 83 uit ( 2). In i 9S 6 verscheen de uitgave van
Das Buch Exta.ri.r, Cort Begryp der XII. boeken Olympiados en Abrégé
des douZe livres olympiades onder de algemene titel The Olympia
Epics of Jan van der Noot, van de hand van prof. C. A. Zaalberg (s),
die eveneens de Lofsang van Braband, Hymne de Braband weer het
licht liet zien in 195 8 ( 4).
Kortom, alle belangrijke werk van onze dichter is heruitgegeven, uitgenomen dat deel van zijn literaire nalatenschap
dat wij gemakshalve aanduiden met de verzamelnaam Poeticsche
Werken. Wel werden gedichten hieruit in de bloemlezingen van
Stallaert en Verwey opgenomen, en voor bepaalde gegevens
over een of ander mecenas of kunstenaar hebben verscheidene
literair-historici geput uit dezelfde bron. Want waaruit bestaan
deze Poeticsche Werken ? Eigenlijk is het een verzameling lof- en
gelegenheidsgedichten ter ere van elke sterveling die in Antwerpen
of —nog belangrijker — in de financiële instellingen van het
hertogdom Brabant enige invloed had. Vele dezer gedichten
zijn slechts vermomd als gelegenheidsvers. Dit betekent : telkens

* Inmiddels verschenen in de publikaties van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, 1967 (VIe Reeks, Nr. 98).
(1)Het Bosken en Het Theatre : zie noot i p. 3 i 7.
(2) Jan van der NooT, Epitalameon, oft houwelycx .rank voor Otto van
Vicht en Cornelia van Balen (15 83). Inleiding en aantekeningen van Dr. W. A. P.
Smit, met een bijlage over de drukgeschiedenis door Dr. W. Gs Hellinga, Zwolle, i 9 S 3.
Z iie
e noot z p. 317.
(4) Jan van der NOOT, — Lofsang van Braband. Hymne de Braband in facsimile- uitgave met inleiding en aantekeningen van Dr. C. A. Zaalberg, Zwolle, i 9 S 8.
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de inspiratie verstek liet gaan, beperkte de dichter zich ertoe een
reeds bestaand gedicht te voorzien van een opdracht aan een
— hopelijk gulle -- nieuwe beschermer. Zo zijn gedichten uit
Het Bosken nog terechtgekomen in de latere Poeticsche Kerken.
Ook verzen uit verdwenen of nooit volledig samengestelde
bundels zoals uit „die Bucher seiner liebdten" (1) en Europidos 2
hebben in de Poeticsche Werken wel een definitieve rustplaats
gevonden. Van der Noots poëtische werkwijze en financiële
bedoelingen kunnen de huidige lezer wel eens sarcastische uit
ontlokken, maar in dezen bleef onze Antwerpse jonker-latinge
toch ook maar de getrouwe navolger van zijn veelbewonderde
leermeester, Pierre de Ronsard ( 3).
Over het geheel der Poeticsche Werken hebben tot nu toe gepubliceerd : August Vermeylen en Leonard Willems. In Leven en
werken van Jonker Jan van der Noot wijdt Vermeylen 27 pagina's ( 4)
aan de inhoud der P. I., maar het belang hiervan kan niet optornen tegen zijn bibliografie. De lijst der bestaande exemplaren
die hij als eerste aangelegd heeft, dwingt nu nog bewondering af.
In totaal is hij op het spoor geraakt van 27 exemplaren, waarvan er
tijdens de twee Wereldoorlogen drie vernield zijn ( 5). Thans zijn
mij 3 3 boeken, inhoudende P. W. bekend. Iedereen moet toegeven
dat deze geringe aanwinst van negen exemplaren ten zeerste
pleit voor de grondigheid van Vermeylens opzoekingen.
Op 19 januari 1921 hield Leonard Willems een lezing voor
(

)

de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde

getiteld De Bibliographie der Poéticsche Werken van J. van der Noot.
Dit werd opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde t 921
p. 41-47, waarin hij op zeer preciese manier de samenstelling
van elk exemplaar der P. W. door Van der Noot zelf uiteenzette
en daarbij aantoonde dat men niet, zoals Vermeylen, mag spreken
( 1) C. A. ZAALBERG, The Olympia Epics. , p. ( 2-7)9 § 68.
(C.
2) A. ZAALBERG, Lofsang van Braband ... , p. 44, noot 88.
(C.
3) A. ZAALBERG, „Das Buch Extasis" van Jan van der Noot with a summary
in English, Assen, 1 954 p• 3 0 .
(4) A. VERMEYLEN, a.w., p. 87-I I 4.
(b) P. W. met titelbladen I S 8 I en 15 88 te Leuven, met datum I S 8 S te Kassel.
Het exemplaar te Rijsel (zie L. WILLEMS, De Bibliographie der Poéticsche Werken
van J. Van der Noot, overdruk uit VMA jaargang i 92 i, p. 6, voetnoot i) dat
..

eveneens verloren ging, was aan Vermeylen onbekend,-
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van verschillende „uitgaven" der P. W. Tevens duidt hij de enig
juiste werkwijze aan voor elke bibliografische beschrijving op
blz. 42 :
"Er is dan ook slechts een middel om die bibliographie weten
te maken : Namelijk ieder folio plano afzonderlijk-schapelijko
te beschrijven en als een uitgave op zichzelf te beschouwen
(hetgeen overigens met de waarheid strookt). En dan met behulp
van den inhoud van het folio, den datum trachten te bepalen.,,
De kwaliteit van Willems' uiteenzetting wordt niet beter
geïllustreerd dan door het feit dat in latere publikaties zijn voor
als de meest geslaagde, steeds geciteerd wordt (1).
-steling,
Het doel van de onderhavige bijdrage is nu juist, eerder aan
de hand van de materiële, bibliografische gegevens dan uit de
inhoud der gedichten, orde te scheppen in de verwarde en ver
massa drukwerk, die zich aankondigt als P.W. Men-warend
kan deze werkwijze ongeveer vergelijken met prof. Hellinga's
artikel, De drukgeschiedenis van het epitalameon van Jan van der Noot 2
in de uitgave van dit werkje die ik al geciteerd heb.
Aan de lezers die niet zo vertrouwd zijn met de i Ede-eeuwse
drukken moet ik eerst en vooral verklappen dat de boekband
zoals wij hem kennen, niet automatisch bezorgd werd door
de drukker. Tot in de i 8de eeuw moest de koper doorgaans zelf
instaan voor de aankleding van het aangeschafte werk ( 3). Meestal
werden de katernen zeer summier samengebonden en gehuld
in een slap perkamenten omslag. Drie bestaande exemplaren
der P. W. ( 4) dragen nu nog dit omhulsel. Het belang hiervan?
Enkel deze exemplaren garanderen ons nog de schikking der
vellen (of plano-bladen) zoals zij door de dichter bedoeld was.
In de overige exemplaren kan bij de aankoop of bij het opnieuw
inbinden in latere eeuwen de oorspronkelijke orde verloren
gegaan zijn. Waarom ? Omdat de inhoud van elk vel een geheel
op zichzelf vormt, dat geen uitstaans heeft met de bladen in de
(

)

(1) Zie Dr. W. A. P. SMIT in Het Bolken..., p. i 5 ; C. A. ZAALBERG, „Das
Bucb Extases" ..., p. 27.
Epitalameon..., p. 45 C. v.
(2) Jan van der NooT,
(3) Ronald B. McKERROW, An Introduction to Bibliography for literary students,
Oxford, 1965, p. 123.
(4) Te Gent, UB, R. i 209 ; Brussel, Kon. Bib!. VH 23887 ; Wenen, Osterr.
Nat. bib!. -+.--35.O.61.
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onmiddellijke nabijheid. Slechts in zeven gevallen horen twee
vellen bij elkaar (1).
Naar de inhoud behoren deze P.V. tot de „Ephemera" der
literatuur. Dit is drukwerk, dat enkel voor één speciale gelegenheid
(zoals geboorte, huwelijk, afsterven van een particulier, Blijde
Inkomst van een vorst) of voor één bepaalde persoon ter perse
werd gelegd. Van deze gelegenheidsdrukwerken zijn slechts
schaarse relicten uit de i Ede eeuw tot ons gekomen, doordat zij
juist zeer vlug hun bestaansrecht verloren, b.v. bij het overlijden
van de persoon voor wie zij waren samengesteld. Zo mag het nog
een uitzonderlijk toeval heten dat Van der Noots Epitalameon,
een typisch product van het genre, nog in twee exemplaren
bewaard bleef, waarvan een in het drukkersarchief ( 2). Wat de
P. W. gered heeft, is hun uiterlijke vorm. Zij zijn luxueus gedrukt
op groot folioformaat (formaat der blz. : eerst i 8,5 X 29, later
20 X 3 2 cm) en vanaf i S 8 8 met een grote variëteit van lettertypen
en vignetten.
Een belangrijke constatering hierbij was, dat van elk vel
slechts één oplage gedrukt werd. Bewijzen hiervoor ?
i) Het zetsel verschilt nooit tussen de exemplaren van eenzelfde
plano-blad.
2) Een ander bewijs : het gebeurde wel meer dat de aangezochte
mecenas een heel college was, waarvan een of ander lid vervangen werd, hetzij tijdens het drukken van het betreffende
gedicht dat aan hen was opgedragen, ofwel in de tijd tussen
het drukken en het bestellen van een exemplaar der P.W.
Hoe loste Van der Noot dit actualiteitsprobleem op ? Niet
door een herdruk, maar wel plakte hij een strookje papier
met de naam van de nieuw aangestelde over de vermelding
van het verdwenen personage (3).
3) Een derde argument, dat men weliswaar slechts met omzichtigheid mag hanteren, is het voorkomen der watermerken.
Binnen de groep exemplaren van hetzelfde vel is dit grotendeels
hetzelfde (75-100 %).
(1)Bij de vellen : APOLOGIE, LIEFVELT, MATTHIAS, POETOV, SLOTVEL,
Gooss Ius.
Epitalameon..., p. 56 en
(2)Dr. W. Gs Hellinga in Jan van der NooT,
p. 57•
3) Vb. Gent, UB R i 209, fol. 3 r° (tweemaal).

CHEFS,

(
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Wat mijn bewering betreft dat elke tekst slechts eenmaal gezet
werd, moeten een paar kleine restricties gemaakt worden : In
twee gevallen (1) is de familienaam van de geëerde persoon als
laatste woord van de titel in de meerderheid der exemplaren
weggelaten. Hiervoor werden de desbetreffende letters gewoon
uit de vorm weggenomen, zodat die laatste titelregel in disharmonie staat tot de rest van de titel wat betreft de verdeling van
het wit langs de zijranden. In één exemplaar van het vel MATTHIAS
(Parijs, BN Rés. Yi. 4. fol. 9 vo en fol. 12 r°) prijkt de naam
van de auteur onder de eindregels van een gedicht, in plaats van
de verwachte vignetten.
Een paar vellen zijn gecombineerd (2), d.w.z. dat een nieuw vel
samengesteld is aan de hand van reeds bestaande bladen. Dit
verschil in combinatie van de stukken onderling leidde niet tot
wijzigingen in het zetsel : de vorm van een gehele pagina werd
als één geheel behandeld en werd dan ook integraal overgenomen
of weggelaten. In één geval werd het zetsel wel op initiatief
van de auteur zelf -- gewijzigd, nl. in het sonnet van „Jan de
Maes aen Belgica, nopende de vier beste en vvtnemenste Componisten ..." Hier heeft Van der Noot op vrij subtiele wijze rekening
willen houden met de mogelijke voorkeur van het publiek voor
deze of gene componist. In het eerste vers van het sonnet worden
de componisten opgesomd als „Trehou, VValrands, Verdonck
en Piuernage" maar een ander vel zegt : „Piuernage, Verdonck,
Trehou en Walrands" en er is nog een derde versie : „VValrands,
Trehou, Verdonck en Piuernage" (3). Welke moeilijke koper
zou zijn gading niet vinden onder deze keuze van rang- en waarde
-schiknge?
Bij de vellen GRAMMAY I en II fungeren dezelfde gedichten als
eerste folioblad, maar er zijn twee versies voor de tweede helft
van het vel : In drie gevallen wordt dit blad ingenomen door

(1) Vel GRAMMAY I, ro I Peter Coppenol : staat enkel in A UB 2842 B 28
fol. I 2 ro, B KB II 6i 83 8 1 fol. 24 ro; vel SCHOLIERS, vo II Peeter Meule-mans :
staat enkel in MPM R 463 fol. 34 vo.
(2) De vellen GRAMMAY I en II, MAEs, LiEFVELT.
( 3 ) 1) ASB C 91675, fol. 27; Amsterdam, UB 2842 B 28, fol. i 3, PlantinMoretus, R. 46.3 , fol. z6.
2) Amsterdam, Kon. Akademie v. Wet. G322, fol. 26.
3) Parijs, Bib!. Nat. Rés. Yi. 4, fol. 23; Utrecht iii B 22e, fol. 21.
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een gedicht „Renden Een ... Hendrick Vool", 2 blz. lang. In vier
andere exemplaren krijgen we in de plaats daarvan de vier gedichten die op hun beurt het eerste folio vormen van het vel
MAES.

De drie hoger vermelde vellen met als tweede helft „Renden
Een ... Hendrik Vool" vormen een probleem apart. Oorspronkelijk is het de bedoeling geweest, een vel te vormen met volgende
inhoud
fol. I r° I Aenden Een ... Hendrick Vool.
vO I [vervolg hiervan]
fol. II to II Aenden En ... Dirick vander Beke ...
Aenden Een ... Phlips vander Meeren ...
vo II Aenden Een ... Cornelis Grammay.
Aen den Een ... Peeter Coppenol.
Het bewijs hiervoor vinden we in het ex. P. V. Brussel, KB
II 6 i 8 3 8 1 fol. 23 en 24. Dit exemplaar is de oudste versie, want
de naam .Coppenol" is nog niet uit het zetsel verwijderd. Welnu
dit exemplaar bezit deze originele schikking. Daarna is de vorm
losgekooid, hetzij om „Coppenol" eruit te halen of omdat de
auteur vóór alles een paar vel met andere samenstelling nodig
had. (vb. GRAMMAY I Of MAES). Toen men daarna verder wilde
gaan met het drukken van het vel VooL - VAN DER BEKE ...
heeft men de twee zetsels (van de 2 blz.) in binnen- en buiten
onderling van plaats verwisseld, zodat men uiteindelijk-vorm
een vel kreeg met dit uitzicht :
fol. I to I Aenden Een ... Cornelis Grammay.
Aen den Een ... Meester Peeter
vo I Aenden En ... Dirick vander Beke ...
Aenden Een ... Phlips vander Meeren ...
fol. II r° II [vervolg van „Renden Een ... Hendrick Vool".]
vo II Aenden Een ... Hendrick Vool.
Onder deze vorm vinden wij dan ook dit vel GRAMMAY II
in de twee overige exemplaren.
Niet zo moeilijk is de differentiatie bij vel LIEFVELT. In het
ex. WNB, + 3 S .o.6i, fol. 8 r0 is het gedicht „Aen ... Arnault
Sasbaut ... ", dat gans deze rectozijde vult, vervangen door een
Frans gedicht „A ... Daniel Danwitz ... ", waarbij de rest van
het vel geen wijzigingen ondergaat.
Anders is de combinatie verlopen in het ex. te Parijs, BN,
Rés. Yi. 4. fol. 21 en 2 z. Dit is samengelezen uit volgende ele-
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inenten
1 = I.IEFVELT I T u
1 = I.IEFVELT [ I j V° II
fol. z2 í-0 II =MAES
roll
V 0 u = I.IEFVELT [2] vo II
ÍO1. 2I i0

[

]

V0

In later ontstane P. IV. treffen we nog een dergelijk geval aan :
het vel FEYTENS is in het ex. W HAB, Lp 49 , fol. S gereduceerd
tot
. . één enkel folioblad met de tekst der oorspronkelijke rectozij en.
Het illustratiemateriaal, dat zeer rijk vertegenwoordigd is,
was eigendom van jonker Jan van der Noot zelf. Dat geldt zowel
voor de portretten, cartouches en vignetten, als voor de fleurons
(de lijnen die een kader om de eigenlijke tekst vormen) en de
houtsneden.
De portrettengalerij levert ons nog eens een bewijs van de
zucht naar .magnanimitas" (1) bij Van der Noot : van welke
i Ede-eeuwse Nederlandse dichter zijn er zoveel portretten bewaard ?- Voor het ogenblik ken ik negen portrettypes, waarvan
slechts één in vignetformaat ( 2).
Nu de cartouches. Prof. Smit heeft er reeds op gewezen dat
twee cartouches op de titelpagina's van Het Bosken en Het Theatre,
identiek zijn ( 3).
( 1) Zie M. GREAVES, The Blazon of honour. A study in Renaissance Magnanimity,
London, 1964, D. 22-24, vooral p. 65-72.
( 2) Portretten vermeld of gereproduceerd in
i) exemplaar H. van Het Bosken (zie Het Bosken..., p. 14 en voetnoot i aldaar.)
2) C. A. ZAALBERG, The Olympia Epics. p. (36).
3) ibid., p. (142).
4) Jan van der NooT,
Lofsang van Braband..., p. 8 (zelfde portret in P. W.
1s8o-85).
5) id., Epitalameon..., p. 4 en in P.117. 1590 e.v.
6) vignet in P. IV. Vervliet I S 88, Antwerpen, STA. C 91 677, fol. 2 vo.
7) C. A. ZAALBERG, „Das Buch Extasis" ... voor de titel, overgenomen uit
N. REUSNER, Icones .live imagines &, Straatsburg, I S 87.
8) Jan van der NOOT,
Het Bosken..., p. 52.
9) Een gravure, gesignaleerd door E. FETIS, Les artistes belgen a l'étranger.
Etudes biographique r, historiques et critiques ... II, Bruxelles, 18 6 S , p • 393,
en gereproduceerd in F.W.H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish etchings...,
VI, p. 8, nr. 6.
Het Bosken, p. 3 S .
(3) Jan van der NooT,
..,
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Voor het losse gebruik der vignetten kan ik ter illustratie een
typisch voorbeeld aanhalen : op een titelpagina van het Epitalameon 1) uit i S 83 staat, in plaats van het drukkersmerk van Jan
Verwithagen een voor de gelegenheid passend vignet met randschrift „amore et prudencia". Hetzelfde vignet komt voor, maar
verwerkt in een soort rebus, achterin de P. T.Y., gedrukt bij Vervliet
in ás88.
De fleurons om de houtsneden, die voorkomen in het exemplaar
der G.U. te Amsterdam met datum 1 5 84 op de titelpagina, werden
later massaal gebruikt als omlijsting der P.W. vanaf i S 88. Acht
houtsneden van Het Theatre komen voor in latere P.W. ( 2).
Tot nu toe beperkte ik mij tot het algemeen uitzicht der P. W.
Beschouwen wij thans iedere groep afzonderlijk. Volgens de
typografische afwerking splitsen wij de P. IV. in twee groepen :
één, gedrukt door Gillis van den Rade, en één gedrukt door
Daniël Vervliet en Arnout s' Coninx.
Vooreerst nu de P. W' , gedrukt door Gillis van den Rade. Wij
beschikken over vier titelvellen (met opzet spreek ik hier niet
van titelpagina's, omdat wij als eenheid voor de bibliografische
beschrijving het vel als geheel moeten nemen). Deze bladen zijn
gedateerd 15 8o, I S 8 I, i S 84 en i S 8 S . Blijkens het zetsel zijn de
vellen uit i S 8o en I S 8 I tegelijkertijd gedrukt, en wel in i S 8o,
want waarom zou Van der Noot zijn werk laten antidateren?
Dezelfde gelijktijdigheid geldt voor de titelvellen van i S 84 en '8 S ,
(

die dan uit i S 84 stammen. Het voorkomen van een dergelijke

titel geeft ons niet automatisch de datum waarop de overige vellen
van dit exemplaar der P. W. gedrukt werden : drie exemplaren
met jaartal i 5 8o bleven bewaard, negen van i S 8 i, twee van i 5 84
en drie met datum i 5 85 . Dit bewijst enkel dat onze dichter over
een aanzienlijke voorraad vellen van I 5 8 I beschikte, die hij dan
ook gebruikte als voorwerk bij bladen die gedrukt werden in
15 85 of zelfs later. Zo haalt Willems ( 3) het volgend voorbeeld
(1)In het exemplaar te Brussel p. i ; zie Epitalameon p. 49.
(2)Op de binnenvorm van het vel MECHELMAN : Faunen en nimfen (Het
Theatre, p. 224) 3 nimfen bij een bron (ibid., p. Zoo) het schip (ibid., p. 196)
de Tibergod (ibid., p. 2 I 8) ; Op de binnenvorm van het vel PEEmas : de godin
Athene (Het Theatre, p. 228), het monument (ibid., p. 21 o) de triomfboog
(ibid., p. 212) en de instortende tempel (ibid., p. 208).
( 3) L. WILLEMS, a. art., p. 4 -46.
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aan : in het gedicht, opgedragen aan Jan van Gheesdale, zinspeelt
Van der Noot op een paar samenkomsten die pas in z S 86 konden
plaatsvinden. Nochtans is dit gedicht opgenomen in een bundel
met als jaartal vooraan : I S 8 i.
Voor de opmaak van de titels voor z S 8o en I S 8 I heeft Van
der Noot — of was het misschien Gillis van den Rade, de drukker
zelf ? — zich laten inspireren door het Cort Begryp der XII. boeken
Olympiado.r en de Lofsang van Braband; beide verschenen bij dezelfde Van den Rade respectievelijk in z S 79 en z S 80. Dezelfde
tweetalige bladschikking bleef bewaard. De tekst luidt als volgt
Verscheyden / poeticsche ( 1) / werken / Van i. IAN VANDER
NOOT, I PATRI. VAN ANTWERPEN. / Divers / aewres / poetiqves I
Du Sr. I. VANDER NOOT, / patrice d'anvers. / En anvers / De
1'Imprimerie de Giles wanden Rade. / L'an M.CCCCC. Lxxx[of
LXXXI]. De overeenkomst gaat nog verder : zoals in de Lofsang
van Braband werd enkel de buitenvorm van dit vel gedrukt, met
titel en portret van hetzelfde type. De plaats voor de binnenvorm
bleef blanco.
Niet minder dan negen exemplaren op een totaal van twaalf
met datum z S 80 of z S 8 z zijn ingebonden samen met de Lofsang
van Braband, het Cort Begryp, of beide (a). Hetzelfde gebeurde met
twee exemplaren van z S 85 . Hier fungeren de P.W. ongeveer
als voorwerk : de loftuitingen voor aanzienlijke edellieden of
het aanprijzen van de Antwerpse dichter nemen er de belangrijkste
plaats in.
Poeticsche" komt reeds voor in de titel van Het Bosken, zie Het Bosken
en Het Theatre..., p. 13.
Wien, Österreichische Nationalbibliothek + 3 S .o.6 i : P.W. +
(2)
Lofsang + Cort Begryp.
Antwerpen, ASB. C 92022: P. IV. + Lofsang + Cort Begryp.
Brussel, Kon. Bibl. VH 24267 : Lofsang + P. IV.
II 61838 : P.1W. + Lofsang + Cort Begryp + P. WI.
(Vervliet).
Gent, Univ. Bibl. C i 1736 : P. W. + Cort Begtyp + Lofsang.
Utrecht, Univ. Bibl. 2 i z B z 2 : Cort Begryp + Lofrang + P. W.
--- Parijs, Bibl. Nat. Rés. Yi. 4.: Lofsang + P. W.
London, B.M. I I 5 5 5 •g•z 6 : Lofsang + Cort Begryp + P. IV.
I I 5 5 5 . g. 2 5 : Cort Begtyp + Lofsang + P. W.
1585 : Amsterdam, Kon. Akademie van Wetenschappen G 3 zz : P. IV. +
Lofsang + Cort Begryp.
1585 : Wolfenbi ttel, Herzog August Bibl. 23 .i Poet zO (i) : P. W. +
Lofrang.
(1)
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Het titelvel voor i S 84 en i S 85 is geinspireerd op de titelpagina
van Das Buch Extasis. Niet alleen het model van de triomfboog,
maar ook een deel der wapenschilden en mythologische figuren
werden overgenomen. De titel luidt : De / poeticsche / werken /
van / myn heere / vander Noot / (. • .) / T'Antvverpen, / By
Gillis vanden Rade. c /D. /D. LXXXIII I. [of (I).I)LXXXVI. Een Franse
titel ontbreekt. Op de versozijde prijken een paar lofdichten ter
ere van jonker Jans werk. Zoals bij het voorgaande titelvel staat
ook hier het portret van de dichter (zelfde type) op de tweede
bladzijde van de buitenvorm (= p. 4), terwijl de onmiddellijkk
voorafgaande pagina (p. 3) onbedrukt bleef. De twee exemplaren
van i S 84 werden op perkament gedrukt.
Afgezien van de titelvellen werden bij Van den Rade zevenentwintig vellen P. IV. gedrukt, d.w.z. io8 blz. Vermits het lettermateriaal constant bleef, is het zeer moeilijk om, aan de hand van
louter materiële gegevens, een rangschikking naar de tijd van
ontstaan voor elk vel op te stellen. Wel laten de watermerken,
die in het merendeel der exemplaren van bepaalde vellen opduiken,
een zekere ordening toe.
In de vellen die ik als de oudste meen te mogen beschouwen,
vallen eigenaardigheden op die prof. Smit reeds in Het Bosken
opgemerkt heeft en die volgens hem wezen op het karakter van
verzamel-uitgave van deze bundel, nl. de behandeling van custoden
en signaturen. In het vel dat normaal in bijna elk exemplaar
volgt- na de titel — het omvat een elegie „tot den Leser" en lofdichten ter ere van de dichter — treffen we op de eerste rectozijde de signatuur A2 aan, en op de tweede rectozijde A3, dit
om de binder duidelijk te maken welke van beide rectozij den .als
eerste moest ingebonden worden. Door deze signaturen weten
wij eveneens dat niet meer vellen als voorwerk voorzien waren,
want tussen A2 en A3 kon natuurlijk niets ingelast worden.
Een ander plano-blad met custoden in de binnenvorm is een
zeer speciaal geval. De eerste twee blz. worden gans ingenomen
door een gedicht ter ere van Gabriël Roelandts. Onderaan de
eerste versozijde staat als custode „AEN", het beginwoord van
de titel „Aenden E.n vvysen ende seer voorsinighen Jacques
Marchant". Het gedicht dat hiermee begint, neemt de volledige
tweede helft van het vel in beslag en besluit met het woord FINIS
als slot van dit vel. Van groot belang is die eerste custode „AEN".
Vele andere bladen der P. W. beginnen namelijk eveneens met de
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formule „AEN den E.n vvysen enz ..." Daardoor is het meermaals
gebeurd dat zulke vellen ingelast werden na het blad met custode
ABN. Dit bewijst dat, bij gebrek aan signaturen, de binder de
custoden geraadpleegd heeft om de vellen te rangschikken (1).
In vellen van dezelfde eerste groep, maar van latere datum,
vinden we een nieuwe ( 2) reeks A A2 en A3 verdeeld over twee
vellen. De eerste rectozijde van het eerste vel draagt signatuur A.
A. en A3 staan respectievelijk op de eerste en tweede rectozijde
van het tweede vel, dat dus in het eerste plano-blad moest gevouwen worden. Als custoden vinden we „Spaenen" op de eerste
versozijde van het eerste vel, en in het tweede vel : „-der" aan het
einde van de eerste versozijde, „Et" bij de tweede. De signaturen
H, H2 en I, II werden volgens hetzelfde principe geplaatst. In
beide gevallen gaat het om gedichten die betrekkelijk lang zijn,
en die we reeds kennen uit Het Bosken de poëtische briefwisseling
met Guillaume de Poitou en de ode voor de heer van Carloo.
Beide stukken omvatten telkens twee vellen, waarvan het eerste
de signatuur H of I draagt op de eerste rectozijde, terwijl op de
eerste rectozijde van het tweede vel, dat, zoals hierboven, in
het eerste blad werd ingevouwen, dan H2 of I2 voorkomt.
De inhoud van de verzen heb ik nog niet nader onderzocht,
maar volgende vaststellingen vallen op van bij het begin : de
oudste vellen uit deze groep bevatten praktisch uitsluitend lofgedichten van Jan van der Noot ter ere van invloedrijke figuren ( 3).
De reden hiervoor zal wel vrij utilitair geweest zijn. Later was
zijn financiële toestand misschien minder nijpend, want bij de
bladen van latere datum treffen we er vijf aan die enkel bestaan
uit lof- en eerrijmen voor de Antwerpse dichter. Ook werden de
meest uitvoerige stukken uit Het Bosken integraal overgenomen
zoals reeds gezegd, de ode voor de heer van Carloo en de verzen
van en aan de Poitou, evenals het lofdicht van Goossenius.
Twee elementen bleven constant :
:

(1)Voor de zeldzaamheid van dit procédé, zie Ronald B. McKERROW,
a.w., p. 82, noot 4.
(2) Door het bestaan van de oudere A2 en A3 signaturen ontstond soms
verwarring bij de boekbinder; in het exemplaar MPM R 46.3 werden de
oude vellen tussen de nieuwe ingelast; resultaat : A (nieuw) A2 (nieuw)
A $ (oud) A2 (oud) A3 (nieuw).
(3) o.a. voor Diederich van Liefvelt, aartshertog Matthias, Charles de
Croy, Philippe d'Egmont.
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Zoals in Het Bosken werden twee vellen met religieuze poëzie
achteraan (1) geplaatst. Hun apart karakter in de verzamelbundel blijkt uit het voorkomen op elke blz. van een kopregel,
afwisselend in het Nederlands en het Frans.
De laatste blz. wordt ingenomen door een houtsnede, voorstellende dezelfde pyramide als in de Lof sang van Braband
en het Cort Begryp, echter zonder de toelichting van de rebus
op enige voorafgaande pagina. Vermits deze slotpagina deel
uitmaakt van een vel godsdienstige poëzie, was het wel de
bedoeling van de auteur deze soort gedichten steeds achteraan
te plaatsen.
De tweede en laatste groepering omvat, zoals ik al zei, de
P.W. gedrukt door Daniël Vervliet en Arnout s'Coninx van
5 88 tot z 594. Van der Noots gewone drukker, Gillis van den
Rade, was protestant, en verliet dan ook Antwerpen na i S 8 5 , zodat
onze dichter een nieuwe drukker moest zoeken. De eerste uitgave
bij Daniël Vervliet, getiteld De / poeticsche vver-/ken van myn
hee-/re vander Noot, / Les cevvres poe/tiqves dv S. r iAn/ vander
Noot. / T'Antvverpen, / By Daniel Vervliet. / i 5 8 8. verdient
onze bijzondere aandacht.
Van deze uitgave bleven zes vellen bewaard, met op vijf daarvan lopende regels, signaturen en paginering. En wel volgende :
— Titelvel r° I
v° I
roll
vO

II

vel AMODEO de Sauoie
ro I
N2

titelpagina
Pl
p2

P3

vo II

p109
p IIO
p III
p I 12

vel Baltazar de ROY
Hh2
ro I

p z6o

vol

p 261

ro II
vo II

p262
p263

vol

roll

(1)

Enige uitzondering in het exemplaar der ASB C 91 675, fol. 9 -1 i.

330 — vel Cornelis GRAMMEY
r° I
Kkl
volp

r° II
vo II

p 274
2 75
p 27(9)
p 281

wij verbeteren:

— vel AELMOESSENIERS
Kk2
p 17(6)
r° I
volp177
p 178
r° II
p 179
vo II

p.

280

p. 276
277
278
279

SLOTVEL : geen signaturen noch paginering.

Het gebruik der signaturen is net hetzelfde als in de laatste
voorbeelden (H en H2 , I en I2) uit de eerste groep die ik al aangehaald heb. Daaruit volgt dat de schrijver hetzelfde systeem
aan verschillende drukkers opgedrongen heeft. Ik verduidelijk
voor elke signaturengroep (vb. Kk l en Kk2) reserveerde jonker
Jan twee vellen, ingebonden als quarto's. Het vel met de tweede
signatuur werd door het andere omsloten, zodat ze samen acht
pagina's vormden.
We nemen de proef : Kk1 en Kk2 . Daaruit volgt dat [N1 ], waarin
N2 geplooid zit, als paginering zou voeren r° I p. 107
io8
v° I
113
r° II
114.
vo II
Telt men dan terug, beginnend bij N l r° I = p. 107, dan is
M1 = p. 99 enz. Zo komt men uiteindelijk tot Al r° I = p. i i.
Het titelvel eindigt op p. 3. Dat betekent dat tussen het titelvel
en Al nog plaats zou moeten zijn voor een katern, bestaande
uit twee, nu ongesigneerde vellen, die als voorwerk zouden dienst
doen. Toch ontbreekt daarvoor één eenheid bij de paginering,
zodat we Al r° I dan zouden moeten gelijkstellen met p. i 2.
Hiertegen kan weinig bezwaar zijn want uit de bewaarde bladen
merken we dat de paginering vrij slordig is. Daarbij komt dat de
persoon, die de paginering aangebracht heeft, net dezelfde
theoretische optelling als wijzelf heeft moeten maken.
Voor de tweede reeks met dubbele letters moeten wij een
parallelle constructie opbouwen. Hh2 , omsloten door [Hhl l,
begint op p. 260. Dus zou de eerste rectozijde van Hh l zijn :
p. 2 S 8, en van. [Gg,1 : p. 250. Zo terugtellend, bereiken we [Aal]

— 331 —

beginnend bij p. 202. De voorgaande reeks signaturen telt 23
enkelvoudige letters. Deze reeks omvat dan 23 X 8 = i 84
pagina's waarbij nog 8 blz. voorwerk en 3 blz. van het titelvel.
Totaal : 195 pagina's. Dus eindigt Z1 , dat Z2 omsluit, met p. 195.
Hoe de kloof tussen Zl (p. 195) en Aal (p. 202) te overbruggen ?
Deze zeven pagina's komen overeen met één titelvel (nietgepagineerde titelpag. + 3 blz.) en Ir én vel als voorwerk, evenwel moet
men dezelfde rectificatie aanbrengen als in de eerste groep, nl.
één eenheid bijtellen. Geen moeilijkheden zijn er bij de verbinding
tussen Hh2 en Kk1 . Hhll eindigt met p. 265 , [Ii1] met p. 273,
waarop Kk1 = p. 274 mooi aansluit.
Het slotvel draagt signatuur noch paginering, omdat het
steeds bedoeld was als sluitstuk van een exemplaar der P. W.,
ongeacht het aantal vellen. Ook in deze uitgave troont het eeuwig
laatste pagina.
-heidsymbol,praed
Sedert het herstel van de katholieke religie moest elk drukwerk
het fiat van de censuur krijgen. Hierdoor krijgen we weer een
bewijs dat elk vel apart gedrukt werd, en niet in boekvorm aangeboden : De vellen Hh2 , Kkl en Kk2 zijn, elk afzonderlijk, door
kanunnik Michaël Hetsroy kerkelijk goedgekeurd.
Ik heb reeds laten doorschemeren dat van de niet teruggevonden signaturen wel nooit iets gedrukt is.
De 29 vellen (27 vel P. W. + 2 titelvellen), die binnen een tijdsspanne van minimum vijf jaar bij Van den Rade gedrukt werden,
zouden plots uitgebreid worden tot een geheel van ten minste
97 planobladen (2 X het alfabet, dat per lettergroep [vb. N en N2]
2 bladen omvat + 2 titelvellen + 3 vellen voorwerk) ! Daarbij
komt nog dat in het exemplaar te Leuven, dat helaas verbrand is,
net dezelfde vellen als de thans bestaande en géén blad meer door
Vermeylen (1) gesignaleerd werden. En het is wel meer gebeurd
dat Van der Noot een erg eerzuchtig plan had opgevat, dat helaas
geen of slechts een zeer gedeeltelijke verwezenlijking heeft mogen
beleven.
Waarom dan die vrij willekeurige toewijzing van signaturen?
N2 is opgedragen aan een hoog edelman : „Amodeo de Sauoie".
De reeks vellen met enkelvoudige signatuur kon de dichter
reserveren voor hooggeplaatste edellieden. De tweede reeks zou
[

( 1) A. VERMEYLEN,

a.w., p. 15 2.
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voorbehouden kunnen zijn voor personen wier bekendheid
— en dus ook nut — in het plaatselijk Antwerps milieu gelegen
was : de Antwerpse administratie is inderdaad overheersend vertegenwoordigd in Hh 2, Kkl en Kk2 . Waarom nu juist deze letters
genomen zijn ? Hierdoor was hij in elk geval vrij een zekere
willekeur in de volgorde te laten heersen. De signaturen I-Is en
H-H2 in de vellen van Gillis van den Rade waren trouwens
eveneens totaal willekeurig. Om elk mogelijk protest vanwege
het publiek tegen zulk wanordelijk aanprijzen van eenieder reeds
bij voorbaat te ontzenuwen, schrijft de dichter op vel Hh 2 p. 260,
laatste gedicht
Soo de bloemkens op t' veldt / deur des reghens besproyen /
Roode hier / witte daer / en ghinder gheele / bloyen /
Sonder te twisten seer wie staet op de hoogh' sye :
Soo heb ick oock dit boeck / reyn beplant / als de vrye /
En hier om bid' ic u / Vander Apt / myn goedt Heere /
Oock allen Heeren vroom / Vrouwen en Maeghden teere /
Dat sy heur (lesende mijn boeken) niet en stooren
Als sy / t' sy veur oft naer / heur deughden prysen hooren /
Want soo sonder hoogh eynd' de hemelen / int ronde
Loopen / soo is mijn boeck ghestelt J als de ghesonde /
Waer in men liuelyck der vromer lof sal lesen
Soo men in t' veldt siet staen de bloemkens op gheresen
Deur Floram / Cephirum j en Auroram de bloende.

Typografisch gezien is deze editie eveneens fundamenteel :
voor de typografische aankleding werd hier een vast patroon
aangelegd dat in latere bladen niet meer zal veranderen. Het
formaat is nog groter dan bij Gillis van den Rade, de voorpagina
behoudt de houtsnede die sedert i 5 84 gebruikelijk is, maar van
nu af wordt de tekst op elke pagina omgeven door fleurons, met
onderin, als lopende regel : „De poeticsche werken van mijn
Heere vander Noot" of „Les oevvres poetiqves dv Sr. Ian vander
Noot" (1). Er komen ook verfraaiingen : arabesken en vignetten ( 2).
In navolging van de gemaniëreerde typografie van die tijd krijgt
elke taal een lettertype dat daarbij het best schijnt te passen : voor
het Nederlands gebruikt men de textura en soms de civilité, voor
het Italiaans uiteraard de italiek, voor het Spaans de romein,
(1) Of een variant.
(2) Zie ook W. Gs. HELLINGA, in Epitalameon..., p. 6o.
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voor het Frans romein en soms italiek, en voor het Duits de
fractura. Deze werkwijze was geen alleenstaand geval : we bezitten
voorbeelden in Lyonese polyglotte uitgaven uit dezelfde tijd (1).
Voor het eerst verschijnen hier in de P. W. prozastukjes, nl.
gesprekken tussen een leraar, Doctor, en een groepje jongedames :
Corinna, de geliefde van Ovidius, Van der Noots eigen Olympia,
de Duitse Rosina, en de zuiderse schoonheden Laura, Cassandre
en Marfira, deze laatste de uitverkorene van de Spaanse dichter
Juan Boscan. Elk levert in haar eigen taal commentaar op de
lyriek van onze dichter, tenminste zover de bladspiegel dit toelaat.
Deze samenspraak is best te vergelijken met de „Apodixe" voor
Das Buch Extasis, de dialoog tussen Doctor Grenerus, meester
Quirinus en de onwetende Jacob ( 2).
Zo rest ons nog enkel een korte behandeling der P. 1V., verschenen na i S 8 8 en bewaard in i 6 exemplaren. Wij bezitten titelvellen, gedrukt bij Daniël Vervliet in 1 S 89 (2), i S 90 (i), I S 93 ( 2 )
en i S 94 (4). Bij Arnout s'Coninx verschenen zulke titelvellen met
datum 15 91 (I), I S 92 (z), I S 93 (2). Ook in i 5 94 liet Van der Noot
P. W'. drukken bij s'Coninx, getuige de twee vel „Op de / Gheluckighe ende / heerlijcke in-koomste des hoogh- / gheboren
Vorstes Ernesto... By Arnout s'Coninx... Anno M.D.XCIIII."
Voor de titelpagina werd nog steeds de houtsnede met triomfboog van i S 84 gebruikt, maar vanaf i S 89 staat telkens aan de voet
hiervan de kerkelijke goedkeuring, uitgereikt door Michaël
Hetsroy. Net zoals bij Gillis van den Rade zijn enkele titelvellen,
blijkens het zetsel, tegelijk gedrukt, en wel : Vervliet i S 89 en
590, evenals s'Coninx i 592 en i S 93. De houtsnede met het
monument werd echter vervangen door een slotvel waarvan twee
versies bestaan, maar met op de laatste pagina telkens vier pyrami en.
In de vellen uit deze periode treffen we geen signaturen of
paginering meer aan, wat er weer op wijst dat de bladen van i S 88
met hun paginering een alleenstaande reeks zijn. De bedoeling
was vel na vel in te binden, want viermaal neemt een gedicht

(1) M. CARTER and H. D. L. VERVLIET, Civilité Types, Oxford, z 966, p. I f ,
p. i6 voetnoot i en p. i o6 nr. 265.
(2) C. A. ZAALBERG, „Das Buch Extasis". . ., p. 176 - 183, id., The 0lympza Epics, p. (S) - (34).
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met zijn commentaar de gehele binnenvorm in beslag, zodat een
inlassing van andere bladen zinloos zou zijn (1).
De grote moeilijkheid bij deze laatste groep is, vast te stellen
wat bij Vervliet gedrukt werd, en wat bij s'Coninx. Enkel een
nadere bestudering der lettertypes kan hier tot conclusies leiden.
Een tweede probleem is de tijd van ontstaan voor elk vel, want
slechts een tweetal gedichten zijn gedateerd, niet de bladen zelf.
Een ordening is mogelijk aan de hand van twee materiële gegevens:
de lopende regels en de watermerken.
-- De lopende regels : zoals reeds gezegd, komt op elke bladzijde onderaan zulke lopende regel voor, d.w.z. vier per vel. De
spelling vertoont soms varianten, waarvan ik er 24 gevonden heb.
De vellen die dezelfde combinatie vertonen, d.i. die het overeenkomstige type lopende regel op de respectieve bladzijde bezitten,
zijn wel om hetzelfde tijdstip gedrukt. Waarom ? Deze lopende
regels maken geen deel uit van hetzelfde zetsel als de eigenlijke
tekst, maar ze zijn in de fleurons geïncorporeerd. Worden nu
een paar vellen met verschillende inhoud tegelijk gedrukt, dan
moet de drukker telkens enkel het zetsel binnen de normale
bladspiegel veranderen; de rest blijft staan. Laat de dichter enige
tijd daarna weer een paar vel P. W. drukken, dan moet men de
fleurons met lopende regel eveneens opnieuw zetten. Hierdoor
is het groot aantal varianten te verklaren.
— Een tweede, hoewel minder doorslaggevend argument
vormen de watermerken. Indien alle exemplaren van één vel
hetzelfde watermerk vertonen, pleit dit voor één bestaande
oplage ( 2). Vinden we dezelfde papiersoort bij twee verschillende
vellen, en zijn de lopende regels identiek dan mogen wij besluiten
tot een gelijktijdig ontstaan van deze bladen.
Het uitzicht van deze vellen blijft getrouw het schema van i S 88
navolgen, wat misschien een aanwijzing voor een zeker succes is;
trouwens, tussen I S 89 en i S 94. heeft Van der Noot niet minder
dan 50 verschillende ( 3) plano-vellen P. 1V. laten drukken, de zeven
titelbladen niet meegerekend.

(1) Nl. bij de vellen BEAR, GALLO, VROUWEN, WONSEL.
(2) Dit geldt voor ongeveer de helft der vellen P. 1V.
(3) 5 i vellen indien men het gedicht „Aux CHEFS ..." dat
eveneens als 2 aparte vellen P.W. beschouwt.

2

vel beslaat
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Met het oog op de voorbereiding van een heruitgave der P.
W. ben ik verplicht geweest voor alles een betrouwbaar referentiesysteem op te bouwen, waardoor de massa exemplaren voor
praktisch werk geordend wordt.
Zoals reeds gezegd is de eenheid voor de bibliografische beschrijving der P. V. het vel. En zulk vel beschrijven is niet zo
moeilijk. Maar die vellen komen enkel voor als onderdeel van
afzonderlijke boeken, waarvan geen twee identiek zijn. Hoe
lossen wij deze discrepantie op ? Door het construeren van twee
coordinatensystemen, één voor de vellen van Gillis van den Rade,
één voor de bladen van Vervliet en s'Coninx. Waarom geen voor
de laatste twee drukkers apart ? Omdat hun vellen vermengd
in elk bestaand boekdeel voorkomen, en omdat deze constructie
enkel dient om de samenstelling van elk bestaand boek te ver
-duieljkn.
Wij bouwen hierna deze twee coördinatensystemen op. Op
de verticale as plaatsen wij de vellen alfabetisch. Het heeft
hier weinig zin die te nummeren, want in het beste geval
kan men wel het jaar, waarin elk vel gedrukt is, bepalen, maar niet
de opeenvolging waarin de vellen zijn verschenen. Daarom duid
ik elk vel aan door de naam van de persoon, aan wie het eerste
gedicht op de eerste rectozi j de van elk vel toegewijd is. Komt
er geen eigennaam voor in de titel, dan katalogeer ik aan de hand
van het voornaamste woord in de titel. Op de horizontale as
plaatsen wij elk bestaand boek met zijn bibliotheeknummer.
Bij elk vel noteer ik fol. I en II omdat soms de ene helft van een
vel uitgescheurd werd of gewoon verloren ging. In de kolom
van elk exemplaar noteer ik het folionummer waarop dit blad
in dit bepaald boek voorkomt. In de laatste kolom (horizontaal)
noteer ik het aantal bestaande exemplaren van elk vel, verkregen
door het optellen van de voorgaande kolommen. In de onderste
verticale vakken bekomen wij het aantal folio's van elk ingebonden
boekdeel.
De exponenten i en z bij LIEFVELT enz. zijn geplaatst, analoog
met H, H 2 en I, I 2 om aan te duiden dat [2] door [1] omsloten
wordt.
De voordelen van dit systeem zijn drieërlei :
i) De constructie is zeer overzichtelijk : men kan aanstonds de
inhoud van elk boek aflezen binnen zijn verticale kolom.
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z) Deze optelling moet juist zijn. Indien ik een vel vergeet te
vermelden in een bepaald boek, dan klopt het aantal folio's
per boek niet meer, en dan weet ik automatisch dat een onjuistheid begaan werd.
3) Ontdekt men een tot nu toe onbekend exemplaar der P. W.
-- wat ik zeer waarschijnlijk acht — dan kan men het zonder
moeilijkheden in het systeem inschakelen door er een kolom
bij te voegen, en het totaal der exemplaren in de laatste horizontale kolom aan te passen.
Om te eindigen resumeer ik nog eens de hoofdzaken. Bij Gillis
van den Rade werden van i 5 8o tot i S 85 27 vellen gedrukt (de
titelvellen niet meegerekend). Daarop volgen 4 vellen bij Vervliet
in i S 88 (begin- en slotvel evenmin meegerekend), die de basis
vormen voor de volgende reeks, namelijk S o vellen, gedrukt
door s'Coninx en Vervliet tussen i S 89 en i S 94. De schijnbare
tegenstrijdigheid tussen de eenheid van bibliografische beschrijving, het vel, en het voorkomen ervan, namelijk in een der 33
exemplaren P. if7., kunnen we opheffen door deze gegevens in
een zeer eenvoudig coördinatenstelsel te vatten.
Ik hoop, ten slotte, dat ik door deze uiteenzetting heb kunnen
aantonen, dat een ordening der P. W. van jonker Jan van der
Noot wel degelijk mogelijk is.

APPENDIX

Hieronder volgt de lijst der exemplaren Poeticsche Werken
die mij bekend zijn. Eenieder, die mij nog andere bundels in
openbare bibliotheken of in privé-bezit kan signaleren, zou ik
zeer hartelijk dank weten.
De lijst is niet chronologisch, maar per bibliotheek geordend.
Zo kan de lezer merken of het exemplaar in de hem bekende
bibliotheek vermeld staat.
Amsterdam
Universiteits -Bibliotheek (AUB)

signatuur : 2842 B i8 PW 1581
1584
97 6 A i
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In de laatste kolom vindt men twee soorten cijfers : indien het vel in alle
gekende exemplaren in zijngeheel bewaard bleef, staat er slechts een getal.
Is dit niethet geval, danis er eenaparte optelling voor de twee foliobladen.

fol I
fol II
fol I
f o l II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II

TITELVEL I 5 8 9

TITELVEL I59O

VOORWERK
1589-90
TITELVEL 1 5 9 I

TITELVEL I 5 9 2

fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
f o l II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol 1
f o l II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fbl I I
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
f o l II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
f o l II
fol I
fol II
fol 1
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
f o l II
I
fol II

DEYBARRA

ETTEN

EUTERPE

FARNEZE

FEYTENS

FUENTES

GALLO

GEORGES

GHYSENS

GRAMMEY

GRANVELLE

HALMALE

HELMANS

KSTKOOMSTE

CARRO

CATANIO

CLAERHOUT

CRABBE
CHEFS
[2]
DAEMS

DAMANTT

DEYBARRA

ETTEN

EUTERPE

FARNEZE

FEYTENS

FUENTES

GALLO

GEORGES

GHYSENS

GRAMMEY

GRANVELLE

HALMALE

HELMANS

ESTKOOMSTE

CARRO

CATANIO

CLAERHOUT

CRABBE

fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
f o l II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
f o l II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol

MECHELMAN

MONEGLIA

NOOT

OPMEER

ORCO

PARDO

PEETERS

RE

ROY

SC HOLIER

T'SHERTOGEN

fol I
fol II
fol I
fol I I
fol

I. DE SMIDT

STERCKHEYT

STUYTELINCK

fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol II
fol I
fol I I
fol I
fol II

SWEERDTS

TASSIS

VERGANO

VROUWEN

WONSEL

VVEERDT I

WEERDT II

VVEERDT III

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

|

1

1

J

23
24

26

2 5

21
22

3
4

3 0

29

7
8

1 9

18

7
8

3 2

29

20

1 7

3 5

36

28
33

34
37

12

26

'

5
6

3
4

3 8

4i

4 1

j

3 1

3 2

3 2

3 1

1 6

13

14
15

3°

2 7

18
19

28
2
9

10
11

6

35

1

38

8

1

5 1

46

93
96

______—L

I

6

1 7

13
16

20

1
1

[

44
45

8

40

15

18

42

39

1 3

12

34

3 1

9

8

1

2 5

2 4

21

29
34

18
19

j
3 2

46

43
46

4 1

6
7

28

40

44

43
44

4 1

G K B 765 A 21 fol. 16 is een blad met het m o n u m e n t uit de slotvellen van
Gillis v a n den Rade.
T e l t men de i n g e b o n d e n exemplaren o p , d a n b e k o m t men als resultaat 35.

98

9
98

1

32

3 1

28
29

1 9

37
38

18
1 3
1 4

10
11

12

9

3
4

2 7

26

16
13

36
37

*3

22

5
8

4 2

39

1 5

1 4

26
7

1 7

36

37

36

z

20

1

j

22

5
8

2 3

1 3

1 9

3 7

'

1

1

1

1

1

7 0

1

1

2 4

23

59
60

11
12

7 0

69

73
74

3 2

3 1

16

9 2

92

9 1

42

4 1

29
30

39
40

28

2 7

79
80

14

1 3

64

6 3

81
82

*

43
44

1

1

12

20
21

28

3 1

33

3 2

5
6

1

9

4
5

2 7

24

15

1 2

12

1 4

15

10
11

9

1 3

j

j

1

6
7

2 9

26

13

12

3 2

3 1

2 5

22

20
21

28

2 7

39

39

3 6

28

2 7

17

l 6

1 4

3 0

3 1

10
11

5
8

34
35

6
7

12

9

25

22

13
15

3*
33

1 9

18

2 4

2 3

38

1
j

4 1

10

9

4 1

40

39
38

12

1 1

x
5
16

7
8

1 4

1 3

30

29

34
35

17

2 7

2 6

1 9

18

31
28

32
33

5
6

23
^4

2 5

22

!
1

j

[

j

!
!

1

}

1

1

31

29
30

18

17

8

21
22

14

1 3

20
23

*
26

2

2 4

27

15

12

11

7

3 1

28

10

8
5

!
!

T
5
- 1 (fol. 16) !
H16
1

1

j

|

1

1

7

10
11

9

1 5

i

(to)

37

37

3 6

34
35

1 5

14

19

16

11

10

18

17

24

2 3

8
9

1 3

12

32

3 1

2 5

22

20
21

28

2 7

5 (r°)

1

[

j

j

i

1

1

j

1

1

E c h t e r m o e t m e n b e d e n k e n dat B K B I I 6183 8 4 i n beide reeksen meetelt,
e n dat W H A B 23.1 P o e t . 2 0 (1) een exemplaar is v a n de l^ofsang van Braband,
met enkel een titelvel (1585) en het v o o r w e r k der P. W.

[

j
47
48

J
90

1

89

53
54

55
56

86

s7

6 2

61

25

26

77
78

20

19

87
88

3 6

*

67
68

49
50

7
8

65
66

7 1

2 3
2 4

7
11

(ro)
5 (t°)

1

9 +

1

2

2

2

7

4

2

6

4

6

12

4

10

2

10

8

6

5

1

12

4

4

4
6

2

3

9

4

2

9

6

8

11

1

10

4

8

2

6
7

11

3

2

3

4

6

12

4

10

2

10

8

3
4

2

2

2

7

4

9 + 1 r°
9 + i r °

5

7

1 r°

5

7

3
4

2

15

7 2

1

1

28
3i

7

83
84

3 7

26
29

12

9

2 5

22

1 5

1 3

33

3 2

1 9

18

2 4

23

3 8

22
2 5

10

2

45
46

3

3 7

2

6

4

2

2

2

1

10

21
22

7 6

75

33
34

5
6

*
36

3

67
68

49
50

7
8

65
66

16

15

73
74

3 2

3 1

45
46

2 4

2 3

59
60

11
12

69

39

1

6

26
29

3

2

1

2

1

Totaal der ex.
v. elk vel

17

2

1 5

4 2

14

15

3

2

1

4

1

4

WHAB
L p 40

83
84
9

G KB
765 A 21

2

20
21

4
5

1
2

GUB
R 1209

21
22

7 6

7 5

33
34

5
6

1 4

l6

22

6
5

28
29

3 2

j

11
1 4

1

7

14
15

10
11

5
8

7
6

2-5

2 4

20
21

16
17

1
1

3 1

1

|

|

j

1

|

1

j

1I

1

j

1

12

9

23
z6

35
38

33

3 2

I

34
z

36
39

85
90

23

22

77
84

11

6

67

6*

78
83

75

7°

44

41

5 2

45

92
97

53
60

59

54

89
86

68

61

21

2 4

80
81

17
20

88

87

31

30

64
65

47
50

4

1

66

6 3

7

21
22

3 8

7 1

74

2 3

26

10

34

3 2

1

2230

2 5

28
33

2 4

43

j

4 2

2 5

1 6

3 0

2 7

20
21

1 7

1 6

7

25

33

5
12

7

12

9

2 6

23

35
38

10

1 7

2 7

1

1 3
1 6

33

3 2

9

20

28

I

1

69
7<S

79
82

x
5
26

73

7 2

2 9

3 2

30
3i

6 5

64

5 0

47

4

1

63
66

12
2 4

26

3 1

7

6

I5

1 4

3 0

2 7

24

7
10

57

1 6

6

1 7

20

7

5 1

46

93
96

74

7 1

37

21

30

j

i

1

2230

2 5

28
33

2 4

43

44
45

23
26

10

6
7

j

4 2

2 5

l6

26
29

3

2

G UB
R 570(2)

1

1

4

1

3

2

GUB
R 570(1)

4

9

1

1

57

5 6

5
12

7<6S9

79
82

x
5
26

73

5 6

2 3

5

|

[

1

3 0

7 2

2 7

32

7

6

1

2 9

3 6

5

1

1

J

1

1

7

6

1

B KB
V H 23889

1.

1
2

B KB
V H 23888

4

3

2

B KB
II 46446

12

37

3 6

6
7

25

1 6

J

18

1 7

!_

1 4

5
6

11
12

19

11

1 3

11

12

1 5

J

20

1 4

2 3

1

20
I9

2 4

*3

26

2 5

21
22

3
4

3 0

29

10

2 5

2 4

6
9

39
40

1 9

l8

1 5

IO

2 5

2 4

6
9

39
40

7
8

1

4

1

4

3

3

4

1

B KB
V H 23887

3

1

B KB
II 618384

2

B KM

3

A SB
C 31382

2

1

A SB
C 91676

3

1

A SB
C 21338

2

1
2

A SB
C 91677

2

1

MPM
R 44.4

2

1

MPM
R7.2

B K B I I 61838 4 : Deze zes folio's zijn i n g e b o n d e n na I I 61838 4 fol. 1-18
( = vellen v a n Gillis v a n den Rade), en lopen dus v a n fol. 19 t o t fol. 24.

Aantal folio's per i n g e b o n d e n J
boek
1

fol I
fol I I

SUEIRO

fol II

I

fol I
fol II

B. DE SMIDT

fol I I

I

fol I
fol II

LEIUA

fol II

I

fol I
fol II

DAMANTT

fol

fol I
fol II

DAEMS

LANGHART

fol I
fol II

CHEFS
[2]

fol

fol

TITELVEL 1 5 9 4

I

fol I
f o l II

TITELVEL 1593
Vervliet

TITELVEL 1593 f o l I
s'Coninx
fol II

fol I
fol II

TITELVEL I 5 8 8

1588-1594

VERVLIET E N S'CONINX

A a n t a l ex.

— 339 --

MOTIE

Op haar plenaire vergadering van 21 juni 1967 heeft de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde de hier volgende
motie goedgekeurd :
„De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
spreekt haar waardering uit voor het zware werk dat de BelgischNederlandse Commissie voor de spelling van de bastaardwoorden
zich heeft opgelegd. De Academie meent dat het rapport van deze
Commissie bewijst dat het een hachelijke onderneming is de spelling
van de vreemde woorden en bastaardwoorden te willen vernederlandsen „volgens fonologische principes ". De Academie acht de
gehele of gedeeltelijke vernederlandsing van bepaalde grafieën,
woorden of woordgroepen niet gelukkig, in sommige gevallen zelfs
moeilijk te verantwoorden. Gelet op het feit dat algemene en consequente vernederlandsing niet uitvoerbaar, althans inopportuun is
gebleken, geeft de Academie er de voorkeur aan de vernederlandsing
van de bastaardwoorden niet verder door te voeren dan binnen de
mogelijkheden door de woordenlijst van z 954. geboden."

Naar aanleiding van het „Rapport van de Belgisch-Nederlandse
Commissie voor de spelling van de bastaardwoorden", uitgegeven
door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur (Directie der Internationale Culturele Betrekkingen, Belgisch-Nederlands
Cultureel Akkoord, 1 967), werd door de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde opdracht gegeven aan een
bijzondere commissie het hierboven genoemd „Rapport" van op-en
aanmerkingen te voorzien, die aan de heer Minister van de
Nederlandse Cultuur werden meegedeeld.

BEDENKINGEN
BIJ HET RAPPORT VAN DE
BELGISCH- NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR DE
SPELLING VAN DE BASTAARDWOORDEN
door Prof. Dr. A.

VAN LOEY

Lid van de Academie

De opdracht van de commissie bestond erin, te „adviseren, op
welke wijze, in afwijking van de woordenlijst, een spelling van
bastaardwoorden zonder keuzemogelijkheid kan worden bereikt,
waarbij een zo consequent mogelijke opzet in fonologische zin
en een zo ver mogelijk gaande vernederlandsing wordt nagestreefd".
In die opdracht zit een principiële fout. Die fout zit niet in de
regeling van de spelling in die zin, dat geen keuzemogelijkheid bij
dubbele spelling meer zou bestaan : eenheid, zoveel mogelijk,
wordt door iedereen gewenst.
De principiële fout bestaat in de vermenging van fonologische
stelsels, en de hierbij rijzende moeilijkheden worden vooral Buidelij k in de vaststelling van de mate waarin een „bastaardwoord"
eigenlijk ingeburgerd is.
Dergelijke moeilijkheden bestaan niet in die mate in een fonologische spelling van de Nederlandse taal. De vereenvoudiging
van de spelling van Nederlandse woorden (1954) is een betrekkelijk eenvoudig werk geweest, in die zin, dat in hoofdzaak enkele
overtollig geworden letters zijn geschrapt (type stenen i. pl. v.
steenen, lopen i. pl. v. loopgin, vis i. pl. v. visch enz.). Het behoud van
die letters was alleen gerechtvaardigd door een intern-nederlandse
traditie, die op etymologie berustte, en etymologie als richtsnoer
bij spelling kan alleen door enkele filologen gehanteerd worden.
Die band met de etymologie, die verticale binding, in de tijd,
kon dus zonder groot bezwaar verbroken worden, en vereenvoudiging van de spelling was mogelijk.
Helemaal anders is het gesteld met een wijziging van de spelling van de zgn. bastaardwoorden. Bastaardwoorden zijn eigenlijk vreemde woorden, waaronder wel internationale woorden en
vaktermen voorkomen. Vele dergelijke woorden zijn, anders dan
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de Nederlandse woorden, gekenmerkt door een horizontale binding, d. i. een synchrone binding met ons omringende talen, door
min of meer talrijke mensen min of meer goed gekend, en die
binding is duidelijk. De toepassing van een Nederlandse fonologische spelling op een schriftbeeld dat berust op de fonologie
van een vreemde taal, of een traditie aldaar, brengt niet meer
schrapping maar verandering van letters met zich mee, het voert ons
tot zulke wijzigingen dat inconsequenties, willekeurige beslissingen, verwarringen onvermijdelijk het gevolg zijn.
Ter illustratie en staving mogen enkele voorbeelden volstaan.
De commissie beschouwt een formeel kenmerk, bijv. een Franse
genasaleerde vocaal, als een factor die de vernederlandsing ver
daarom behoudt nuance, met genasaleerde a, zijn c, van--hindert:
daar ook nuanceren, terwijl lanseren, met orale a, een s krijgt (tegenover Frans lancer) (pp. 2 i, 26,13). Dit betekent dan dat, fonologisch
beschouwd, de oppositie genasaleerde a orale a in het Nederlands
zijn aanduiding vindt in de spellingsoppositie c ^ s, iets dat geen
Nederlands is, en ook geen Frans (vgl. lance, l'anse). Dat onverantwoord procédé vinden we terug in essence, annonce ^ finansiën,
insident.
Dat we met een fonologische spelling op twee gedachten gaan
hinken, heeft de commissie ook ingezien. Ze schrijft immers
(p. 6) : „De grootste fonologische moeilijkheden leveren de
Franse en Engelse woorden, die in de uitspraak, ook al is die naar
de maatstaven van de talen van herkomst niet altijd correct, hun
vreemde karakter behouden ". Dit betreft bijv. de Franse Zf gespeld g of j. In die verlegenheid moet dan wel de reden gezocht
worden, waarom journaal zijn Franse spelling ou behoudt (tegenover de vernederlandsing goeverneur), denkelijk omdat de opeenvolging j + ou een waarschuwing moet zijn om wel ioe (zj oernaal) te zeggen : m. a. w. een spelling joernaal zou een uitspraak
met nederlandse j (als in ja) kunnen suggereren. Hier wordt
dan j = zj beheerst door de erop volgende ou = oe, zodat men
nu eens een Frans systeem krijgt (journaal), dan weer een Nederlands (goeverneur) ! -- Een en hetzelfde woord krijgt een hybridische spelling : in musicus bijv. wordt de s vernederlandst, maar
de c niet „op grond van vreemde morfologie" (p. io), en zo ook
akademicae, kollegae. — Onmogelijk bleek uiteraard een fonologische spelling van couchette, douche(n), beige, subsidiair, crayon, corps,
(appel) beignet.

342 Een ongelijkmatige behandeling is het type natie ten deel gevallen : omdat twee uitspraken bestaan (nasie, naatsie) wordt
slechts een spelling, de traditionele, behouden (natie), om het
aantal dubbele spellingen niet nodeloos te vermeerderen en om
niet één uitspraak te diskwalificeren (p. g) ; daartegenover wonen
we een andere behandeling bij van de woorden keramiek en
seramiek, kristeljk en christelijk (p. i o). ' Waarom voorts nog
d jeune maar cahier (was kajee niet mogelijk ?), kapu jon maar
machine (was ma jiene niet mogelijk ?), eksellentie maar ex-minister
(was eks-minister niet mogelijk ?). Misschien hangt het antwoord
af van de appreciatie, door de taalgebruiker, van de graad van
inburgering van het woord, of van een al te ingrijpende wijziging
van het woordbeeld.
Dat de commissie terughoudendheid heeft betracht ten aanzien
van een spellingwijziging van canard, circuit, fauteuil, foulardmareehaussee. is volkomen begrijpelijk, maar waarom dan ook niet bij
chauffeur,
eur, etui, capuchon, en dgl. ?
In zake appreciatie van de mate, waarin sommige woorden
kunnen beschouwd worden als - reeds ingeburgerd dan wel (nog)
niet, kan men van mening verschillen. De commissie heeft de
woordfrequentie als leidend beginsel afgewezen (p. 5), omdat
onvoldoende voorstudies op dit terrein zijn verricht en omdat
woordfrequentie een te sterk wisselende grootheid is : de commissie wil dus op stevige criteria steunen. Daartegenover schrijft
ze zelf (p. i z): „De onzekerheden waartoe de Woordenlijst -i 954
heeft geleid, hebben naar het inzicht van de commissie de maatschappij meer toegankelijk gemaakt voor een progressief gerichte
spellingwijziging. . . ". Hier nu gebruikt de commissie geen objectieve, stevige criteria, maar vertrouwt ze haar i n z i c h t.
Men kan de commissie dus niet van een zeker subjectivisme vrij
Vandaar ongelijkmatige behandeling : vreemdtalig is nog-pleitn.
requiem maar vernederlandst is kwatertemper, en zo cricket maar
kokpit, cocktail maar keek, larghetto maar spagetti, café-chantant maar
odeklonje, choquant maar jofeur, quarantaine maar kworum. Waarom
hebben de volgende woorden of woordvormen een traditionele
spelling behouden : circa, biceps, circum-, rosacee, insekticide, en
waarom niet abses (zou het niet apses behoren te zijn ?), konduktrise, direktrise (Regel 21).
Vaktermen op verschillende gebieden van wetenschap en techniek, die van Grieks-Latijnse herkomst zijn (zoals cytologie enz.,
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p. 3) gaan beschouwen als bastaardwoorden, zelfs al zijn ze
„kunstmatig gevormd ", is wel heel vreemd : dan zijn credo,
quinquagesima, scenario (p. 8) enz. ook al bastaardwoorden, en toch
worden laatstgenoemde niet vernederlandst. De Grieks-Latijnse
herkomst van technische en wetenschappelijke termen gaan wegdoezelen in een Nederlandse spelling is bepaald geen winst.
Daarenboven leidt omspelling in fonologische zin hier alweer
tot verwarring. Zo wordt op p. 9 voorgesteld, bij woorden als
hymne, hypnose, dey door i of ie te vervangen, al naar de uitspraak,
en de commissie kiest het teken i. Haar argument is, dat i in
woorden als illegaal, immanent enz. nooit een beletsel heeft gevormd
voor de ie-uitspraak. Daarom dan bijv. de spelling psiche (bij
pgehe en hiermee gevormde woorden, p. i S ). Maar nu van tweeën
een : i) ofwel wordt psyche op zijn Nederlands gespeld, en dan is
ieten, biecht, zonder meer psieche 2) ofwel
het, evenals bij gieten,
wordt psyche gespeld met i zoals in illegaal, stichisch, maar dan
wordt de Griekse y op één lijn gesteld met een Latijnse i, of een
Franse i, of een Griekse i, en past men op het Nederlands de
fonologische spelling van andere talen toe. Is het, in zulke omstandigheden, dan maar niet eenvoudiger de traditionele spelling
psyche te behouden, en zo ook in hymne, hypnose, enz. ?
Het opgeven van de traditionele spelling, het scheuren van het
verband tussen grondwoord en afleiding heeft bij de spelling van
afleidingen van persoonsnamen ook al geleid tot nodeloze complicaties, tot inconsequenties : op p. 21 (iA2)worden van vernederlandsing uitgesloten „persoonsnamen, in eigenlijk en oneigenlijk gebruik, ook in samenstellingen", dus bijv. (we citeren)
Luther, Hercules, Lucullus ; een hercules, lutherbijbel, lucullusmaal (en
ook, naar men gerust mag opmaken, herculesarbeid). "Maar niet in
afleidingen" : de commissie spelt dus herkulies (met k) en dan
vraagt men zich te vergeefs af, waarom herculesarbeid met c blijft,
maar herkuliese gestalte een k krijgt; lutherbijbel behoudt de traditionele th, maar het adjectief luthers (dat de commissie niet noemt)
zou dan luiers (zonder h) worden : plaats dan naast elkaar lutherbijbel en luterse kerk ! En stel ook tegenover elkaar lucullusmaal
en (het niet vermelde) lukullies maal. Hoe zou men met zulke
ongerijmde wijzigingen akkoord kunnen gaan ? Dergelijke woordbeelden, evenals bij voorbeeld fransiskaan en St.-Franciscus, Kar
en Cartesius of Descartes, seZarisme en Caesar (p. 2I)-telians
zijn noch wetenschappelijk, noch pedagogisch te verantwoorden
;
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en zouden in de praktijk eerder een complicatie dan een vereenvoudiging opleveren. Ofwel streeft men naar een consequente,
echt fonologische spelling, die het woordbeeld grondig zou wijzigen; ofwel tracht men meer eenheid te bereiken in het traditionele systeem zonder nieuwe inconsequenties in te voeren.
De commissie heeft zich dus vaak in een netelige positie gebracht. Ze zou er zich eigenlijk toe hebben moeten beperken,
eenheid te brengen in de verwarring, die sedert i 9 5 q. met betrekking tot de dubbele spelling heeft bestaan. De eerste oorzaak van
onze tegenwoordige en met dit Rapport rijzende nog grotere
spellingmisère is voor een groot deel te zoeken in de ongelukkige
formule van de dubbele spelling. Een hinder is de onnederlandse
spelling van bastaardwoorden en vreemde woorden in het onderwijs en in het leven hoegenaamd niet : het aanleren van een
„moeilijke" spelling maakt deel uit van de inspanning die, op
een zeker peil van ontwikkeling, vereist wordt bij het juiste begrijpen, onthouden en hanteren van nieuwe begrippen, samen
met de uitspraak van het vreemde woord. Daarover heeft de
commissie zelf trouwens behartenswaardige woorden gezegd
(p. Zo).

COMMENTAAR EN KRITIEK
BIJ HET RAPPORT VAN DE
BELGISCH -NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR DE
SPELLING VAN DE BASTAARD WOORDEN
door Prof. Dr. J. L. PAUWELS
Lid van de Academie

EEN PAAR BETWISTBARE BEWERINGEN

Meer dan eens is bij discussies de bewering naar voren gebracht
dat een bepaalde spelling wetenschappeljker zou zijn dan een andere.
Vooral de progressisten schermen nogal eens met dat argument,
m. i. volkomen ten onrechte. Toen men beengin en boomgin met
dubbel klinkerteken schreef in open lettergreep tegenover weten
en loten met enkel teken in parallelle positie, deed men dat om
etymologische, dus wetenschappelijke redenen. Hetzelfde gold
voor visch, mensch tegenover mis, grens. Wat deze gevallen betreft
kon men dus de spelling van voor 1 946 ,,wetenschappelijk"
noemen ! Als de progressisten het etiket ,,wetenschappelijk" op
vereenvoudigde grafieën plakken, bedoelen ze daarmee niets anders
dan „praktisch, consequent", eventueel Jonologisch-wetenschappelijk' '. Het historisch-wetenschappelijke wordt voor hen onwetenschappelijk ! Zou het niet beter zijn de wetenschap niet
in het debat te betrekken ?
In De Standaard houdt een journalist voor dat de voorstellen
van de Commissie een onverbreekbaar geheel vormen. Raakt men
aan één onderdeel, dan stort het hele gebouw in ! Dat is wel een
grove vergissing. Ik vind in het rapport een aantal regels die elk
afzonderlijk aanvaard of verworpen kunnen worden zonder dat
zulks enig gevolg heeft voor de andere voorstellen. Als men
b.v. de vervanging van ch door j in elf willekeurig gekozen
woorden (regel 27, blz. 26) laat vervallen, komt er volstrekt niets
op losse schroeven te staan. Integendeel, door het schrappen
van die nutteloze uitzonderingen
g wordt het voorgestelde logisc er .
-
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Spellingvrede heeft er in ons taalgebied nooit lang geheerst. Men
had kunnen hopen dat de regeling van De Vries en Te Winkel,
in Nederland en België aanvaard, voor lange tijd rust zou hebben
gebracht, maar Kollewijn zorgde vlug voor leven in de brouwerij.
Zijn actie voerde via Marchant, Terpstra, Slotemaker naar de
spellingwijzigingen van 1946/1954, die één geheel vormen.
Een onmiddellijk na de oorlog (1945) bijeengeroepen Nederlands-Belgische commissie kwam vlug klaar met enkele gemakkelijke vereenvoudigingen, die onmiddellijk werden ingevoerd:
het schrappen van de casus-n, van de tweede e en o in open lettergreep; van ch in gevallen als vis(ch), mens(ch)en. De oplossing van
de moeilijke gevallen : i. het voornaamwoordelijk gebruik (het
genus der substantieven), z. de schrijfwijze van de bastaardwoorden en 3. van de tussenklanken in samenstellingen, werd uitgesteld en overgelaten aan een nieuwe commissie, die ook een
volledige nieuwe woordenlijst zou samenstellen. Het werk van
deze commissie, vervat in het bekende „groene boekje" van i 954,
wordt vooral gekenmerkt door het zoeken naar een voorzichtig
compromis tussen conservatieve en progressieve opvattingen,
welk compromis slechts kon worden bereikt door in bepaalde
gevallen de keus tussen twee vormen vrij te laten.
De kwestie van het genus of de voornaamwoordelijke aanduiding kreeg de volgende oplossing : de van ouds vrouwelijke
substantieven (.Zy**-woorden) werden in twee groepen gesplitst;
een groep, semantisch of formeel (door de uitgang) herkenbaar,
bleef verplicht vrouwelijk (dus ij-woorden) ; de woorden van de
resterende, zeer talrijke groep mochten willekeurig door hi of
:ij worden vervangen, mochten dus naar keuze als mannelijke
of vrouwelijke substantieven worden behandeld en kregen daarom in de Woordenlijst het distinctief v. (m.). Deze compromisoplossing van een belangrijk taalkundig probleem bleek in de
praktijk zeer handig, want er kwam weinig protest.
Des te heftiger werd er geprotesteerd tegen de vrijheid die in
bepaalde gevallen gelaten werd bij de veel onbelangrijker spelling
van de bastaardwoorden : ph en rh werden radikaal vereenvoudigd
tot f en r, maar bij c en th werd vaak de keus gelaten. Met deze
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democratische maatregel, die iedereen zou moeten bevredigen,
omdat hij ieders opvatting eerbiedigt, nam haast niemand genoegen ! Men noemde hem verwarrend, ondoelmatig, halfslachtig,
onlogisch, dwaas, gek, onzinnig enz. enz. Het zijn de dubbelvormen van de bastaardwoorden die belet hebben dat er na [954
rust op het spellingfront is ontstaan. Bij de regeling van de schrijf
tussenletters, die ook weer extreme oplossingen had-wijzedr
vermeden, en bij een paar extraatjes die buiten de eigenlijke opdracht van de commissie vielen, zou men zich na enig gesputter
wel hebben neergelegd!
2

Na 1954 is er nog wat gedokterd aan de spelling van de bastaardwoorden, maar zonder veel succes. Dan maar weer een nieuwe
commissie ingesteld, nl. een Belgisch-Nederlandse commissie voor
de spelling van de bastaardwoorden. Ongelukkig genoeg werden
reeds bij het begin een paar fouten begaan : de samenstelling van de
commissie was vrij eenzijdig en de meegegeven opdracht was, in
haar tweede helft althans, vrij tendentieus. Zij moest namelijk
„adviseren op welke wijze, in afwijking van de woordenlijst,
een spelling van bastaardwoorden zonder keuzemogelijkheid kon
worden bereikt, waarbij een zo consequent mogelijke oplet in fonologische
.Zin en een Zo ver mogelijk gaande vernederlandsing werd nagestreefd ".
Men ontkomt niet aan de indruk dat het politiek gezag tweemaal
de verkeerde opdracht heeft gegeven. Twintig jaar geleden moest
de Woordenlijstcommissie een oplossing zoeken in conservatieve
richting; vijftien jaar later wordt het roer omgegooid en moet
een zo ver mogelijk gaande vernederlandsing worden nagestreefd.
Was het niet beter de deskundigen op serene wijze naar een optimale oplossing te laten zoeken zonder hun vooraf te vertellen
wat zij moeten bereiken ?
Als er een opdracht diende gegeven, had ze aldus kunnen
luiden : „Geen innovaties meer ! Handhaaf slechts een van de
dubbelvormen van de woordenlijst en streef hierbij naar consequentie". Vergissingen zouden uiteraard worden weggewerkt en
met enige handigheid kon hier en daar nog wel iets worden bijgeschaafd. Op die manier zou men een aangepaste, niet een gewijijgde, d.w.z. een nieuwe spelling krijgen.
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Eilaas, deze commissie ontving de verkeerde opdracht en regelde daarenboven nog een aantal dingen die buiten haar opdracht
vielen. Feitelijk komt een deel van de spelling weer op de helling
en het oorlogje is weer aan de gang !
BRENGEN DEZE VOORSTELLEN SPELLINGVREDE ?

De verzuchting die men vaakst hoort, luidt : „Laat het nu gedaan zijn ! We zijn bereid nog een paar kleinigheden te slikken,
als het niet anders kan, maar laat ons dan als 't u blieft voor 50 of
ioo jaar met rust !" Hierop bestaat echter weinig kans als de hier
besproken voorstellen worden aanvaard.
De voorstellen van deze Commissie betekenen, net als die van
alle vorige commissies sedert De Vries en Te Winkel, een stap
vooruit in derichting van de veralgemening van de eerste spelregel van D.V. & T.W.
die van de beschaafde uitspraak (nu heet dat fonologische spelling !) — maar meer dan een stap
is het niet. Ook deze Commissie voelt aan dat men bij de aanpassing van de spelling binnen zekere grenzen moet blijven : zij
formuleert, op blz. 20-22 van het rapport niet minder dan een
15 -tal regels waardoor bastaardwoorden — of gedeelten van zulke
woorden — van vernederlandsing worden uitgesloten. Engelse
woorden worden niet aangepast, Franse en Latijnse gedeeltelijk.
Het geheel maakt de indruk van geschipper en compromis. Het
kan ook moeilijk anders !
Het aantal van de „preserverende" regels en de moeilijkheid
voor de meeste taalgebruikers om de toepasselijkheid van een
aantal van die regels vast te stellen maakt ze in de praktijk van
elke dag bijna waardeloos. Wat het rapport op blz. 7 (midden)
van bepaalde bastaardwoorden zegt, nl. „dat de leerlingen het
woordbeeld tegelijk met het begrip leren kennen", mag men wel
op de meeste vreemde woorden en bastaardwoorden toepassen!
Waarom zich dan uitsloven om zoveel mogelijk een sluitend
geheel van logisch verantwoorde regels te vinden, die toch ergens
tot minder gewenste resultaten leiden ?
Het is dus een illusie te menen dat deze voorstellen gemakkelij ker tot spellingvrede zullen leiden dan die van vroegere commissies. Ze gaan veel te ver voor velen, niet ver genoeg voor
anderen. Het ligt voor de hand dat een aantal „progressisten"
-
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met de voorstellen van de Commissie geen genoegen zullen nemen. Aangemoedigd door de herhaalde vereenvoudigingen kort
na elkaar, zullen zij met des te meer klem verdere fonologisering
eisen van de spelling èn van de Nederlandse èn van de vreemde
en bastaardwoorden. Is het trouwens niet vreemd te streven naar
een fonologische spelling van de bastaardwoorden, als die voor
honderden Nederlandse woorden niet geldt : ei en ij, ou en au
zijn verschillende grafiën voor dezelfde tweeklank; het teken e
vertegenwoordigt drie verschillende vocalen (é, è, a) en is daarenboven onderdeel van enkele dubbeltekens (eu, oe, ie) ; de regel van
de analogie geldt voor hand/handen, dag/dagen, niet voor gans/
ganzen, duif/duiven; enz.
COMMENTAAR BIJ DE REGELS
Deze commentaar maakt geen aanspraak op volledigheid. Zo b.v.
zijn de in het andere verslag reeds gesignaleerde inconsequenties
niet meer behandeld.
Regel i (blz. 20-21). Latijnse woorden die uitsluitend een
vreemd meervoud hebben, blijven helemaal onveranderd : codex,
codices ; custos, custodes, maar de woordeinden -cus, -ca, -cum beinvloeden de rest van het woord niet. Dus : codices en akademici ;
praesens, praesentia en pre es, pretessen (en preides ?) ; graecus, graeci
zouden volgens de nieuwe regel grecus, greci worden; collo, mv.
colli, blijft onveranderd, maar colli, mv. colli's (of collies) wordt
kolli, trollies ; curiosum, mv. curiosa blijft onveranderd, maar practicum, mv. practica wordt nu prakticum, praktica ; enz.
Regel 4 (blz. 21). Engelse woorden blijven onveranderd, met
uitzondering van een kleine aantal „volledig ingeburgerde" woorden. Hoe groot dat kleine aantal precies wordt, weet de commissie
waarschijnlijk zelf nog niet. In deze regel worden er acht genoemd:
bokskalf, flet, kokpit, lebel, resen, tenk, trem, trenen, op blz. 7 nog
twee andere : bebie en keek. Waarom wordt voor deze woorden
een uitzondering gemaakt ? Welk is het criterium van „volledig
ingeburgerd zijn" ? De commissie wijst de woordfrequentie als
leidend beginsel bij de vernederlandsing af, omdat er onvoldoende
voorstudies op dat terrein zijn verricht (blz. S ). Er zijn er nog
minder verricht op het terrein van het „ingeburgerd zijn"
Waarop berust dan deze greep tenzij op willekeur?
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Daarenboven lezen we op blz. Zz (onder, C) dat in woorden
die op twee of meer wijzen kunnen worden uitgesproken, de
betrokken lettertekens niet veranderen. Welnu, fiat, tank en tram
spreekt men in Zuid-Nederland algemeen met a. Waarom geldt
hier de regel niet die ingeroepen wordt om auto, politie, universeel
enz. onveranderd te laten ? De a- uitspraak, gehonoreerd in de
Woordenlijst, zou nu fout worden ! — In label, racen, trainen,
baby en cake hoor ik een duidelijke diftong. Voor een Nederlands
oor maakt dat misschien geen verschil met de gesloten e in woorden als week en weet, maar voor wie de e in deze woorden niet
diftongeert is het verschil tussen de vocalen van keek (pret. van
kijken) en cake, van rees (pret. van rijzen) en race volkomen. relevant en de grafieën Iebel, trenen enz. zijn dan fonologisch fout ! —
En waarom geldt voor cake regel 7 niet (blz. 22) : Aan het woordeinde niet uitgesproken e (b.v. compote) verhindert vernederlandsing" ?
Regel 6 (blz. 21). Het al of niet aaneenschrijven van woordkoppelingen lijkt wel een zeer zwakke grond voor al of niet
vernederlandsen ! Wie postscriptum zou schrijven, zou niet hoeven te vernederlandsen; wie aaneenschrijft moet zelfs het Latijnse
meervoud aanpassen en postskripta spellen. — Waarom een
travestie als odeklonje voor eau de cologne, dat ik nog nooit op
die manier hoorde uitspreken en dat blijkbaar ook voor de
meeste Nederlanders een vulgarisme in de uitspraak vertegen„

woordigt (cfr. de reacties in de Nederlandse pers), in deze ernstig

bedoelde voorstellen als buitenbeentje is opgenomen, ontgaat mij.
Regel 2 (blz. 22). Een vrij willekeurige greep ! Het suffix -aine
belet de vernederlandsing van het hele woord (quarantaine), het
suffix -air(e) niet (kapillair, nesessair). Het woordeinde -ier werkt
preserverend voor het hele woord (cahier, croupier, regel 6, blz. z3),
het woordeinde -ière niet (barrière, ka.rsière) (').
Regel S (blz. 22). Weer een willekeurige uitzondering : de als
g gespelde j belet de vernederlandsing van het hele woord
(bougie) maar niet als op de g nog een e volgt (kamoeflage).
Regel A, i (blz. 23). In de Woordenlijst van 1954 was ae slechts
in enkele woorden verplicht gebleven. Misschien is er geen bezwaar
de regel te veralgemenen. Is echter de hybridische spelling aka(

1

) Weer een vulgarisme dat het normale caissière moet vervangen.
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demicae, k,ollegae niet verkeerd ? Dat is zuiver Latijn, alleen door
intellectuelen soms gebruikt.
Regels 3 en 4 (blz. 23). De commissie kan natuurlijk theoretisch
wel verantwoorden waarom au in bastaardwoorden ongewijzigd
blijft en eau in o verandert. Maar de gewone taalgebruiker zal niet
begrijpen waarom niveau en plateau tot nivo en Plato worden omgespeld en epaulet en aubade ongemoeid worden gelaten. — Dat
de willekeurige uitzondering jofeur geen succes is, hebben de
reacties in de pers voldoende bewezen.
Regel 5 (blz. 23). In 1954 werd het accent op de eerste lettergreep weggelaten. Nu valt het overal weg, b.v. ereseance, reverence.
Dat betekent nog grotere belasting van het reeds overbelaste
letterteken e. -- Als etage afzonderlijk zonder accent wordt ge
dan ook bel-etage (analogie). Waarom ook niet ?
-schrevn,
Regel 8. (blz. 23). De spelling van de gesloten i/ie-klank is een
zeer moeilijk geval. Als ik de desbetreffende regels van deze
commissie in hun geheel vergelijk met de regels van 1954, vind
ik ze niet hanteerbaarder en de resultaten weinig beter. We blijven
zitten met hinderlijke gevallen als markieen - markiiin ; naïeve naiveling ; semieten - semitisme.
De oplossing is vrij eenvoudig, maar men durft ze blijkbaar
niet aan. Men hoeft slechts de regel toe te passen die geldt voor
a, e, o, u ; enkel teken (in casu i) in open lettergreep, dubbel teken
(in casu ie) in gesloten lettergreep. De uitzondering die voor ee
aan het woordeinde geldt, is hier totaal overbodig, daar er nooit
gevaar dreigt voor verkeerde lezing. Als men deze logische regel,
die volkomen past in het spellingsysteem van de Nederlandse
vocalen, nog niet aandurft, is dat omdat men de grafieën giten,
vrijen, liden, stiren te revolutionair acht ! Zou die vereenvoudiging
erger zijn dan die van bo(o)men, scho(o)n, be(e)nen, kaste(e)/en in
1 945?

De regels van de Bastaardwoordencommissie brengen ons niet
dichter bij de ideale regel waartoe het Nederlands vroeg of laat
moet komen. Ze laten zeer vele ie's in open lettergreep bestaan en
voeren er zelfs nieuwe in, b.v. aan het woordeinde abrie, taksie.
Hoe kan de commissie die tot opdracht kreeg de bastaardwoorden
zo consequent mogelijk in fonologische zin te spellen, het ver
dat dezelfde gesloten i-klank in één woord op twee-antworde
manieren wordt gespeld in dezelfde positie (open lettergreep),
b.v. in inspiratieloos, semitiese.
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Schrikt men nog terug voor de radicale regel dan kan men
voorstellen hem (voorlopig) slechts toe teassen
op de zeer
p p
talrijke vreemde woorden en bastaardwoorden, terwijl in de
Nederlandse woorden ie zou worden geschreven (of anders geformuleerd : zou blijven) in alle posities. Zulke halfslachtige regeling zou echter principieel verkeerd zijn en slechts als overgangsmaatregel aanvaardbaar.
Er is nog een andere gemakkelijke oplossing : altijd ie spellen
voor de gesloten klank zowel in open als in gesloten lettergreep.
Dan kan men verwijzen naar oe en eu die ook altijd op dezelfde
manier worden gespeld. Deze regeling blijkt uit een oogpunt
van economie minder gewenst en zou trouwens zeer veel wijzigingen van bestaande grafieën meebrengen. Zie daarover het
rapport van de commissie op blz. 8v.
Nog een paar opmerkingen naar aanleiding van de i/ ie regel:
a) tegen de wijziging van het suffix -isch tot -ies kan men inbrengen
dat het bestaande spellingbeeld erdoor wordt gestoord en dat de
nieuwe grafie een veel te nadrukkelijke ie suggereert. Het ligt wel
in de lijn van de normale evolutie van het Nederlands dat de
vocaal van dit onbeklemtoonde suffix binnen afzienbare tijd kleurloos wordt, zodat het dan rustig -as kan worden geschreven,
zoals het woordeinde in notaris, vonnis. Inde Belgische uitspraak
is trouwens de uitspraak -is normaal. Waarom zou die ,,geëvolueerde" uitspraak fout zijn, als we vaststellen dat slordigheden als
„op die menien, aventuur" in Nederland oog- of liever oogluikend

worden toegelaten ? De vervanging van -isch door -ies was toch
niet dringender dan die van het suffix -lijk door -lek. Tegen
-is(ch) met i kan niet meer bezwaar bestaan dan tegen de i in
woorden als illegaal, immanent, irreëel, waarvan de commissie
zegt dat ze nooit een beletsel heeft gevormd voor de ie-uitspraak
(blz. 9).
b) de ie-klank aan het woordeinde (blz. 24, 2 boven). Hier heeft
men een willekeurige splitsing aangebracht : i) in Griekse, Latijnse en Italiaanse woorden : i ; 2) in woorden uit andere talen:
ie. Dus : alibi - abrie ; vermiselli - bamie.
c) Op welke grond berust de keuze van de afleidingssuffixen die
ie van het grondwoord onaangetast laten ? Wenst men zo weinig
mogelijk te wijzigen aan het bestaande ? Is het dan niet beter eenvoudig bij de traditie te blij ven ?
Regels 9 tot i6 (blz. 24-25) zijn deels behoudend, deels onbe-
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langrijk. Alleen regel i 3 (ou wordt oe) is nogal verstrekkend :
die moet opnieuw worden bekeken, eventueel beperkt. -- Route,
dat roete zou worden, is een betwistbaar geval. In het Zuiden
wordt het woord meestal zonder duidelijke eind -e gesproken,
net als loupe, compote. In een volkswijsje rijmt roet op hoed (en
's zondags op de roet met zijnen nieuwen hoed). Volgens de
regels van deze commissie wordt loep, gehonoreerd in de Woorden lij st van 1954, onmogelijk : de niet uitgesproken eind-e van loupe
belet vernederlandsing. -- Dat kamoeflage wel met oe mag, journalist niet, is een ongewenst gevolg van de regels!
Regel 18 (blz. 25).: ui (+ wie) blijft ongewijzigd, behalve in
biskwie en etwie. Die uitzonderingen zijn moeilijk te verantwoorden.
Regel 21 (blz. 26). Vervanging van c door s. De (meestal
facultatieve) vervanging van c door k door de vorige commissie
is een moeilijke kwestie gebleken, die — terecht — veel kritiek
heeft uitgelokt. Radicale vervanging van c door k is wel onmogelij k, wordt trouwens ook door deze commissie niet voorgesteld.
Theoretisch kan er niet meer bezwaar zijn tegen de vervanging
van c door s dan tegen die van c door k. In het licht van de moeilij kheden met c = k lijkt het echter niet aanbevelenswaardig een
gelijkaardig experiment met c s te wagen. Trouwens uit de
voorstellen van de commissie blijkt dat er weer heel wat uit
noodzakelijk zijn. De woorden op -ice zijn niet-zonderig
afzonderlijk besproken. Twee woorden met die uitgang, conductrice en directrice, staan in de lijst van de woorden waarin c door s
zal worden vervangen (blz. i 2). De bedoeling is dus wel deze
woorden om te spellen tot konduktrise en direktrise, wat meebrengt
dat men zal schrijven : een belgiese inspektrise, een russiese kantatrise, een niet-ariese kuratrise (Bij het ongewijzigde curatorium, dat
volgens de woordenlijst alleen curatoria als meervoud heeft. Het
meerv. ontbreekt bij Van Dale). Komt -ice niet in aanmerking als
„preserverend" woordeinde ? Dan loopt men echter vast met
inspekteur - inspectrice, kurator - curatrice enz., tenzij men analogieinvloed laat gelden, zoals elders. Zal de analogie geen deus ex
machina worden, waarop willekeurig beroep kan worden gedaan ?
Onder regel 21, a, lezen we dat c (= s) blijft in „onveranderde
antiek-Latijnse woorden ". Hoe zal de gewone taalgebruiker uitmaken of hij met een onveranderd Latijns woord — en nog wel een
„antiek-Latijns !" — woord te doen heeft ? Circa lijkt hem misschien
—
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duidelijk, al zou hij waarschijnlijk niet meer bezwaar hebben
tegen sirka (of sierka) dan tegen luukse en fraksie, maar biceps?
De algemene indruk gewekt door regel 2 i is : De commissie
durft in een aantal woorden c door s vervangen, in een aantal
andere niet. Ze ontwerpt hiervoor moeizaam regels die onvolledig
blijken en moeilijk hanteerbaar zijn. Zou hier het uitpikken van
enkele woorden (b.v. sent, sitroen), een systeem dat elders herhaaldelij k werd toegepast, geen betere resultaten hebben opgeleverd ?
Regel 22 (blz. z6). Eenvoudige, gemakkelijke regel. Toch kan
de vraag gesteld worden : waarom z k's in akkoord, akku, akkiet ?
Men schrijft er maar één in akant, akoestiek, akolei, akoniet, galop,
galon enz. enz. Zal iemand, beïnvloed door het spellingbeeld,
beweren dat in de eerste drie woorden een korte, velare a wordt
gesproken, in alle andere een korte palatale a ? Eigenlijk geldt
het hier slechts een retorische vraag ! Het moeilijke probleem
van de enkele of dubbele consonant heeft ook deze commissie
niet behandeld.
Regels 22 tot 26. Goede regels. Akkwizitie (regel 23) : een of
twee k's ? Zie vorige opmerking.
Regel 27. De commissie stelt voor de ch, uitgesproken als j
ongewijzigd te laten en slechts in i i woorden om te spellen tot
j. De verantwoording van deze regel vindt men op blz. 6-7
van het rapport, waar wordt vastgesteld dat het Franse foneem
dat door ch wordt voorgesteld, niet gelijk is aan j in Nederlandse
woorden als sjees, jouwen. Het vreemde karakter van het Franse
foneem moet door het niet wijzigen van ch ook in de spelling
worden erkend. Alleen „in woorden waarin de Franse klank altijd
en ook door beschaafd spreken wordt vernederlandst ", wordt ch
vervangen door j.
Dat betekent dus dat de commissie oordeelt dat chauffeur alge
Nederlandse j en marechaussee meestal met Franse ch-ment
wordt gesproken ! Beantwoordt deze constatering wel aan de
werkelijkheid ? Is men niet dichter bij de waarheid als men zegt
dat haast alle Noordnederlanders in alle Franse woorden de ch als
Ned. j uitspreken, niet alleen dus in de i i woorden waarin men
omspelling wil aanvaarden ? De keuze van die elf woorden is dan
volkomen willekeurig. Geen mens zal begrijpen waarom men
wel schrijft jofeur, maar niet mare josee, wel jampetter, niet sjarlatan, wel sjiek, niet jarmant, jek, wel jagrj/n, niet gevron, wel
mar fieren, niet kli fieren, japeronneren.
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Wij hebben trouwens de indruk dat de commissie zelf overtuigd
was van de praktische onbruikbaarheid van het criterium dat ze
op blz. 6 inroept, want in de formulering van regel 27 wordt er
niet van gerept!
Het feit dat in geen enkel geval een vernederlandsing van g ofj
tot j wordt voorgesteld (zie regels z9 en 3 2, blz. 27) is nog een
argument om ook voor ch (= j) geen enkele uitzondering te
maken. Of meent de commissie werkelijk dat in alle woorden
met g f j het Franse foneem t op de „correcte" manier wordt
gesproken en nooit als de stemhebbende parallel wordt gerealiseerd van de Ned. j in jeer, sjofel?
Daar de commissie een algemene overheveling van ch naar j
niet wenselijk acht, is het beter aan ch niet te raken.
Regel z8 (blz. 27). Het spellen van ch of k naar gelang van de
uitspraak is in se een goede regel (chrlsant naast krisant), maar
het is opvallend dat de ch-klank die zeer uitzonderlijk in het
Noorden wordt gehoord in christelijk wél wordt gehonoreerd, maar
dat de k-uitspraak die in het Zuiden zeer gewoon is in alle woorden van de chronos familie (kronisch, kronologie) niet wordt erkend !
Regel 30 (blz. 27) : gn wordt soms wel, soms niet veranderd in
nj. Weer een halfslachtige regel ! Banjo is al lang aangepast. Het
is beter aan de rest niet te raken.
Regels 31 (blz. 27) en 40 (blz. z8) : de niet uitgesproken h wordt
geschrapt. Dat kan zonder bezwaar gebeuren.
Regel 3 3 (blz. 27) : (i)ll in woorden als carillon, fusilleren blijft
onveranderd, behalve in kava je en raga je. Deze uitzonderingen
worden verantwoord op blz. 9: „Naast de correcte vreemde
uitspraak is hiervoor een zuiver Nederlandse gangbaar ... Alleen
de Ned. uitspraak is gehonoreerd; op Franse wijze uitgesproken
zijn het vreemde woorden die niet worden opgenomen in de
woordenlijst der Nederlandse taal."
Dit argument is betwistbaar. In het Zuiden is de uitspraak
raga je, kana je ongewoon en wie in het Noorden kana je zegt
spreekt meestal ook kari jon en boe jon met dezelfde j uit.
Daarenboven had men, in de veronderstelling dat de opmerking
juist was, twee spellingen moeten opnemen. Als canaille, rapaille
met vreemde „correcte" uitspraak, als vreemde woorden worden
geweerd, moeten uiteraard bouillon, carillon en de honderden ongewijzigd gebleven Engelse en Franse woorden ook worden uitgesloten!
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Regels 3 5 (blz. 27) en 37 (blz. 28) : Over deze regels, reeds gedeeltelijk toegepast in de woordenlijst van '954, valt te praten.
Regel 38 (blz. i8); sc komt in weinig woorden voor. Daar er in
sommige gevallen geen wijziging optreedt (nr. 3) is het de vraag
of het de moeite loont de overige woorden (nrs. i en i) wèl om
te spellen.
Regel 39 (blz. 28) : aanpassing van de woorduitgang -tie. Daar
bijna overal -tie blijft, is het beter ook geen uitzondering te maken
voor -tie na k en p : overbodige complicatie!
Regel 4' (blz. z8). Kan die sv-spelling niet helemaal vervallen ?
Regels 42 en 43 (blz. z8). Is het volledig uitbannen van x wel
opportuun ? De meeste van deze woorden zijn nog erg vreemd.
Schrikt de ex-eksellentie niet af ? Hierin worden ex- en -tie gehandhaafd, alleen xc wordt vernederlandst. Wel een erg hybridische
vorm ! Kan men hier de analogie, zo vaak ingeroepen ten voordele
van de vernederlandsing, niet tegen wijziging laten gelden ?
Zou het bij de x(c)-woorden niet beter zijn slechts enkele afzonderlijke gevallen aan te passen, waarin ka geen weerstand oproept (ik denk aan woorden als eksamen, koptekst, sfinks) en de
rest ongemoeid te laten ?
Regel 44. (blz. 29) : y j. Kan zonder bezwaar gebeuren;
geldt slechts voor enkele woorden.

VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE BUITEN HAAR OPDRACHT

De tussenletters in samenstellingen en afleidingen (blz. 29-30).

Voor zeer vele nederlandssprekenden beantwoorden grafieën als
.Ziekeauto, mei jeschool aan de normale uitspraak van die woorden.
Toch stuiten ze blijkens de reacties in de pers op scherp verzet,
niet alleen bij de talrijken die de meervouds-n nog duidelijk
laten horen, maar zelfs bij velen die wensen het meervoudsteken
in de geschreven vorm te zien. Misschien kon gedacht worden
aan de volgende uitzondering op de regel van de Commissie :
„men schrijft ook een meervouds-n of -s aan het eerste lid, als de
enkelvoudsvorm hinderlijk opvalt ". Dat is echter een subjectief
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criterium, dat ten slotte in honderden gevallen de n weer zou
binnenhalen. Het feit dat niemand ooit tegen horlogewinkel en boek
bezwaar heeft gehad, is wel een sterk argument ten voor--verkop
dele van iiekeauto en mei jeschool.
Het koppelteken (blz. 30) : aanvaardbare wijziging.
De voorgestelde regel is gemakkelijker hanteerbaar dan de regels
van 1954. Toen werd het koppelteken voorgeschreven in samenstellingen, het weglatingsteken in afleidingen, zodat we h.b. s.mei je kregen naast h. b. s.'achtig. Deze gevallen worden nu gelijkgeschakeld.
Het weglatingsteken (blz. 30).
Dit voorstel lijkt minder gelukkig. Vooral de toepassing van de
regel op eigennamen leidt tot ongewenste vervorming van de
naam : genitieven : Annaas boek, Ottoos fiets, Bredaas omgeving,
Pomp jies ondergang; meervouden : drie Boticellies, de Holkemaas.
De apostrof was even duidelijk en liet de namen (Anna, Breda,
Boticelli, Holkema) ongewijzigd. -- De apostrof is ook voor de
soortnamen even hanteerbaar en duidelijk als de verdubbeling
van het klinkerteken en ook hier is dus de nieuwe regel overbodig.

Tegen Zebraas, pianoos en derg., met dubbele vocaal, kan trouwens aangevoerd worden dat niet beklemtoonde syllaben aldus
te veel reliëf krijgen, maar voor menuos en Manes geldt dat bezwaar
dan weer niet. Trouwens reeds in i 9 4 waren Zebraa je, pianoo^e
enz. aanvaard en er wordt hier dus niets nieuws ingevoerd.
Toch is de verdubbeling van de a in villaatje, Zebraa je en de
schrijfwijze villa's, zebra's (wat dus nu villaas, .Zebraas zou worden)
betwistbaar. Een groot aantal Nederlandssprekenden de Zuidnederlanders haast allemaal -- spreken villa, zebra enz. met een
korte velare a (zie de uitspraak van die woorden in het vertaalwoordenboek van Grootaers), zodat voor die sprekers de grafie
villas, Zebras, villa je, rebra je, de normale uitspraak zou weergeven.
Deze commissie huldigt het principe : „Als er twee uitspraken
voorkomen, niets wijzigen of allebei honoreren (vodka - wodka) ".
In het hier besproken geval wijkt zij af van dit principe en komt
slechts een van de twee uitspraken tot haar recht,
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Hoofdletters (blz. 3z-36).
Hierin zit heel wat goeds, vooral in verband met de beperking
van het gebruik van de hoofdletters. Toch kan men allerlei bezwaren aanvoeren.

Familienamen (blz. 3 z, a en b).
Hier gaat de commissie haar boekje ver te buiten. Ze weet toch
of moet weten dat in België de regel geldt dat familienamen ne
varietur worden geschreven met, zo goed als altijd, een vaste
hoofdletter aan het begin van de naam : Hendrik De Mol, Jan
Van Nes. Zonder enige verantwoording wordt het Belgische
systeem als niet bestaande beschouwd.
De commissie zou er goed aan gedaan hebben in een opmerking
bij nr. 2 erop te wijzen dat er geen aanleiding bestaat om namen
met Van, De, Von, met kleine letter te spellen, als er niets voorafgaat dat de kleine letter kan verklaren. Het hindert me te lezen:
„de Gaulle verlaat Parijs. — Hij woont in de Lignestraat".
(Nr. 3, blz. 24). In Onze Lieve Vrouw, Onze Lieve Heer, met
koppeltekens in de Woordenlijst, zijn deze tekens stilzwijgend
weggelaten. Enige verantwoording is gewenst.
Aardrijkskundige namen (Nr. 4, blz. 24).
In de voorbeelden bij deze regel worden weer, zonder enige
verklaring of rechtvaardiging, enkele nieuwigheden binnengesmokkeld, zoals Nieuweland i.p.v. Nieuw-Ze(e)land (zie Woordenlijst I 9 5 4, blz. LXIV, regel 6), Leidsevaart i.p.v. Leidse Vaart
(zie Wdl. LXVIII, 3, b Oostendse Vaart) Langenieuwstraat i.p.v.
Lange Nieuwstraat. Hoe schrijft de commissie de parallelle gevallen
Botnische Golf, Zwarte Zee, Caledonisch Kanaal, Liparische Eilanden,
Blauwe Nil, enz. ? In één woord zoals Leidsevaart en Mechelsesteenweg of in twee woorden zoals Verre Oosten ? Welk criterium past
zij hier toe ?
Het feit dat de Mechelsesteenweg als voorbeeld wordt geciteerd
wijst erop dat een Zuidnederlander hier de hand in het spel heeft
(formaties met steenweg zijn Zuidnederlands) en wel iemand die
het opneemt tegen de Belgische Koninklijke Commissie voor
Toponomie en Dialectologie, die enkele jaren geleden met algemene stemmen min één heeft beslist namen als Tiense Straat en
Mechelse Steenweg in twee woorden te schrijven.
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Verbogen vormen en afleidingen van woorden op -ee (blz. 36).
Deze regels zijn niet eenvoudiger dan die van 1954, maar ze
schakelen enkele hinderlijke gevallen uit.
-oorra (blz. 37).
De veralgemening van de overschakeling naar -aren, -eren, -oren
lijkt voorbarig. Lantaren en doren mogen de enige vormen worden
maar deern (meestal nog deerne) en toorn (differentiëring toren toorn !) blijven best ongewijzigd.
-aarn, -eern,

De h in Ned. woorden (biz. 37).
Mag geschrapt worden in tans, altans. In thuis mag ze worden
gehandhaafd.
Faster of wasster (blz. 37)?
Niet erg belangrijk. De Academie verkiest wasster ter wille van de
duidelijkheid.

ALGEMEEN BESLUIT
In het rapport van de Bastaardwoordencommissie worden enkele
nieuwe regels voorgesteld die de spelling van de Nederlandse
woorden iets gemakkelijker zullen maken, b.v. de voorstellen
betreffende de tussenklanken -n en -s, de afleidingen van woorden
op -ee. Ook wat de spelling van de bastaardwoorden betreft,
kunnen enkele gemakkelijk hanteerbare regels zonder bezwaar
worden aanvaard, b.v. de veralgemening van t i.p.v. th, het verder
wegwerken van ae, qu, y enz.
Waar de commissie niet verder is geraakt dan een nieuw compromisvoorstel, b.v. in verband met i of ie, c of k, s of c, kan
aanvaarding van de voorstellen zonder meer niet worden aanbevolen. Het lijkt soms geraden eventuele vereenvoudiging op afzonderlijke woorden toe te passen en niet naar een regel te zoeken
om vrij willekeurig aangebrachte wijzigingen te motiveren. De
commissie heeft dat trouwens af en toe gedaan, b.v. op blz. 2 i,
regel 4 en blz. 26, regel 27.
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LIJST VAN KAARTEN
naar mat. Nieuwe Eeuw en Te Winkel; uit het mat. Kern zijn
1. iep
alleen de iep- en iepeboomopgaven genoteerd.
naar mat. Willems, mat. G h i j sen en mat. Onderzoek.
2. hennep
naar Amsterdamse Vragenlijst i , 3 7 en 27,25 ; benevens
3. de buik -doet deer .
TON, Derde aflevering, Toelichting 213 -z 14.
naar Amsterdamse .Vragenlijst 1,37 en 27,25 ; benevens
4. ik heb buikpin
TON kaart 30 en Toelichting bij de Derde aflevering 208-214.
zelfde mat. als bij kaart 7.
5. ik heb pin in de buik
naar mat. Kern.
6. kerstmis
naar het Limburgse materiaalvan Roukens XII vr. 3 7, II vr. b4,
7. tafel
b5, b9, en de Limburgse antwoorden op de Leuvense vragenlijsten IV
vr. • 32, VII vr. 72, III vr. io, XXVIII vr. 46, XXXII vr. i q en het
mat. Willems.
naar mat. Kern, Te Winkel, Nieuwe Eeuw en Willems.
8. schoorsteen
9, mkt - naar mat. Willems..
naar mat. Dialectenbureau (vragenlijst i 3 , i 8).
i o. polderboom
naar mat. Willems, Schrijnen-Van Ginneken-Verbeeten, het mat.
I i. voogd
van de Leuvense Vragenlijsten 8 en 17 en Nieuwe-Eeuw-enquête.
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12. hooivork
naar mat. Dialectencomm. lijst z8 vr. 2, de Leuvense vragenlijst A-M over de gaffel, mat. Schrijnen-Van Ginneken-Verbeeten en
de Nijmeegse vragenlijst i 8,27.
naar mat. Roukens (vragenlijst 3, 73) en mat. Brabantia13. etensvork
Nostra-enquête.
14. speld
naar het materiaal Willems, het materiaal uit de vragenlijsten ,
14 en 4 S van de Zuidnederlandse dialectcentrale, het mat. SchrijnenVan Ginneken-Verbeeten, vragenlijst 14 van het mat. Roukens en de
vragenlijst van de Nijmeegse Centrale nr. z S vr. 68 ; in deze laatste lijst
werd gevraagd naar een „speld waarmee de slippen van de grote
omslagdoek voor de borst bijeen werden gehouden ". Het type broche
is niet overgenomen.
naar mat. Willems en mat. Ghijsen.
15 . vlg
i6. patrj/Zen
naar Mat. Kern en Dialectvragenlijst 9 van de Nijmeegse
Centrale vr. 98 (aldaar in het enkelvoud).
naar mat. Nieuwe-Eeuw-enquête.
17. lei
I 8. koekerel „tol"
naar antwoorden op vraag za van -vragenlijst 24 van
de Dialectencommissie.
naar mat. Willems, mat. Nieuwe-Eeuw-enquête en de gegevens
19. Zolder
uit J. BERGSMA, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijten, 1906.
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Haadsma-Nuchelmans, R. A. HAADSMAeiI J. NUCHELMANS, Précis
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Nederlandse Dialectkunde, A. WEIJNEN, Nederlandse dialectkunde 1958.
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T a a 1 a t 1 a s, Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland 1939 vlg.
Ter Laan, K. TER LAAN, Nieuw Groninger Woordenboek 2 i S 2.
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INLEIDING

Voor de woordgeogralische beschouwing van al wat aan Latijnse
of Romaanse woorden ons taalgebied is binnengedrongen levert
het magistrale werk Germania Romana van TH. FRINGS nog steeds
het grondpatroon. Interlinguaal comparatistisch grijpt _ hij de
problemen aan en hij tekent de wegen waarlangs en hij onderscheidt
de .tij den waarop dit vreemde woordgoed .ons bereikte. Zijn later
geschreven Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache 3 i 957,
verduidelijkt door een - groot aantal kaarten, wijkt hiervan niet
wezenlijk af.
Op Nederlands taalgebied heeft Frings navolging , gevonden
bij W. ROUKENS in diens hoofdwerk : Dort- and Sachgeograp .hie
S i ost-Niederlands and der umliegenden Gebiete 1937. Verder noem ik
zijn artikel Limburgia Romana. Uit de werkplaats van het Limburgs
woordenboek, in -: - Album Verdeyen 1 943, 3 I 7 3 28.
Bijzonder belangrijk 'zijn de studies van Gysseling en Tummers
voor de elementen uit de Latinitas in de toponiemie ten noorden
van de taalgrens geweest. Het hoofdwerk van M. GYSSELING
luidt : Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en Iffiest-Duitsland (vóór 1226) I-II 1960, dat van
P. L. M. TUMMERS : Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen,
-

-

-

1962.

Wat het Franse gedeelte van onze onderzoekingen betreft,
hadden wij het nooit zo ver kunnen brengen zonder de grote
studies van J. J . SALVERDA DE GRAVE. Weliswaar is het bij hem
nog geen woordgeografie geworden. Maar in zijn chronologische
onderscheidingen heeft hij baanbrekend werk verricht. Onmisbaar
zijn nog steeds zijn grote publicaties : De Franse woorden in het
Nederlands (í906) en zijn Essai sur quelquesgroupes de mots empruntés
par le Néerlandais au latin écrit (igoo). Zijn Les mots dialectcrux du
franfais en mogen-néerlandais, Romania XXX, 6 5 vlg. verscheen reeds
in 1901 en heeft dus nog niet van het materiaal van de ALF
kunnen profiteren, maar blijft met het oog op zijn conclusie dat
het gros der middeleeuwse Franse leenwoorden vanuit Henegouwen tot ons gekomen is, merkwaardig en belangrijk.
Enkele onderzoekers hebben hun aandacht op de totaliteit der
leenwoorden in een bepaalde plaats gericht. A. VAN DOO RNE
bestudeerde bv. De Franse woorden in het dialect van 117'ingene (HCTD
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XIII 297 vlg.). Belangrijk met het oog op de cultuurhistorische
achtergrond zijn de studies van J . J. GIELEN over de Franse leenwoorden in het dialect van Hulst en Hulsterambacht : De Franse
woorden in de taal van Hulst en Hulsterambacht in Jrb. Oudh. Kring
De vier ambachten '93°, 90 vlg., Taal en historie in Jrb. Oudh.
Kring De vier ambachten 1929, 5 9 vlg., Het onderzoek van vaktalen
NTg XXII, i 94 vlg. en De weerspiegeling der historie in de taal van
Hulst en Hulsterambacht XXV, I6I vlg.. Gielen vond daarbij dat
sommige leenwoorden zoals fol „dwaas", kommeere „kletsvrouw"
alleen te Hulst, maar niet in het Hulsterambacht voorkwamen.
Met andere, zoals baere „bewegen" < bouger, beenefiesie „voordeel",
bavE ja „slabbetje", dánè „gevaar", frir „zwager", rabu „kapotte
klomp", is het precies het omgekeerde geval. Vaak zal het verschil
ontstaan zijn doordat het woord later in de stad verdrongen is,
maar Gielen weidt ook zeer uitvoerig uit over de vijandschap
tussen Hulst en Hulsterambacht.
Heel belangrijk is ook een artikel van Kurris in verband met
de studie van de invloed van het Waals : F. KURRIS, De lexicologische
invloed van Oost- Wallonië op het dialect van Maastricht, in : Publications
de la société historique et archéologique dans le Limbourg a
Maestricht, XC II-XC III (1956-1957) 385-413.
Voor de studies van Leenen en Grootaers verwijs ik naar mijn
Nederlandse dialectkunde 1958§i48,voordievan
Grootaers ook naar zijn bibliografie in het A 1 b u m G r o otaers 1950, 15 vlg.
In J. GoOSSENAERTS, Iets over enkele uitheemse woorden in het N.- 1V.
van de Kempen, TT VIII 79 vlg., wordt de Franse invloed vooral in
de wereld van het paard besproken.
Suggestief is ook het artikel van C. B. VAN HAERINGEN,
Romaanse invloed door Zuidnederlandse bemiddeling, NTg. XXVIII,
97-III, waar hij een aantal franse woorden noemt welker ver
Noorden beperkt is.
-breidngstoh

Wij beschouwen het hierbij aangeboden boek als een eerste aanvulling op Nederlandse dialectkunde, in welk werk de woordgeschiedenis immers praktisch niet aan bod kwam. Ten dele
steunen wij op voorgangers en reeds gepubliceerd materiaal, ten
dele op eigen onderzoekingen. Waar wij kaartbeelden opriepen
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op grond van het materiaal van de enquête van Kern, Te Winkel
en Willems, past wel enige relativering.
Soms zal men hierachter de mededeling lezen dat voor een
bepaald begrip in het mat. Kern of Te Winkel of Willems nergens
een ander woord dan het betrokkene verschijnt. Dat wil dan nog
niet zeggen dat het onderhavige woord overal het enige, zelfs
niet eens dat het overal het meest gebruikelijke is. Maar enigszins
bewijskrachtig voor de algemene verbreidheid van het betrokken
woord is zo'n gegeven toch wel. Soms ook werd een bepaald
leenwoord in het mat. Willems slechts voor een of voor een
paar plaatsen gegeven. In werkelijkheid kan zo'n woord dan toch
ook nog wel buiten die plaats bekend zijn. In het mat. Willems
werd bv. voor „spelt" alleen in Veurne sukrioen gegeven. Blijkens
E y 1 e n b o s c h 140-141 echter is dit uit fr. soucrillon ontleende
woord ook verder bekend. Iets dergelijks acht ik ook mogelijk
voor forse te Haringhe bij Ieper, dat in het mat. Willems aldaar
voor „kracht" gegeven wordt, koerage voor „moed", dat in het
mat. Willems eveneens voor Haringhe en tèmpeest voor „storm"
dat in het mat. Willems voor Lederzele opgegeven werd.

Meer dan eens is het zo gelegen dat op een zelfde taalkaart verschillende golven, vanuit de Latinitas gekomen, over elkaar
gespoeld liggen.
Op nederlands terrein zullen wij het nog zien voor pinksteren
en sinksen. Interlinguaal heeft men het vastgesteld voor de lagen
basilica, ecclesia en kerk, die elkaar zijn opgevolgd. Het woord
basilica is in Frankrijk alleen nog in relicten bewaard ; ecclesia moet
ouder zijn dan kerk, want het gotisch kent wel aikkles, jo maar geen
correspondent van het westgermaanse kerk (1).
Een mooi voorbeeld, zelfs op een klein Nederlands gebied,
leveren de benamingen voor het „vest" (2). Zeer oud moet
wemmeske zijn. Geen wonder dat het, gezien vanuit het zuiden,
dus zo perifeer ligt. Men vindt het bv. in Poppel, Gemert, Liesel,
Wanrooi, Merselo en Venraai. Roukens ziet het als een ontlening
uit een ofra. dial. correspondent van wambasium. Ik kom daar in
(1) J. VAN DEN BOSCH, Capa, basilica, monasterium i 9 S 9, S 7-96.
(2) Zie R 0 u k e n s 198 vlg. erg krt. 36.
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Hoofdstuk VII nog op terug. Eveneens oud is het Antwerpse
kallier, dat ontleend moet zijn aan een oude vorm van het Franse
collier en al mnl. is ( 1).
De familie liep, onderliep, ook reeds in het mnl. „vest" betekenend, komt uit fra. jupe. Dan volgt chronologisch xjielee,
wschl. niet ouder dan de ie eeuw, een woord dat, naar R o u k e n s 199 meent, uit Luik gekomen moet zijn. Vervolgens
kamZoël, voorkomend in het zuidelijk deel der beide Limburgen
en wschl. pas in de 17e of i 8e eeuw aan fra. camisole ontleend.
Nog jonger is het woord vest. Dat kan pas sinds de tijd van
Lodewijk XVI ontleend zijn. Maar dat heeft op een of andere
manier de hegemonie in de cultuurtaal weten te verwerven en is
daardoor thans het meest gebruikelijke. De vorm west gaat hierop
terug maar moet bij ons via het Duits zijn binnengedrongen. Daar
dit zich natuurlijk pas in betrekkelijk recente tijd moet hebben
afgespeeld, is zijn verbreidingsgebied zo klein : het gebied bij de
Benrather linie. Voor de geschiedenis van de benamingen van de
broek en de kous in de Romania bestaat een hele literatuur (2).
Ook op de kaart „azijn" vallen er diverse opeenvolgende golven
te onderscheiden. Ik schreef hierover in het Jaarb. van de Kon.
Vla. Ac. ( 3) I 965 , blz . 3 26 vlg . en lei daar verantwoording af van
het gebruikte materiaal.
In de meest zuidwestelijke dialecten vinden we dan het type
asiel met als voornaamste varianten arriel, antiel en geviel. Geografisch daarbij aansluitend vindt men het type aj jn met aan-

verwant ar^i/n, an j n enz., verreweg het meest verbreide type.
Oostelijk sluit daar weer eek bij aan. Verder treft men nog etik,
ettik,jittik enz. in het noordoosten, etsich en essig in de meest zuid(1) Het woord is dus identiek met kolder en kolder, waarvoor men vindplaatsen aantreft in WNT VII 5 i I o - S III en WNT VIII S 3 7.
13 vlg. ; K. JABERG, Zur
(2) Zie K . JABERG, Sprachgeographie Aarau 1908,
Sprach- and Beeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania, Wörter
and Sachen Bd IX 1924, 137-173 ; J. VAN GINNEKEN, De namen Brabant en
België, een keerpunt in de Europeesche kleeder ontwikkeling 0 T IV 97 vlg. ; T a a 1 atlas afl. S krt. 8 kous, krt. 9 broek; Roukens 205 vlg.; Onderzoek
par. 194 en 2 I o. Zie speciaal voor broek nog Hoflet in Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache and Literatur, Band LXXVII, Tubingen, 463.
(3) A . WEI JNEN, De benamingen voor de a^ n in de Nederlandse dialecten, Jaarb.
V. d. Kon. VI. Ac. voor Taal- en Letterk . 1965 , 326 vlg . Vgl . ook L . VAN DE
KERCKHOVE, De namen van de aZijn in de Zuidnederlandse dialecten, L.B XXXIX,
I14. vlg., inz. II6.

372 —

oostelijke Limburgse dialecten, iets ten westen daarvan eetje, aeje
en jitske en tenslotte edik of eddik als concurrent in het etik
ettik -- jittikgebied.
Het is bekend dat er tussen al de genoemde vormen een etymologisch verband bestaat. De oorsprong ligt nl. bij het Latijnse
acetum, dat door vernauwing van de ê tot i en medeklinkeromzetting. * atiku opleverde. De d van edik, waaruit door syncope
eek ontstond, berust -- met één uitzondering, die we nog behandelen zullen -- op een intervocalische verzachting die . zich
reeds voor de ontlening in het germaans voltrok.
De typen az n en aziel zijn uit het Frans ontleend. Het ofra.
kende nl. aisil en aisin; aisil wordt verklaard als teruggaand op
* aketulu, het verkleinwoord bij * aketu. Evenwel doet een ver
een stofnaam mij wat vreemd aan.
-kleinwordva
De niet bij dit aisil, aisin aansluitende, maar op * aketu terug
vormen moeten zeer oude ontleningen zijn. Ze hebben-gande
immers al mee gedaan aan de umlaut en de tweede klankverschuiving. Bovendien moet de ontlening plaats gehad hebben
vóór de palatalisatie van k voor e of i, die al in het Jatin vulgaire
de la basse époque" plaatsvond 1
.. De verhouding tussen de vormen met t en die met d en hun
derivaten is niet geheel klaar. Uiteindelijk is de t oorspronkelijk,
maar het is de vraag of de oppositie ten onzent teruggaat op
ontlening uit verschillende dialecten dan wel of een chronologisch
(

).

verschil er de oorzaak van is, zo dat bv. de vormen met t ont-

leningen uit de romeinse tijd, die met d uit de romaanse tijd zijn.
Het is niet onverleidelijk er deze chronologische oppositie in
te zien. Straka plaatst de overgang van t > d in Frankrijk tegen
het eind van de vierde eeuw 2). Daarbij komt dat, gezien vanuit
het Nederlands, de t-vormen duidelijk perifeer zijn ten opzichte
van de d-vormen, nl. Fries, noordoostelijk en zuidoostlimburgs,
wat voor hogere ouderdom van de eerstgenoemde pleit. Dat een
aantal Limburgse dialecten aan de Maas met ae je enz. dan nog
steeds het Romeinse woord hebben, is niet geheel onbegrijpelijk.
De d-vormen in Groningen en noordoostelijk Drente vormen een
afzonderlijk geval. Hier kan de d uit een Nederlandse dialectische
(

(1) A. DAuzAT, La géographie lingui stique z.j. t 73. Zie voor de nauwkeuriger
datering verder Hoofdstuk II H a a d s in a N u c h e 1 in a n s par. z6.
(2) Straka 3oS.
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echter niet helemaal in de theorie. schijnt te passen, zijn de oudsaksische en angelsaksische vormen met d. Weliswaar heeft het os.
slechts één attestatie. Bovendien is de zojuist genoemde intervocalische verzachting niet alleen Gronings en Oostvlaams maar
ook Deens en partiëel Nederduits. Ze is bv. geattesteerd voor
Hamburg, Bleckede en Mecklenburg.. Men kan hiervoor terecht
bij Schirmunski, die verder weer naar Mitzka verwijst 2).
Zodoende is het ook niet onmogelijk dat de dicht bij de Duitse
grens gelegen edik-vormen weer met deze Nederduitse ontwikkeling samenhangen. Maar geheel bevredigt de hypothese van de
niet-romeinse oorsprong van de d-vormen niet. Wij hebben nu
eenmaal de d niet alleen in het os. maar ook in het ags. Bovendien
treedt in het latijn de palatalisatie van k zoal niet in de ze, dan toch
minstens al in de 5 e eeuw op, zoals we zagen. Zou de d dus eer
voor een iets latere periode van ontlening pleiten, de bewaarde k
doet dat niet minder klemmend voor een vroegere, dus ook nog
romeinse.
De enkele eek-eilandjes in meer westelijk of in het midden
gelegen gebieden zijn antiquiteiten. Is dit enerzijds al waarschijnlijk, omdat a.Z n het woord van het ABN is en dus a priori verondersteld kan worden, aan de winnende hand te zijn (in 193 7
constateerde Roukens het optrekken van aZjn ook voor Limburg :
„In Lutterade, Elsloo, Valkenberg, Maastricht, Eisden, Houtem,
Bunde, Geulle wiegt azien heute schon neben den áltern Typen
vor" 3), ook het Mnl. IVb. leert ons zulks. Terwijl immers thans
in België ten westen van de Getelijn geen enkele *adiku- of
*atiku-representant meer voorkomt en daar uitsluitend de afstammelingen van ofra. aisil en aisin in gebruik zijn, vinden we in
het mnl. blijkens het Mul. tab. II 5 22 edic, edec niet alleen in de
door G. VAN HASSELT in Geldersch Maandwerk uitgegeven teksten :
Der Mannen ende vrouwen heimelycheit en Van den Levene ons
Heren, maar ook bij Ruusbroec en in Der Naturen Bloeme. Iets
dergelijks geldt voor Zeeland en Zuid-Holland. Thans vindt men
daar alleen het type aZijn en armen. Maar het Mnl. lVb. II S i z, S 24
(

(

.

(

(1) Nederlandse dialectkunde 1 95 8 , kit 33.
Deutsche Mundartkunde (vert. Fleischer) 1962,

(2) V. M. SCHIRMUNSKI,

33 1- 33 2 .
(3 )

Roukens 304.
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kent edic in het Sunte Mechtelden boeck, dat, afkomstig uit Wijk
bij Duurstede, volgens de Bouwstoffen 366 Hollandse kenmerken
heeft, en eec in de Informacie van I S 14, die in Bouwstoffen
en 3 47
Zuidhollands heet (1).
Een ander bewijs voor het relictkarakter van eek en edik tegenover aZi jn en arZjjn wordt geleverd door het feit dat, terwijl in
Zeeland thans alleen a^ijn, ariijn enz. voorkomen, een aantal
plaatsen op Schouwen eek (nog) geïsoleerd kennen in de uit
Zóó 7uu:r as êêk ( 2).
-druking
Tenslotte valt het ons op dat terwijl N. 0.-Nederland en Friesland juist typische etik-gebieden zijn, in Z.W.-Drente en de kop
van Overijsel eek alleenheersend is. Zoals Heeroma en Naarding
hier zo vaak een Utrechtse expansie (of immigratie) aannemen,
ben ik ook bij eek hiertoe geneigd. Maar dan moet Utrecht,
waarvoor nu alleen nog eek in twee plaatsen rond Amersfoort
vermeld wordt, in de Middeleeuwen eveneens een eek-gebied
geweest zijn. En inderdaad blijkt daar uit de oude teksten ajjn
een ouder eek verdrongen te hebben. Dat geldt al evenzeer van
Zuid-Holland en Amsterdam, waarvoor het nu ook niet meer
wordt opgegeven, zelfs een enkele maal van Zeeland ( 3). Ook legt
het speciaal Stadsfriese eek er getuigenis van af dat eek eenmaal
Hollands was.
Germaanse heteroniemen komen praktisch niet voor. De verklaring hiervoor is duidelijk : de azijn zelf is pas met de Romeinen
hier bekend geworden. Het aantal gevallen dat de azijn een ger-

maanse benaming heeft, is dan ook uiterst schaars. En dan ziet
het er nog als een vertaling van ace/urn uit.
Een bekend voorbeeld levert ook de kaart ui (4). Men kan er de
volgende typen onderscheiden : siepel in Friesland en het noordoosten (5), look in een daarbij aansluitend stuk ongeveer van
(1) Voorts geeft het Mnl. lVb. nog eec in een Elburgs stuk; cfr. Bouwstoffen
nr. 1130.

( 2)Ghij sen 2ii.
(3) Zie voor de betrokken attestaties A. WEIJNEN, De benamingen voor de
aj n blz. 332.
(4) Cfr. T a a 1 a t 1 a s 7 nr. i ; P. D'HAENE, De namen van de ui in de Zuid
dialecten TT II io vlg. ; H. LÜDTKE, Zu den Be^eichnungen der-nedrlasch
„Zwiebel" im niederlcindi.schen Sprachgebiet, Orbis IX 398 vlg. ; K. HEEROMA,
Hauptbewegungen im niederlándischen Sprachraum Zs.f.mf. XV 66-67.
(5) Bovendien tweemaal in Holland.
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Kampen tot Venlo, un (in, unj, oonj, ooj) in een groot deel der
Limburgse dialecten 1), andjoen in het Frans-Vlaams, Westvlaams
en een aansluitend deel van het Oostvlaams ; de rest van het
zuiden, ongeveer tot aan de Lek, heeft ajuin of juin (beide met
varianten). Het noordelijk daarvan gelegen deel van Holland,
Utrecht en het Westen van de Veluwe ui (oi, uu, uui, uie, uien).
Het oudste, germaanse, type is look. Thans wordt wel terecht
aangenomen dat un de oudst, der ontleningen is, aangezien het
de enige vorm is die op ontlening in de nominatief duidt (cfr. lat.
onio). Daarentegen moeten andjoen, ajuin en juin, gezien de eind-n,
uit de accusatief onionem verklaard worden; deze duiden dus op
een ontlening van een latere vorm; vgl. duce, doge tegenover dux of
fleur, fiore tegenover flos). Daarbij zijn de ajuin- en juin-vormen
ouder dan de andjoen-vormen. Zij hebben nog de ontwikkeling
on > un > yn meegemaakt, wat bij andjoen niet meer het geval was,
omdat dit woord daarvoor te laat ontleend werd (2).
Maar overigens zijn daarmee nog niet alle problemen opgelost.
Waar gaat het type ui op terug ? Waarschijnlijk is het een reinterpretatie uit * uin evenals Westfries uien. Dan zou het in de ontleningsgolf van Limburgs un thuishoren, wat, perifeer als het ligt,
vanuit de Latinitas gezien, geenszins onmogelijk lijkt. Maar ajuin
(met juin) ? Is dat nog romeins of toch iets jonger ? En is siepel
rechtstreeks van de Romeinen afkomstig of uit de Middeleeuwse
kloostertuinen in Friesland terecht gekomen ? En tenslotte waar
ligt precies de grens tussen Latijn en Romaans en Frans ? Dat is
voor de benoeming van Limburgs un weer van belang. Wij zullen
op verscheidene van deze problemen nog terugkomen.
De taalkaart paars vertoont uitsluitend typen die afkomstig
zijn uit de wereld van de Latinitas (3). Heel oud lijkt in ieder geval
paars, waarvan F r a n c k - V a n W i j k zegt : „Uit fr. pers <
mlat. persus, perseus, eig. „perzikkleurig". Maar wie heeft het
(

(1) Interlinguaal gezien vormt un/in een lange smalle strook die zich vanaf
de omgeving van Venlo over Maastricht, Eupen en Luxemburg tot Lotharingen uitstrekt ; cfr. Li dtke a.a.
(2) Ludtke a.a. 402 ziet ook de ui <uu als ouder dan de oe maar meent dat
dit komt doordat de vormen die thans uu/ui vertonen ontleend werden „zu
einer Zeit als lat.- roman. ó noch durch germ. u wiedergegeben wurde",

zoals dat ook voor bv. uur, kruin, Zuiver geldt.
(3) Cfr. Taalatlas IV nr. 14, P. J. MEERTENS, Taalkaart : paars 0 T IX
157-160 en J. LEENEN in T T IV 37.
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bewezen dat het woord uit het Frans .en niet uit het middellatijn
zelf komt ? Van het volgens Leenen jongere purper neemt
F r a n c k - V a n W i j k wel aan dat het uit het latijnse purpura
afkomstig is. Dat is niet geheel hetzelfde. Bovendien ze g t hij :
,;Eng. purple (met dissimilatie) wordt wel uit 't Fr. afgeleid ".
Volgens . H . GIPPER, Purpur Glotta XLII, 3 9 vlg., is het woord
purper, dat al bij Homerus en in het Lineair B van het Mykenische
Grieks voorkomt, „in die west- and nordeurop dischen Sprachen
z.T. schon so fruh entlehnt worden, dass es die erbwortliche
Entwicklung mitgemacht hat". Minder moeilijkheden baart het
uit het Frans afkomstige violet. Gipper a.a. 64 noemt violet een
latere afleiding van viola, die langs de Romania in het germaans is
terecht gekomen en purper terugdringt. Van mauve zegt Leenen
terecht : „Pas in de jongste tijd heeft zich... het modewoord mauve
(binnen) gedrongen, maar alleen nog in België". Ook dit is zonder
twijfel Frans. Het in een paar plaatsen ten 0. van de Benrather
linie voorkomende lila is wel oorspronkelijk van Franse origine
maar is er toch m. i. langs een, Duitse, omweg gekomen.
Het in het noordoosten optredende sang(en) en sanger bij
Rutten, Claes en Schuermans zijn natuurlijk identiek met of gevormd van mnl. sangi jn. Frans sanguin is sinds de
I ze eeuw geattesteerd. Dit gaat natuurlijk weer terug op lat.
sanguineus, maar of het nederlandse woord uit het frans of uit het
middellatijn komt of nog ouder is, is met behulp van fonetische
criteria moeilijk uit te maken. Overigens zegt Meertens a.a. van
het sang(en)-type : jangw^n tenslotte, dat uitsluitend in dialect

voorkomt, is in het mnl. zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland
algemeen gebruikelijk geweest, zooals uit de door Verdam opgegeven bewijsplaatsen blijkt"('). Waar nu de kaart bij Meertens
poars vertoont in een gebied waar dit klankwettig niet te ver
viel : het zuidwesten van Drente, Overijsel behalve-wachten
Twente, de Veluwe en een aangrenzend zuidelijk stuk, Utrecht
en een aangrenzend deel van het Gooi en van Z.-Holland, is het
wel duidelijk dat paars ten opzichte van sangen expansief is geweest.
En dit pleit in ieder geval voor hoge ouderdom van sangen.

( 1) Men vindt het woord ook in het Gelders- Overijsels; cfr. G a l 1 é e 37.

De woorden voor -„ bunzing ” (1). In een groot, zich ver naar
het - zuiden uitstrekkend Noordoóstelij k gebied vindt men ulk.
Het Fries heeft mud, het oostgronings het stellig daarmee verwante
meerd. Het noordwestelijke type is bunzing bonsing, overigens met
vrij grote verbreiding. Het zuiden wordt ingenomen door vuur en
vuurer in Zuid-Limburg en het Beoosten-luikse, fisou in WestVlaanderen (behalve de meest oostelijke strook) en Frans-Vlaánderen, en vis, vesse, visse, ves, fesse, fis, fes in de rest. Fisou moet wel
uit het Frans komen. Het Mnl. Wb. spreekt van een Waals ficbau.
Ook Pauwels geeft naast fisew Waalse „parallellen ". De ALF geeft
het- type fit in meer dan - een gebied, o.a. Wallonië, Nord, Pas-deCalais en Somme ( 2). Pauwels vat dan ook samen : „Het nl. fitsau,
figQw en dgl. en het eng. fitchew komen klaarblijkelijk uit picardische vormen als - ficheu, fichau". Verder leidt Pauwels vis
uit fi^ew af.
Maar nu vuur. Een ontlening uit het Frans zal dat wel niet zijn,
want het ofra. heeft furon. Stellig heeft het iets te maken met
latijns fier „dief", gezien de aard van het beest. Naar de klank
zou het woord nog best romaans kunnen zijn. Maar tenslotte zie
ik er toch, waar het in een aansluitend Rijnlands gebied tot in het
Siegerland en het Trierse toe voorkomt, een relict uit de Romeinse
tijd in.
De ingewikkelde geschiedenis van de namen van de kaft van
het boek is door Grootaers geschetst (3). In het zuidelijk deel van
West- Vlaanderen vindt men een autochtone vorm deksel, deksie.
Grootaers denkt dat deze vorm hier jong is. Ik vraag me echter
af of we in dit cultureel zo gedesintegreerde gebied wel ooit
er een andere vorm voor gehad hebben. In Belgisch Vucht
(Q 8) en Mechelen aan de Maas vindt men boug, dat identiek moet
zijn met het hoogduitse Bogen. Verder treft men uitsluitend leenwoorden uit de sfeer van de Latinitas. De vormen van het type
spasie, space, spaset, spasein, die men in een groot deel van W.Vlaanderen, Z.O.-Vlaanderen en een gedeelte van Brabant vindt,
stammen wschl. van het middeleeuws latijnse schrijftalige spatium.
(1) T 0 N afl. 3 met Toelichting blz. 41 vlg. ; J. L. PAUWELS, De buniing
in de Zuidnederlandscbe dialecten L.B. XXIII, i vlg. ; R o u k e n s 374 vlg.
(2) Vgl. ofr. fissel, fissiau.
(3) L . GROOTAERS, De lotgevallen van een paar latijnsche leenwoorden in onze
dialecten, VMVA 1 943 I71 -I87•
„
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Bijzonder uitgebreid is de groep die op een of andere manier
samenhangt met het latijnse cooperire en de middellatijnse afleidingen cooperculum, coopertorium en coopertura. De vormen met p,
hoe ook vervormd zoals bv. kapeteuni, moeten rechtstreeks uit het
(natuurlijk middeleeuwse) latijn komen. Men vindt ze in België
vooral langs beide zijden van de Antwerps-Limburgse grens.
De vormen met f, bv. zuidlimb. koffertorie en koffetuur kunnen niet
rechtstreeks uit het latijn verklaard worden, maar moeten aan
ontlening uit het Frans toegeschreven worden. Het WNT herleidt
dan ook terecht het mnl. coffetorie uit ofra. covertoir, dat zelf dan
op mlat. coopertorium teruggaat, en koffetuur uit ofra. coverture.
Grootaers betoogt verder dat de afstammelingen van cooperculum
ouder moeten zijn dan die van coopertorium. Hij denkt dit, omdat
hij in het coopertorium-gebied nog cooperculum-relicten meent te
kunnen aanwijzen. Zo beschouwt hij ook de couvercle-vormen,
omdat die niet uit het Frans kunnen komen, waar het woord
immers een heel andere betekenis heeft, als kruisingen van koevert,
dat tenslotte teruggaat op coopertorium, met kopeikel, dat rechtstreeks lat. cooperculum voortzet.
Het koevert-gebied zelf vindt men in het Noorden van West- en
Oost-Vlaanderen, het kopeikel-gebied beslaat het grootste deel van
de Antwerpse Kempen en komt ook sporadisch voor in Z.
Limburg en 0.-Brabant.
Tenslotte is couverture in Tienen en omgeving stellig een jonge
Franse ontlening en ziet Grootaers in kas, dat in Z.-Brabant en
een klein gebied bij de taalgrens voorkomt, „ongetwijfeld een
ontleening aan de Waalsche scholierentaal, met eenigszins gewijzigde beteekenis"; vgl. fra. casse.
De hele familie van tik, teek, tiek moet wel op de Romeinse tijd
teruggaan. Frans is de groep beslist niet, gezien het bewaard
blijven van de k (tegenover fra. taie). En het optreden van de hgd.
klankverschuiving brengt de datering ook wel tot vóór Soo.
Voorts komen de woorden wel in het ohd. (.Ziahha), fri (fiik)„
mnd. (téke) en het eng. (tick), maar niet in het noordgermaans
voor. Het WNT kent alleen tijk-vormen «mnl. tike) met witz.
van een bron van 1762 uit de Wormer, die tiek geeft. Toch
kennen Limburgse dialecten (zie b.v. J o n g e n e e 1 i.v. te jk)
vormen waarvan de vocaal met AB ie correspondeert, in aansluiting
bij het hd. En het Mnl. Wb. i.v. teke kent in Hollandse bronnen
eveneens de typen teecte en teke. Het Fries kent zowel lijk als teek.
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De vormen met een vocaal die met AB ie en hgd. ie correspondeert, zijn de oudste. De lat. ê is toen nog als e ontleend. Die van
het type tik zijn jonger. Zij dateren uit de tijd dat de ê zo gesloten
was dat ze als ï werd overgenomen. De Hollandse ee beschouw ik
als een relict van de eerste groep. Met dit al vertonen Holland en
Zuid-Limburg de oudste vormen, een stand van zaken die wij
ook bij de ontleningen op de ,,ui"-kaart aantroffen (1).
Het WNT VI 482 vermeldt heinZe, heide, beis „hengsel of oor"
„alleen in Z.-Ndl.". Als vindplaatsen van dit woord en zijn ss.
worden daar vermeld voor oudere tijd Dodonaeus, Kiliaen (gnse),
Plantijn, De Casteleyn, David en Anna Byns (2) en verder
De Bo, Cornelissen-Vervliet en Loquela6,58.
G h i j s e n 3 27 geeft voor eire „hengsel" vindplaatsen op
Z.-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland, in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. Het woord staat als eis ook bij G o o s s e n a e r t s 193, waar nog verschillende andere oude vormen
vermeld staan (3). Het WNT schrijft verder : „Gelijk bet. met
fr. apse". Naast dit in wezen westelijke woord noemt G o o s s e n a e r t s 193 het Kempische aansklippel, waarvan volgens hem
„de uitspraak dezelfde" is. Over dit woord heb ik geschreven in
TT IV 47-48 en aldaar een groot aantal westnoordbrabantse
attestaties aangehaald in diverse vormen asklippel, hansknuppel,
(h)aasknuppel, asknuppel, aarsknuppel, aosklippel, aosknuppel, aosknippel, osklippel, osknuppel, asknuppel (te Essen) en nog enkele andere, die mij met enige aarzeling werden opgegeven, alle vormen waar
eerste lid op ans- terug moet gaan. Tenslotte is er nog het-vanhet
Zuidhollands-Utrechts-Veluwse ooshout 4) en het Friese oes 5).
Heeroma wees terecht op het ingveoonse karakter zowel van
ooshout als oes. Waar het woord zeker iets te maken heeft met lat.
ama „hengsel, handvat, oog in schoenzolen" (s), moet, gezien het
ingveoonse karakter, de ontlening zeer vroeg hebben plaats
gegrepen. Het bedoelde ingveonisme toch komt al in de 8e eeuw
voor. Dr Gysseling noemde mij o.a. Amuthon (9e eeuw, kopie ioe),
:

(

(

(1) Cfr. E.RooTH,Mittelniederlándische Wortstudien, Mnd.Mitt. Jhrg i 6 -i 8,36-37
(2) Zie ook nog Mnl. 1'b. III z88 i.v. heire.
(3) Zie ook J. GoossENAERTS, Asklippel T T V 172 vlg.
(4) Ts. 68, 74.
(5) Ts. 70, 1 oo vlg. ,
(6) A. WEIJNEN, Asklippel T T IV 46-47. Zie voor een andere etymologie J. Goossenaerts a.a. en E y 1 e n b o s c h Zoo.
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Sudaccra (768-814 kopie 941), Engelsuit (768-814, kopie 941),
Bernsuida (793, kop. begin. ioe eeuw). Er is geen enkele reden aan
te halen om de Westbrabantse asklippels uit een andere periode
,

ce laten komen; alleen hebben ze niet -ingveoonse vormen en zijn
ze in West-Brabant vanuit het zuiden of oosten ingevoerd in een
tijd dat die streek ontingveoonst werd of was.
De eire-vormen evenwel vormen een nieuwere laag, die in geen
enkel opzicht rechtstreeks uit het Latijn kan komen. Hun hele
verbreiding wijst op Pikardische herkomst. En inderdaad vertoont
ALF carte 45 apse nog thans, temidden van andere woordtypen,
in punt 272 (Nord) és en in punt 274 (Pas -de-Calais) èas.
Verwonderlijk is het dat zelfs voor een zo weinig cultuurlijk
lijkend begrip als mutsaard zo verschillende ontleningen geconstateerd worden (1 ). Het mnl. faloerde, kennelijk een ontlening uit
het fra. falourde, een enkele keer geattesteerd in het Mal. Wb.,
is inmiddels al weer verdwenen. Zeker oud- is de vorm fasceel,
een - ontlening uit het ofra. faiscel. Thans komt het alleen maar
voor in het noorden van West- en 0. -Vlaanderen. Waarschijnlijk
zal het toch wel eenmaal ook in de zuidelijker stukken van Vlaan-^
deren bekend geweest zijn. In het zuiden van 0.-Vlaanderen vindt
men thans bude (ook boezje en burZe). Kennelijk heeft dit fra.
leenwoord (vgl. frans buche) een ouderfasceel verdrongen . Als jong
en afkomstig uit de Franse cultuurtaal beschouw ik fagoot < fra.
fa,got te Steenvoorde in Frans-Vlaanderen. Het Oostvlaamse
sjinse (ook verschijnend als pinse, pinsaard enz., ook als spinse en
spindse vermeld bij Kiliaen), kan gezien zijn sp-anlaut beslist niet
uit het latere Frans komen; men vergelijke fra. epincer. Hoewel we
in het oudfrans nog espinier hadden, denk ik eer aan Waalse herkomst. Men vergelijke spinher te Bergen en Waals spinci. Verstegen
schrijft fak uit de streek van Overmaas wel terecht aan ,, bemiddeling van het Waals" toe. Hij verwijst daarvoor naar Luiks fa.
Het rond Leuven voorkomende schavei moet wel een ontlening
uit het romaans in engere zin zijn. De anlaut immers maakt het
bezwaarlijk dat dit woord uit het frans of uit het waals komt en
latijn is het gezien het woordeinde niet. Er is een Naams chaver,
dat volgens Verstegen als grondbetekenis „afkappen ", „uit
heeft en dat tot een latijns excavare herleid moet worden ( 2).-holen"
(1) Vgl. V

.

VERSTEGEN,

De mutsaard H C T D XIII 361 vig.

(2) Zie verder VERSTEGEN, Mutsaard 378-379.
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HOOFDSTUK I

DE PROBLEMATIEK VAN DE LATINITAS

Het is niet steeds zo gemakkelijk als het misschien schijnt, uit te
maken of we überhaupt met leenwoorden te doen hebben. Men
kan argumenteren dat pater in het nederlands een leenwoord is,
omdat klankwettig aan lat. pater in het ned. vader beantwoordt.
Maar als het fonemen betreft waar zowel bij verwantschap als bij
ontlening hetzelfde fonetische eindresultaat te verwachten is, is het
probleem niet met klankwettigheids- (of anders gezegd : fonetische
of fonologische) criteria op te lossen. Dat geldt bijv. voor wal:
valium, schrijven : scribere, wijn : vinum enz.
Ik zie dan nog maar af van de moeilijkheid dat met klank
vraagstuk ook onoplosbaar is als-wetighdsovrnet
men denkt aan de periodes die kort voor de klankdivergenties
liggen. Wanneer een woord immers daarvóór wordt opgenomen,
vervallen de criteria die aan de betrokken klankontwikkelingen
ontleend zouden kunnen worden. Een woord als des (lat. sex,
gr. 99, got. saihs, oi. s t) hoeft nog niet noodzakelijk tot de indogermaanse oertaal behoord te hebben, maar kan bv. van protogrieks in proto-latijn en in proto-germaans ontleend zijn, vóór de
schijnbaar bewijzende klankwetten (anlautende s > gr. 0, k >
oergerm. X) in werking traden.
Vaak moeten wij dan ook onze toevlucht nemen tot ander
argumenten : het kaartbeeld (overigens ook een enigszins-sortige
gevaarlijk criterium) en de cultuurhistorie.
Vaak komt men er echter niet helemaal uit. Voor de benamingen
van de dorsvloer beschikken we thans over een kaart van de
T a a l a t l a s, nl. afl. 8, krt. i o (1 ). De voornaamste typen zijn:
dors, deel, eere, herd, aerd, den, samenstellingen met -vloer, zoals
dorsvloer, voorts dengel, ree-in, schuur, dorsschuur, delte, schoerried,
terskhoes.
Er is reden om aan te nemen dat den, din zeer oud is.. Men vindt
ohd. tenni, denni, os. denni, ags. denn „Lagerstátte", Kil. denne o.a.
in de bet „area". Voorts vindt men het in het aangrenzende
(1 ) Zie ook Roukens krt. 2, blz. 112 Vlg., Onderzoek par. 197,
Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen I (1960) 88.
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Waals blijkens ALF krt 20 en relictsgewijze ook in het deel-,
dorsvloer- en schuurhert-gebied. Vooral de aanwezigheid in het
Waals doet de ouderdom tot de tijd der volksverhuizingen opstijgen. Dorsvloer is stellig jonger en tegenwoordig, blijkens de
deel- en den- relicten in het dorsvloer-gebied het meest expansieve.
Het woord deel is thans op terugtocht. Dit werd met name opgegeven voor Drunen. Waar den zo algemeen was, lijkt mij deel
een overigens reeds zeer oude vernieuwing. Wat de etymologie
betreft : den is wel verwant met dennenhout en duidt dan op een
houten vloertje. Moriz Heyne zegt trouwens van Tenne : „noch
jetzt im Salzburgischen meist von Holz, im Bairischen ein Bretterboden". Misschien gaat het verschil tussen den en deel dus wel op
een vorm van de dorsvloer terug. Dit zou opgaan, als deel met
lat. tellus „grond" verwant was. Maar een omschrijving als „area,
Breda piling, vel flor on tó Derscenne" wijst ook op een houten
vloer (1). En in de Nederlandse dialecten treft men nog vaker deel
in de betekenis „plank" aan (2).
Maar nu type eere, waarvan neere door metanalyse gevormd is en
aerd, eert, ert, hert door volksetymologie. Het type komt blijkens
de T a a l a t l a s voor in oostelijk Noord-Brabant (behalve het
land van Cuyck), het oosten van de provincie Antwerpen en een
groot stuk van de Belgische provincies Brabant en Limburg.
ik ken echter ook ere „dorsvloer" bij D e B o 269. Ver c o u 11 i e 2 zegt zonder meer : neer v. (dorsvloer), Kil. neere
gelijk ohd. ero (mhd. ern nhd. ühren) van Lat. area = dorsvloer.
Voor romeinse herkomst pleit stellig het feit dat zijn verbreiding
tot een zuidelijk deel van het Nederlands taalgebied en het hgd.
beperkt is en aansluit bij aire = dorsvloer in Frankrijk, dat
blijkens ALF carte 20 o.a. in het noorden voorkomt en verwanten
in het spaans en italiaans heeft (3). Maar in ieder geval wijst de
Cfr. M. HEYNE, Funf Bucher Deutscher Hausaltertumer II S 4.
In Obdam is een deel een plank waarover men een kruiwagen rijdt en
in Hoofdplaat is een buuttelling een planken vloertje in een roeiboot. Zie ook
W N T III 2328-2329.
(3) Over dit uiteindelijk latijnse woord bestaat een uitvoerige studie van
Rohlfs G. ROHLFS, Ager, area, atrium, Inaugural-Dissertation, BornaLeipzig 1920. Rohlfs wijst op een zeer rijke betekenisontwikkeling (dorsvloer,
schuur, tuinbed, tuin enz.) en op het voorkomen met allerlei suffixen (bv. alis,
-ola, -olus, -ata, -alum, -i/ta, -afor, -arnis, -one, -acea, -aceus, -atica, -aticum). Hij
gaat uit van een grondbetekenis : „effen, vrije vlakte".
(1)

(E)
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e-uitgang in Brabant dan toch op een bijzondere ontwikkeling (1).
Er heeft n1. ook een er veel op gelijkend, wschl. wel verwant
germaans woord bestaan, dat overigens enigszins andere betekenissen vertoont. Men denke aan ono. „grin-n m. „Herd, Feuerstelle, -grube; Erhöhung, Gestell", norw. are, da. arn(e), aschwed.
aren, aren, nschwed. aril, en verder ook aan and. erin „Altar,
Diele, Boden", nhd. Ahren „Vordiele, Housflur" (2). Kluges 8
kent dat .Aren = Hausflur in Thuringen, Hessen, Franken, de
Elzas, Schwaben en Zwitserland. Kiliaen kende het woord
trouwens ook in de bet. „officina, taberna, anterior pars domus".
Uiteindelijk zal eere voor dorsvloer wel Romeins bloed bezitten.
Tegenover de oude houten dorsvloertjes moeten de Romeinen
wel een technische vernieuwing gebracht hebben. „Doch lernt
man diesen Dreschraum auch nach romischem Vorbild aus
geschlagenem Lehm herstellen", schrijft M. Heyne (3). De auslautende e in Brabants eere „dorsvloer" kan dan door contact met
het germaanse woord verklaard worden. Misschien zijn ook in het
hgd. het germaanse en het leenvoord wat door elkaar gelopen.
R o u k e n s 165 vermeldt degel „pot" voor Urmond, Berg en
Stein. Stellig is dat woord identiek met het bij Kiliaen als sicamb.
sax. vermelde deghel, met ndd. degel „pot, tegel", ono. digull
„smeltkroes", deens digel, zweeds degel en het in WNT voor
Groningen en Drent; in het mv. vermelde diggel „grof aardewerk",
dat stellig ook identiek is met diggel „scherf". Frings (4) en Roukens 16 5 zien er lat. tegula in, dat hetzij hypercorrect hetzij door
contaminatie zijn anlaut gewijzigd heeft. Voorlopig acht ik deze
verklaringen slechts als noodsprongen en zie ik, mede gezien zijn
vooral oostelijk en noordelijk voorkomen, er eer een oorspronkelijk germaans woord in.
Er zijn echter bij de ontleningen uit de Latinitas nog andere
moeilijkheden. Is een leenwoord in een dialect rechtstreeks of via
het AB ontleend, is het een overblijfsel van de Romeinse occupatie
of een later gekomen Franse indringer, enz. ?
(1) RoHLFS a.w. kent ril. in de Romania geen afleidingen met een suffix dat
eery n bevat, waardoor die Brabantse -e gemakkelijker te verklaren zou zijn.
(2) F. HOLTHAUSEN,

Vergleichendes and Etymologisches W/órterbuch des Alt-

westnordischen 1948, 6.
(3) M. HEYNE,

Funf Bucher Deutscher Hau raltertumer II 5 4.

(4) Germania Romana 73.
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Ook worden termen als romaans en latijn niet steeds in dezelfde
betekenis gebruikt. Daarom lijkt het mij goed, hier eerst een
terminologische. uiteenzetting te geven.
Met betrekking tot de Latinitas dient men nl. de volgende
perioden te onderscheiden.
I. Ontlening in de tijd van het Latijnse imperium. Voor
Nederland geldt dat wel niet later dan circa 400. „Wanneer de
Romeinse opperbevelhebber Stilicho in 402 zijn troepen langs de
Rijn naar Italië terugtrekt, blijven er noch administratieve noch
militaire betrekkingen tussen onze streken en Rome over en dat
betekent voor de Nederlanden het einde van de Romeinse tijd",
zegt Tummers (1). De ontleningen uit deze periode kan men het
best als Latijn of nog beter Romeins bestempelen.
2. Na de ineenstorting van het West-Romeinse rijk in 476 duurt
het tot de negende eeuw voordat de onderscheiden Romaanse
talen, en als eerste het Frans, aan het licht treden, althans voor
ons bekend. Ik trek die grens omdat op het concilie van-zover
Tours in 8 i 3 het gebruik van de volkstaal van de „rustica romana
lingua" voorgeschreven werd : „ut easdem omelias quisque aperte
transferre studeat in rusticam romanam linguam aut Thiotiscam,
quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur" (2). En in de
Straatsburger eden van 842 vinden we de eerste „Romaanse", zeg
liever : Franse tekst. Welnu, de periode van 476 tot 4 800 zou ik
romaans Of eigenlijk liever proto-frans willen noemen, om daarna
van oudfrans te spreken. Eigenlijk heeft de term romaans voor
de oudste periode wel historische rechten, want die zich uit het
latijn ontwikkelende talen werden in die tijd zelf met romanice
aangeduid.
Ertegen pleit echter dat de term dus ook voor de talen op
Spaans, Provençaals en Raetoromaans gebied gebruikt werd.
3. „Het Romaans spreken — zegt Vidos (3) -- was in de
IX eeuw in verschillende Romaanse landen van het Westen zonder
twijfel een feit". Wij zouden dan echter liever maar van Frans
spreken, want tussen 476 en de IXe eeuw n. Chr. was o.a. tgv. het
verschillend substraat en omdat „de Cultureel-spirituele banden
(waarvan het Cultuurlatijn de drager was) met de Urbs verbroken
(1) T u m m e r s, blz. 4.
(2) B. E. ViDos, Handboek tot de romaanse taalkunde, 1956, 246.
(3) Vrnos a.w. 255.

3 8 3 -waren" :(1) de verscheidenheid van het volkslatijn definitief
ggealiseerd (2).
4. Wat de periode van 402-476 betreft, kan men inderdaad in
Frankrijk nog enigszins van het Latijn spreken. Wanneer echter
in die periode leenwoorden in onze taal binnendringen, noem ik ze
liever niet Romeins meer, omdat het minder voor de hand ligt,
dat wij ze dan, gezien de politieke verhoudingen, rechtstreeks van
de Romeinen krijgen. Wij kunnen dan beter bij ons van Romaans
of proto-frans spreken.

Op: het nederlandse taalgebied blijkt het zuiden olm, het noorden
overwegend iep (of iepeboom) te zeggen (3), hetgeen
g enigszins
g
klopt met de mededeling van Kiliaen, die iepen-boom „Sicamb.
Holl." noemde. „De oorsprong van iep is onzeker", zegt
Franc k - Van Wij k . Overigens is er veel kans dat het een
oud woord is, al zijn er eigenlijk geen andere talen die het woord
kennen. Maar bij olm aarzelt F r a n c k - V a n• W i j k terecht
en laat hij de keuze. (óf uit latijns ulmus of uit ofrans olme) onbeslist.
Waar het mhd. ulm -boum en het nhd. ulme heeft, mogen we
misschien toch nog met meer reden aan het latijn denken. Maar
wie zegt dat het geen romaans in de zin van proto-frans is ? (4)
Onzeker is F r a n c k - V a n W i j k ook ten aanzien van het
-

woord „beul (naam voor verschillende papaversoorten)" een

woord dat ook bij P a u w e 1 s geen onbekende is (5). Van dit
ook reeds mal. woord zegt F r a n c k - V a n W i j k : „Evenals
olie gaat dit woord op lat. oleum terug, wellicht via 't Fr.".
Persoonlijk geloof ik van die Franse herkomst nog niet zoveel.
Wat uit oleum in het Frans had moeten worden, ziet men als men
de ontwikkeling folia > feuille, * doliu > deuil, * orgoliu > orgueil
(1) ' VIDos a.w. 254.
(2) Cfr. VIDos a.w. 254-25 5.
(3) Onze kaart heb ik getekend naar het materiaal N. E. en Te Winkel.

Waar in het mat. Kern naar olm werd gevraagd, heb - ik daaruit alleen - de iep en iepeboom- opgaven genoteerd. Voor K 97 en K 98 werd linde opgegeven.
(4) SALVERDA DE GRAVE,

Les mots dialectaux du francais en mogen-néerlandais,

Romania XXX, 107 zag vanwege de 1 in olm -ook al geen zuiver frans maar
een latinisatie van een frans woord.
(5) Pauwels ioz -vlg.
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vergelijkt. Een beklemtoonde open o in vrije positie werd verlengd (9Q), waarna de beide elementen gedissimileerd werden (o9)
en later, tegen de 6e eeuw, nog verder (uo). Vanaf begin i ie eeuw
is uo overgegaan tot ue, dat, naar gelang de dialecten, tot wee,
v'v ce, we of we wordt. In de streek van Parijs is vvoe in de loop van
de i 3e eeuw gereduceerd tot ee. Zo ontwikkelden zich cor >
cour, soror > saur, mola > meule, gladiolu > glaieul, novu > neuf.
Wanneer er nu na de v een 1 en eenj volgden, verbond die f zich
met de 1 tot een gemouilleerde consonant, maar bleef verder de
ontwikkeling dezelfde : folia > feuille, doliu > deuil, oc(u)lu > wil,
brog(i)lu > breuil. Dat in het Frans olea > huile werd, komt
doordat olea „olie" eerst laat door de liturgie in het Frans gekomen is, in een periode dat in de groep -lj- de -1- niet meer
gemouilleerd werd (men vergelijke het niet-mouilleren van -nj- in
woorden die door het kerklatijn ingevoerd werden : monachus >
monius > moine; canonicus > cononius > chanoine). In plaats
van de -1- te mouilleren, heeft de -j- zich hier verbonden met de o,
om via verscheidene etappen tot wi (geschreven ui) te komen,
zoals in die woorden waarin beklemtoonde open o gevolgd
wordt door j : coriu > cuir, podia > pui, Puy; ho(d)ie > (aujoura')hui;
ostrea > huïtre. De verschillende etappen zijn : olea > o ja >
uo je > uoile > ueile. Zoals steeds in triftongen valt dan het middelste element uit : ueile > uile. Op het einde van de i ie eeuw
was ui nog een dalende diftong, assonerend met monoftong u;
later is het accent verplaatst en ui (> wi) rijmde toen met woorden
opi(1).
Bij de benamingen van de hennep kunnen wij een drietal typen
onderscheiden : hennep, kennej en kemp 2). Voor het kaartbeeld
beschikten wij over het mat. Willems, het materiaal dat ik destijds
(

1 ) In de tijd dat voor u en v hetzelfde letterteken gebruikt werd, heeft men,
om uile te onderscheiden van vile, een b geplaatst voor wile, zo ook in hurtre
«o.rtrea) ter onderscheiding van uitre en in huis «ostium) ter onderscheiding
van vis. Vriendelijk dank ik Dr. Tummers, die mij over het heul- probleem
de franse gegevens verschafte.
2 )Voor Someren werd kemmet opgegeven, voor Oostrozebeke kimat.
Niet op de kaart werden opgenomen kemp te Haringhe, koomp te Q 178,
kempin P 88, en het niet goed leesbare kaspraat te N i oo. Opgaven met een
vraagteken zijn niet gehonoreerd. Als een zelfde zegsman zowel hennep als
kemp gaf werd alleen het laatste in kaart gebracht. Voor L i S 7 werd hennep
voor de mannelijke en kennep voor de vrouwelijke plant gegeven.
(
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voor O n d e r z o e k gebruikte en voor Zeeland over gegevens
mij welwillend door dr. Ghij sen verstrekt (1).
In grote trekken komt het kaartbeeld neer op : kemp in Vlaanderen,. Brabant, Zuidelijk Limburg, bijna heel Antwerpen, het
westen en midden van N.-Brabant en bijna heel Zeeland, kennep in
een brede ten N.O. van dit gebied gelegen strook (2) en verder
hennep. Voor meer noordelijke streken worden in 0 n d e r z o e k § 199 uitsluitend met h- anlautende vormen vermeld en
wel voor de Zaanstreek, Alkmaar, West-Voorne, Kwintsheul,
Twente, Kampen, de Achterhoek, de Veluwe, Drente en Friesland,
H e u k e 1 s 5 2 geeft hennep, hannep voor : Groningen, Friesland,
0.-Drente, N.-Overij.sel, Twente, Salland, N.- Veluwe, Velzen,
Graafschap, Zutfen, Land van Nijmegen, N.-Limburg, WestFriesland, Waterland, Utrecht, Zuid-Holland, Voorne-Beierland,
Overflakkee, Tholen en Walcheren.
Hoewel uiteindelijk zowel het type hennep als kennep en kemp
van eenzelfde woord komen (zie F r a n c k - V a n W i j k 2 i.v.
hennep), zijn de vormen met h in zoverre germaans dat het leenwoord nog de germ. klankverschuiving heeft meegemaakt. De
vormen met k ziet F r a n c k - V a n W i j k als ontleningen uit
latijns cannabis. Daarbij is kemp dan een ontwikkeling uit kennep.
Het is taalkundig echter weer moeilijk uit te maken of het tot
de romeinse of tot de romaanse periode te rekenen valt. Ik g eloof
gezien de verbreiding eer aan de romaanse periode. Voor een
romeins leenwoord zou deze verbreiding erg vreemd zijn. Men
vergelijke hoofdstuk III.
In zijn V e 1 d n a m e n 2 2i vlg. deelt M. Schonfeld mee dat
er in het Gelderse grote-rivierengebied nog een soortnaam pas
voorkomt in de betekenis van „perceel griend-hout". Dit woord
geniet als soortnaam, ook in de variant Pesch, een veel grotere
verbreiding. Schönfeld ibid. kent het in Limburg, Noord-Brabant,
Gelderland (ook bv. in Apeldoorn en het grote-rivierengebied),
Overijsel, Belgisch Limburg, het Luikse, Belgisch-Brabant en
zelfs nog in Vlaanderen en Lippeloo in de provincie Antwerpen.
Frings in zijn Germania R o m a n a i 88 kent het verder in
(1) Zie ook Onderzoek par. 199 erg Ghij sen 149.
(2) De vage aanduiding in het W N T VII z i 68 dat kennep „in Zuid-Holland,
Krimpenerwaard, Albiasserwaard, langs den Hollandschen IJsel enz." voorkomt, konden wij echt erop de kaart niet honoreren.
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de Keulse en Trierse „Raum". Klankhistorisch is eigenlijk weer
niet te bepalen of - het Romeins, Romaans of uit het geschreven
latijn is. Het verbreidingsgebied doet ons echter het - sterkst aan
een romeins leenwoord denken. Het_ gaat dan rechtstreeks terug
op lat. pascuum.
Het woord tin dat mij van ouds in de bet. van „metalen bakje"
bekend is, komt tot in het uiterste noorden van Nederland voor
(Zaanstreck, Friesland, Groningen -- ook Oost-Friesland). Echter
schijnt het in het zuiden sterk op de terugtocht te zijn. R o u
k e n s 15 6 schrijft erover „In Brabant scheint der tien Typus so
gut wie ausgestorben zu sein; wir konnten ihn nur für den Grenzort
Budel eintragen. Nach dem Mitarbeiter für Ginneken and Bavel
benannte man in diesen Ortschaften das „Kirnfass" ehedem tien.
Auch in der niederl. Provinz Limburg gibt es ausserhalb des
Sudens nur einzelne versprengte Belege". Gezien de verre verbreiding naar het noorden schijnt mij de Romaanse verbondenheid
bij dit woord minder waarschijnlijk dan de Romeinse. Of moeten
we bij dit woord meer aan Frankisch -Merovingisch-Kafolingisch
woord denken ? Frings noemt in G e r m a n i a R. o m a n a 170
tina in navolging van R E W 8741 „westromanisch". De oorspronkelijke betekenis „Weingefáss" plaatst het toch wel in een
typisch romeinse sfeer. Ik heb trouwens, aangezien D e B o en
G h i j s e n het woord niet geven, de indruk dat het in het. zuidWesten minder gewoon is. Ook dat pleit voor Romeinse ontlening.
Het huidige Limburgs kent thans bot ten zuiden van Sittard en
buut ten zuiden ongeveer van de lijn Heithuizen-Kessel. De woorden komen ook in het Rijnlands en in Wallonië voor. In het
Limburgs , variëert de betekenis : rugmand, bep. eierkorf, gevlóchten mand voor bv. dadels, bep. grote korf, kast voor vervoer
van varkens enz. Stellig ligt aan de familie lat. buttis < gr. Po-UrrLQ
ten grondslag. Maar aangezien in . het mnl. het woord verder tot
in Brugge voorkwam, staat de reeds romeinse herkomst niet
geheel vast. We zouden ook met een romaans leenwoord te doen
kunnen hebben (1). Maar overigens betreft het de naam van een
voorwerp dat in het handelsverkeer een grote rol gespeeld zal
hebben. Dan kan hij dus gemakkelijk tot in het zuid-westen zijn
doorgedrongen en toch tot, de romeinse tijd teruggaan.
(

1)

Cfr. Germania Romar a go, Roukens 159.

390 Zo mogelijk nog onzekerder is de naam merel, met zijn talloze
vervormingen als mening, smerling, merlaar, merlo, melloew, medel,
merelaan enz. Hoewel de naam ook in Holland en Utrecht niet
onbekend is, blijft zijn eigenlijk verbreidingsgebied toch ten
zuiden van de Waal, de Bergse Maas en het Hollands Diep 1).
Het ziet er dus niet erg naar uit dat de naam reeds met de Romeinen
meegekomen is, maar hij zou zelfs Frans kunnen zijn. Ook
F r a n c k- V a n W i j k laat die mogelijkheid open. Toch
wordt dat door Frings in Germania R o m a n a 178 ten
stelligste ontkend. Frings ziet er een latijns leenwoord in. Het
schijnt mij toe dat hij vooral de verbreiding in Duitsland als
criterium gebruikt.
Over de etymologie van teems „zeef van haar of koperdraad" is
men het nog lang niet eens. Zie bv. WNT i.v. en G e r m a n i a
R o m a n a 163-164. Frings meent dat het van oorsprong wel een
raetisch-gallisch woord moet zijn (het komt in diverse westgerm.
talen voor en luidt verder in het fra. tamis, in het ital. tamigio, in
het mlat. tamisium), „das durch die Romer Kurswert erhielt and
in den Randgebieten von den Germanen übernommen wurde".
Maar het komt in Nederland eigenlijk meer in het noorden voor:
Groningen, N.-O.-Drente, Friesland, de Waddeneilanden, Holland, de Zeeuwse eilanden, westelijk N.-Brabant, Utrecht, de
Veluwe, de Betuwe en slechts sporadisch elders 2). Het komt niet
in het Limburgs voor en is trouwens ook niet algemeen hgd.
(wel : ags., mnl. en mnd.). Frings kent het in Duitsland alleen in
de buurt van Aken en „in einero geschlossenen Oberbergischen
Gebiet von Mulheim-Rhein bis Solingen, Wipperfürth, Gummersbach, obere Sieg". Waar het bij ons ook eigenlijk niet Limburgs is, vraag ik me dus af, of het misschien niet niet-romeins is,
maar romaans. Het is in ieder geval gezien zijn umlaut wel vóór
de achtste eeuw ontleend.
Over de onzekerheden van de datering der woorden fret
w = lat.. v zal in het volgende hoofdstuk gesproken worden. Dat
daarbij de cultuurhistorie betrokken moet worden, blijkt bij
wier en wouwer „vijver", welke woorden voorkomen in Limburg,
een deel van Noord-Brabant, het oosten van de Belgische Kempen,
(

(

(1) T a a 1 a t 1 a s VI 9. Zie ook L. VAN DE KERCKHOVE, De namen van
de merel in de Zuidnederlandse dialecten, LB XXXIII, 49 vlg.
(2) Taalatlas VII 2.
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maar ook weI in Twente. Uiteindelijk gaan ze, evenals het veel
later ontleende vijoer, op lat. vivarium terug, De ontlening had
plaats in de tijd dat de latijnse v w klonk. Maar of het woord er
met de Romeinen gekomen is of van de geromaniseerde bewoners
van N.-Frankrijk stamt, is niet met zekerheid uit te maken, In het
volgende hoofdstuk zal ik wei argumenteren, waarom ik vooral
aan Romeinse ontlening denk. Maar dan nog kan het in Twente,
maar rnisschien ook wel in de Kempen, later uit zuidelijker
gelegen kloosters, bekend immers om hun visvijvers in verband
met de vasten- en onthoudingswetten, gebracht zijn (1).
Soortgelijke onzekerheden doen zich natuurlijk bij het nageslacht van Latijns vicia VOO!. F ran c k - Van W i j k ziet wik,
wikke, ohd wiccha, os wikka wegens de w en de geminatie als oude
ontleningen uit het latijnse oiaa, wschl. terecht. Naast wik heeft
men echter ook uits. "Deze naam - zegt Pauwels (2) - komt in
Z.-Nederl. algemeen VOO! als benaming van verschillende soorten
van vicia, Ndl. wikke, behalve in Limburg, waar men wikkell
(mv.) zegt (Paque). De Bo geeft i.v. vitse oak cen reeks composita
met vitse als tweede lid op". Bekijken we nu de namen voor de
wikke bij He u k e I s dan blijkt eigenlijk heel Nederland met
uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen en het Land van Hulst wik,
mikerwten, fJtikke, wikke, wikken, wikkens te hebben (3). M.a.w. vits
komt voor in Vlaanderen, Brabant en Zi-Vlaanderen; de rest heeft
wik en verwanten (4). Ofschoon de fonetische feiten nog altijd
enige speelruimte toelaten, geloof ik toch dat wikke nog een
romeinse ontlening is, ge~ien ook zijn voorkomen in het ohd. en
het os., doch dat oits van later tijd, en vooral gezien de vocaal
tegenover ofra. oetse romaans is. Overigens zegt Vercoullief 30 :
"vitse, v., jonger ontleening nit Lat. vicium".
Enigszins in het onzekere zijn wij omtrent het woord pijn. Van
dit woord bevindt zich een isoglossenkaart (5) in J. VAN GIN(1) Cfr. A. WEIJNEN, Romeinse invloed in Noord-Brabant T T IV 171 vlg.;
Ned e rIa n d seD i ale c t k u n d e par. I6z.
(2) P a u weI s IZ3.
(3) H e u k e 1 S 2.73.
(4) Nadere gegevens vindt men in B M D C XXVIII 2.4. Ook daar blijken
N.-Brabant, N.-Limburg en Belgisch Limburg behalve een klein westelijk
gebiedje vormen met v te hebben,
(5) Deze kaart is waarschijnlijk gebaseerd op het zinnetje : hij heeft pijn
aan zijn voet,
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NEKEN, De studie der Nederlandsche streektalen i 943 tegenover
blz. 28 en wij beschikten tot nog toe ook over de kaart buikpijn in
TON 3 o (met Toelichting (III) 192 vlg.). Uit W. HOFFM ANN,
Schmer^, Pein and Web, Studien dur W/ortgeographie deutschem and
artlicher Krankheitsnamen i 95 6 leerden wij verder dat in Duitsland
Jein zich praktisch beperkt tot aan Nederland grenzende gebieden:
Oostfriesland, Westfalen, Nederfranken, Ripuarië een deel van
het Moselfra-nkisch, maar ook nog voorkomt in Z.O.-Thuringen
en het Vogtland.
De expansiekracht van het woord pin blijkt afhankelijk van
zijn syntactische context. In een zinnetje van het type m'n (de) buik
doet Zeer (wat doet de buik Zeer, mij doet de buik Zeer) (1) is het woord
pin praktisch alleen nog maar in zuidoostelijke streken bekend.
In het zinnetje : ik heb buikpin is pin reeds veel verder weten door
te dringen en hebben de oude germaanse vormen geer, veere,
Zeerde, Zeerte, deert alleen in het hele noordoosten nog krachtig
stand gehouden. Zeer merkwaardig is de toestand in het zinnet j e
ik heb pin in de buik met varianten. Hier heeft eigenlijk alleen de
Veluwe, een wel conservatief gebied bij uitnemendheid, met etrt
en Zeerte, weerstand geboden (2).
De kaart die J. VAN GINNEKEN tekende in De studie der Neder
streektalen 1943 tegenover blz. 28, en die hij baseerde op-landsche
het zinnetje „hij heeft pijn aan zijn voet" toont ook het zuidwestelijk deel van ons taalgebied als een pijn-loos gebied.
Het woord Pena «poena) nu schijnt drie keer uit het latijn
ontleend te zijn, eenmaal vóór de hoogduitse klankverschuiving
(ohd. pina), eenmaal daarna, maar ook al vroeg (mnl. pine, ndl.
pin), eenmaal nog later uit het geschreven latijn (pene in de betekenis van „straf"). Of echter ndl. pin romeins of romaans is,
is opnieuw moeilijk uit te maken. Zijn klankgeschiedenis sluit aan
bij die van tijk, krt, mkt. Waar Van Ginneken, Streektalen t.o.
29 meent, dat dit woord uit het vroeg-middeleeuwse kerklatijn

(I) De antwoorden op de Leuvense lijst 34 vr. S , waar naar buikpin gevraagd
werd, kennen geen antwoord van dit type.
( 2) In het voor onze drie pin- kaarten bewerkte materiaal vond ik ook
L 80& kolik, G 47a, liesstreek, L 3 76 mich brandj de Zoaj, L i 7 en M 7 krampen,
E zo, z i , 2 z, 2 3 , snaaen, E 70 last van me laif, M 9 knauweri jje, B 44a t dit we
in t licham. Deze opgaven zijn geen van alle in kaart gebracht, evenmin de
opgaven : ik heb 't (to) in de buik (het lijf). De opgave voor G i 3 7 in T 0 N
krt. 30 was niet volledig te interpreteren.
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komt, aeht ik de overgang van e > if hiervoor toch wel een
bezwaar. Ook Heeroma's mening dat zeerte in het NO vanuit
het zuiden komend pijn uit de Groninger Ommelanden verdreven
heeft, kan ik niet delen. Heeroma ziet op blz, 195 het bewijs in
het kaartbeeld en laat zich Ieiden door de ontfriesing, of liever :
verdrentsing van Groningen. Maar op blz, 197 zit hij toch volkomen in het haar met het expansiepatroon. Hij zegt zelf dat het
kaartbeeld van zeerte op dat van de umlaut in vormen als egeuten
lijkt, Maar hier kan toch al heel moeilijk aan expansie gedacht
worden.

** *
Een heel afzonderlijke groep vormen de ontieningen op het gebied
van het christendom. Van een groot aantal : antiffene, eel, collecte,

complete, dekaan, diaken, ecclesie, evangelie, [rater, gradaal, hymn,
kanunnik, kapittel, kardinaal, klerk, kruisjigeren, leek, mater, monnik,
non, orgel, paradijs, parochie, pater, patriarch, prior, regel, satan,
synagoge, tract, vesper, oppert Saiverda de Grave dat wij ze waarschijn1ijk gekregen hebben "par une voie non-populaire, avant
l'epoque ou cesse l'emprunt direct fait au latin (roman)" (1).
Stellig wijst het voorkomen van verschillende hiervan zoals
satana, swnagoge, aikklesjo, aiwaggeijo in het gotisch erop dat deze
woorden vroeg, in ieder geval al in de 4e eeuw, in het germaans
zijn doorgedrongen, maar of ze vanuit die tijd zijn blijven hangen,
is zeer de vraag. De "barbaarse invasie spoelt het zaad totaal weg ...
Voor het noordelijk gedeelte van (het) door de Franken bezette
gebied neemt men algemeen aan, dat er in (de) overgangstijd van
Romeinse oudheid naar Germaanse rniddeleeuwen geen sprake is
van continuiteit van het christendom", zegt Weiler (2). Ontlening
nit het latijn van v66r de V olksverhuizing lijkt wel uitgesloten.
Overigens kan Salverda de Grave wel gelijk hebben als hij meent
dat de genoemde woorden uit het geschreven latijn i.e. het kerklatijn komen, Ook uit het kerklatijn afkomstig zijn wel de volgende woorden, al zijn vele stellig meer yolks : kloostor (vgl.
F ran c k - Van W i j k 2 319), deeen (vgl. F ran c k - Van
(1) E s s ail'.
(I) A. G. WEILER, O. J. DE JONG, L. J. ROGIER, C. W. MONNICH, Ges&hieJenis lion de kerk in Nederland (19 6%) 17- 18.

-- 397 -W i j k 2 z i o), pastoor, znl. pa.rter (vgl. Franck -Van Wijk 2
49 2 ) kapelaan (vgl. 1Franck-Van Wijk 2 292). Sommige

hiervan moeten wel vroeg ontleend zijn, aangezien ze in het hgd.
nog de hoogduitse klankverschuiving hebben meegemaakt. Men
veegelijke klooster met ohd. chló.rter, deken met ohd. dichan, téchant.
Van andere overigens ook duitse woorden wijst Knobloch 1
erop dat ze niet aan de hoogduitse klankverschuiving hebben
meegedaan en dus jonger zijn. Het betreft de correspondenten van
priester (ohd. priestar), proost (ohd. probist), abt (ohd. abbat),
koster (ohd. ku.rtor), kapel (ohd. kapella). De woorden priester,
proost en abt komen trouwens niet rechtstreeks uit het latijn,
maar uit romaanse tussenvormen. Het woord kapel zal wel rechtstreeks uit het mlat. komen 2). Van koster zegt Franck V a n Wijk „óf uit ofr. coustre af direct uit mlat. custor".
Voor „mis" zijn reeds in het mnl. misse en messe in gebruik. De
vormen met i stammen wel uit het geschreven latijn of zijn
daaraan aangepast. De vormen met e zouden van nederlands
standpunt uit heel goed dialectische ontwikkelingen van missa
kunnen zijn, maar gelet op ohd. messa (nhd. messe) en ags. masse
kan men ze misschien beter als ontleningen uit rom. messa (vgl. it.
messa, fr. messe) beschouwen 3). Het woord paus, mnl. p
paewes, paves, paefs, moet met Franck - V a n Wijk uit een
romaanse vorm, zoiets als * paves afgeleid worden, dus gezien de
overgang van p > b > v van na de 5e-6e eeuw (4).
Woordgeografisch zijn echter al de tot hiertoe genoemde
christelijke termen op Nederlandse bodem weinig interessant.
Voorzover ze tot de volkstaal gerekend mogen worden, maken ze
de indruk in het nederlands geen heteroniemen te kennen. Hoogstens schijnt kapelaan later in België door onderpastei verdrongen.
Terwijl capellaen volop mnl. is, geeft WNT X 1432 onderpastoor
alleen bij Conscience. Wel doet er zich differentiatie bij de benamingen voor pinksteren voor. Aan de rand van de oude Romania
bevinden zich nog de afstammelingen van quinquage.rima, nl. in
(

)

(

(

4

(1) J. KNOBLOCH, Recherches sur le vocabulaire de - la mission mérovingienne,
Orbis IX 427 vig.
(2) Zie over ka, pel thans J. VAN DEN Boscx, Capa, basilica, monasterium
1 959,

7 - 55•

(3) Cfr. Franck -Van Wijk 432.
(4) E. RICHTER, Chronologische Phonetik des Franósiscben bis Zum Ende de:
8. Jahrhundertr i 934 par. 143.
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Engadin, Wallonië, keltisch Brittannië en verder in de vorm van
sinksen in Zuid-Nederland. Van cinxene zegt het Mnl. Wb. I i 505 :
„Het woord cinxene was vooral in de zuidelijke gewesten gewoon,
waar het heden nog in gebruik is ... pinxteren daarentegen in het
noorden". In materiaal uit de nalatenschap van Van Ginneken
waarvan ik de herkomst moeilijk kan vaststellen maar dat mij
afkomstig van de enquête-Willems lijkt, wordt sinksen opgegeven
voor Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Hoogstraten, Esschen,
Arendonk, Aardenburg, IJ zendijke, Ossendrecht, Steenbergen,
Hoeven, Etten, Baarle-Nassau, Lommel, Someren, Kerkdriel.
Naar mijn vrouw mij zegt, kwam het vroeger ook nog wel in
Asten voor. InJ . B. VAN LOON, Water en Waternamen in NoordBrabants Zuidwestboek, 1965 blz. 74 vond ik bij Steenbergen voor
15 04 in den sinxenweel, voor 180 5 Pinxter Weel. Van Loon merkt
ibid. 7 S op : „thans hoort men maar zeer zelden meer het woord
Sinxen gebruiken". Elders in de Romania en verder in het Nederlands en Duits vindt men vormen als pentecóte, pfi^gsten en pinksteren, die uiteindelijk op een grieks 7rav' xo a' teruggaan. Ik ben
het met Frings' G r u n d 1 e g u n g 20 eens dat het type Sinksen
de oudere laag vertegenwoordigt. Het zal wel uit de romaanse
tijd afkomstig zijn. F r a n c k- V a n W i j k zegt ervan :
„De mal. — vooral zuidndl. en daar nog gebruikelijke — naam
cinxene gaat op een tusschenvorm van lat. cinquagêsima (voor
quinquágêsima) en ofra. cinquiesme „Pinksteren", eig. „de
5 oste (dag)" terug ". Het moet verder wel uit de vroegromaanse
laag komen, immers pinksteren, dat het op den duur verdrong,
is blijkens de hgd. anlaut ook al van voor de hoogduitse klank
Dit woord, pinksteren nl., maakt deel uit van die-verschuing.
groep uit het Grieks afkomstige vernieuwingen die zich in de
6e en 7e eeuw vanuit het kerkelijk middelpunt Lyon verbreid
hebben. Het Mnl. Wb. I i S o 5 merkt op : „Het pinksterfeest was
in de germaansche wereld een der belangrijkste feesten; op dien
dag werden groote recepties aan de hoven gehouden. . . vergaderingen gehouden over gewichtige onderwerpen, enz. Het was
tevens het feest der herboren natuur". Wij moeten er dus rekening
mee houden dat de benamingen van dit feest echte volkstaalwoorden waren (1).
(1) Zie over de beramingen van Pinksteren G r u ii d 1 e g u rn g 3 1957,
blz. 20-2 i en krt. 3.

KERSTMIS
• midwinter
I kerstmis
\ kersttijd
/ kerstdag(en)

Kaart 6
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Het woord kerstmis vindt zijn parallel in mnd. kerstemisse en
eng. christmas. Weliswaar zegt F r a n c k - V a n W i j k dat het
eerste lid „is de klankwettige ontwikkeling van het ontleende
gr.-lat. Christus", maar ik vraag me toch af of het niet tevens een
reflex van de angelsaksische missionering is. Geheel duidelijk is
alles hier nog niet. Overigens is dit woord minder diep in de
Nederlandse dialecten doorgedrongen. Onze op . grond van het
mat. Kern getekende kaart toont nog volop midwinter in het noord
Veluwe hierbij inbegrepen.
-osten,d
Dan is er, althans voor het mnl., het merkwaardige verschijnsel
dat naast duvel ook geregeld dievel, soms ook divel gespeld 1),
voorkomt, wat moeilijk alleen uit de zgn. algemeen ontrondende
dialecten verklaard kan worden, aangezien die anders niet zulk
een invloed blijken te hebben. Is het dan zo dat mnl. duvel, nil.
duivel evenals hgd. teuf el, gezien het vocalisme, op het griekse
woord &ocpoaoc via het oostgermaans diabulus, met u in de derde
lettergreep, teruggaan en dat dievel aan romaanse bemiddeling te
danken is ? Of is dievel een vroege Franse ontlening ? In het Frans
is het woord in Sainte Eulalie als diaule geattesteerd. Die v vertoont
ook de klankwettige ontwikkeling. „Dans le groupe bi (-able,
-ible, etc.) b devient chez nous v ... C'est là un trait dialectal du
Nord et de 1'Est de la France, du Hainaut aussi bien que de la
province de Liège", zegt Salverda de Grave 2). De b in fra.
diable moet een latere herverlatijnsing zijn. Merkwaardig is dat in
het mat. Willems buiten de gebieden met zgn. algemene ontronding 3) thans uitsluitend het type duvel voorkomt. Het type
dievel is dus later weer weggespoeld blijkbaar.
Voor de begrippen „peter" en „meter" („doopvader" en
„doopmoeder") ontbreken nog te veel gegevens. Naast meter
„doopmoeder" vindt men bv. ook mnl. Pete „doopmoeder".
Verder komt naast peter ook mul. petryn voor. Naast meter kent
het mul. métrin. Voor peter vertoont R o u k e n s krt. 6i Pate
in het gebied van de Benratherlinie nog paai en varianten, voor
meter heeft R o u k e n s krt. 6o Patin behalve meter en peet 4
(

-

(

(

(

)

(1) Zie Mnl. 1Vb. II 482.
(2) SALVERDA DE GRAVE, Les mots dialectaux du franfais en mogen-néerlandais,
Romania XXX, 105.
(3) A. WEI JNEN, Het verspreidingsgebied van de ontronding Ts LXXIX, 8 i vlg.
(4) Op de kaart vary „tante" (T a a 1 a t 1 a s 6,z) vindt men peet in die
betekenis in N.-Holland en op Urk, Wieringen en Tessel.
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nog gaat, patertant en in Limburg geulemeuj, geul, geuletant en
jaoë(n). Met uitzondering van deze laatste groep moeten al - deze
vormen volgens F r a n c k - V a n W ij k uiteindelijk op laatlat. patrinus en laat -lat. matrïna teruggaan.
Gezien de bewaardgebleven t's zowel in peter enz. als meter enz.
is er geen rechtstreekse lijn : romeins of vulgair latijn-romaansnederlands mogelijk. De franse vormen parrain, ouder pa(r)rin er
marraine worden gezien de lotgevallen van de t door Bloch=
Von Wartburg wel op vuig. lat. patrinus en vuig. lat. matrina
herleid. Het is duidelijk dat peter en meter zeer vroege ontleningen
aan het kerklatijn zijn, aangezien ze de umlaut nog hebben mee
1) spreekt van frankische missionering in de-gemakt.Frins
6e en 7e eeuw; Knobloch 2 zou in zo'n geval van merovingische
missionering spreken. Dat lijkt mij juist.
(

(

)

Ongetwijfeld moeten de theofore dagnamen als maandag, woensdag,
donderdag, vrijdag, Zaterdag op de romeinse tijd teruggaan 3).
De romeinse week werd immers in de vierde eeuw bij de Ger
(

ingevoerd 4). De verbinding saturni dies was in haar eerste-mane
deel onvertaalbaar en heeft ten onzent Zaterdag opgeleverd, de
andere namen zijn leenvertalingen uit het latijn. Ze moeten nog
uit de Romeinse tijd zelf of althans van vlak daarna stammen,
gezien het heidense karakter. Na de kerstening zouden ze als
nieuwvormingen weinig kans hebben gemaakt. Ten aanzien van
dinsdag is er bij ons wel enige onzekerheid omtrent de juiste
herkomst. Men vergelijke daarvoor S c h ö n f e 1 d 6 nr. 30.
De namen Zondag, maandag en vrijdag zijn blijkens het mat. Kern
(

(1) Grundlegung 22 -23 en kaart i8.

Recherches sur le vocabulaire de la mission mérovingienne,
Orbis IX 427 vlg.
(s) Vgl. Tx. FRINGS-J. NIESZEN, Zur Geographic and Geschichte von „Ostern,
Samstag, Mittwoch" im Westgermanischen I F XLV, 276 vlg. ; G e r m a n i a
R o m a n a passim, G r u n d l e g u n g passim; K. HEEROMA, Ingwaeoons
and Geschichte von
Ts S 8, 198 vlg. ; A. D. AVEDISIAN, Zur Wort
Band II
Sarnsíagl Sonnabend, in Deutsche W"ortforschung in europa schen Be
(2) J. KNOBLOCH,

1963, 23 I vlg. zegt hiervan : „die spátlat. Woche ... dringt doch wohl erst
im 3. Jh. durch".

(4) Grundlegung 19.
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door heel Nederland verspreid. Ik trof tenminste in dat materiaal.
uitsluitend namen van de respectievelijke drie typen aan. Alleen
voor „zondag" vond ik in het Fries in dat materiaal snein en snoan
(vgl.. ook W a 1 i n g D i j k s t r a i.v. snein) en voor „vrijdag"
in het. Fries freed, ƒreet.. Maar ook deze houden respectievelijk met
dies so/is en dies veneris verband (1). Het woord woensdag als leen
Mercurii dies heeft op uitgestrekt terrein het moeten-vertaling
afleggen tegen vormen met g-anlaut van het type goon.Zig (s). Met
Frings ben ik van mening dat het hier een kerstening betreft, met
het bisdom Keulen als uitgangspunt. Merkwaardig is dat voor
Zaterdag in het Fries snjeon ( = Zonavond) gezegd wordt en voor
woensdag op Schiermonnikoog ma!wiek. Heeroma meent dat de
overeenkomst tussen het Friese snjeon (het ofri. heeft snevend naast
saterdei) met het ags sunnanaefen (naast saeterndaeg) al vanuit het
Sassische land van herkomst moet dateren. Dat lijkt mij niet waar schijnlij k want daar zou het dan al in de S e eeuw uit Z.-Duitsland
moeten aangekomen zijn. Het is niet aan te nemen dat die kerstening in het toen nog heidense N.-Duitsland succes zou hebben
gehad. We moeten eer aan angelsaksische missionering denken (s).
Heeroma meent ook dat manwiek uit het Sassisch kernland komt,
zij het dan iets later -- omdat het woord verder niet in het ogerm.
wordt aangetroffen. Ongetwijfeld is mawiek ook een kerstening
die op lat. media hebdomas teruggaat (vgl. ook ital. me!nedima,
retorom. me eenma en hgd. mittwoch). Het woord moet dus op
Schiermonnikoog zeker betrekkelijk laat gekomen zijn.

De moeilijkheden van de keuze tussen romeins en romaans blijken
ook bij de in het zuiden van ons taalgebied gelegen niet-germaanse
toponiemen. Op verscheidene plaatsen in Zuid-Limburg, vooral in
de zuidwesthoek van Maastricht tot Eijsden maar ook in de
zuidoosthoek van Gulp, Geul, Selzerbeek en Eiserbeek, in de
streek van Aken-Vaals en verder nog in erg rond Sint Truiden en
(1)Snain <snandi <sunnandei (meded. Prof. Dr. K. Fokkema).
(2)Zie voor hun verbreiding O n d e r z o e k pag. 5 6, G. KLOEKE in
Ts. S S (1936) 148 velg. en K. HEEROMA, Aantekeningen b j dialektkaar jes Ts. LVI,
2S7-259.

(3) Aldus heeft zich laatstelijk ook nog Avedisian a.a. geuit.
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in Z.O.-Vlaanderen en de streek van Asse liggen een aantal nietgermaanse toponiemen, die Gysseling en T u m m e r s romaans
noemen. Toch is de inhoud van deze term bij beiden niet dezelfde.
Want terwijl Gysseling er zeker ten dele relicten van Romeinse
occupatie en kolonisatie in ziet, beschouwt Tummers de meeste
Limburgse als een gevolg van Merovingisch-romaanse expansie.
De volgende namen bv. beschouwt T u m m e r s met grote
stelligheid als pas na de Romeinse tijd ontstaan : Ambie. Fijtschet,
Beutenaken, Slenaken, Etenaken, Kartiels, Kolmont, Kolmonderbosch,
Kelmond, Simpelveld, Soeret, Ter iet, Belief, .wolset, Rivieren, Zwier,
Kalen, Terwinselen; met enige reserve zegt hij het ook van Nijswiler,
I"aalwiler, en Wi/er. Alleen voor Kadier, Scharnier; Vaals, Vijlen,
Eemiers, Terbljt, Sibbe acht hij zowel romeinse als romaanse
herkomst mogelijk. Zeker moeten het tweede deel van Utrecht,
Tricht, Maastricht en Oost tot de romeinse tijd teruggaan. In topoinymicis schijnt het echte Romeinse erfgoed zich dus hier en daar
langs de rivieren gehandhaafd te hebben (1).

(1) M. GYSSELING, Toponymisch woordenboek
LING, Akenvaals, Romaans taaleiland, Hand. der
en Gesch. XII (1958) 07-I09.

II 196o, I I 39-I I 42 ; M. GYSSEKnl. Mij voor Taal- erg Letterk.
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HOOFDSTUK II
DE FONETISCHE EN MORFOLOGISCHE OUDERDOMSCRITERIA

Bij de ouderdomsbepaling der leenwoorden spelen de strikttaalkundige ouderdomscriteria een belangrijke rol. In ieder geval
is met behulp daarvan het vaak mogelijk althans een relatieve
chronologie op te stellen. Het boek van J. J. SALVERDA DE GRAVE,
De Franse woorden in het Nederlands i 906 bevat daartoe een aantal
nuttige aanwijzingen. Wij hebben getracht de grenzen in de tijd
iets concreter te maken met behulp van studies als die van
Haadsma-Nuchelmans en Straka.
Als ouderdomscriterium wordt vaak de accentverspringing
naar de eerste lettergreep gehanteerd. Op grond hiervan noemt
S a 1 v e r d a d e Grave 24 o.a. de volgende woorden ,,Romaans" : abt < rom. * abbáde, pelgrim < rom. * pelegrinu, proost <
rom. * provestu, arts < rom. * ar/sater, pip < rom. * pipita (lat.
pituita). Men kan deze lijst met zeer vele vermeerderen : paander :
cfr. lat. panarium , broodmand", meier : cfr. lat. maiorem, aker,
volgens F r a n c k- V a n W i j k wschl. door romaanse bemiddeling uit lat. aquarium ontleend. Het criterium is echter niet
afdoende. Accentverspringing openbaart zich ook in teller „bord",
stellig een jong woord, zoals we nog zien zullen, een Limburgse
naam als Má je die niet van lat. Matthias maar van frans Mathieu
moet afgeleid worden en in Maastrichtse accentueringen als
káájee „schrift", bároo „bureau als instelling", káffee „koffiehuis",
alle betrekkelijk jonge woorden. Lb Zjtélee „vest" met zijn beginaccent is wschl. pas in de I 7e eeuw ontleend ; vgl. hiervoor
Roukens 197-200.
Tot de alleroudste laag zullen wel die woorden behoren die met
de eerste-naamvalsvorm van het latijn corresponderen. De meeste
Italiaanse, Spaanse en Franse woorden toch gaan op accusatieven
van het latijn terug; cfr. duce en doge : ducem naast dux, fiore, fleur :
florem naast flos. Uiteraard moet men in het oog houden dat ook
de latere ontleningen uit het geschreven Latijn de nominatiefvorm
vertonen. Maar deze groep is natuurlijk met andere middelen wel
te onderscheiden. Tot de alleroudste laag dan behoren de volgende
woorden, ten dele ook voorkomend als zodanig bij S a 1 v e r d a
de Grave 24:
;
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het hiervoren behandelde un ,,ui";
. pepel „vlinder" < papilio in tegenstelling met fra. papillon <
papilionem; het woord komt alleen in een klein stukje van
Limburg voor
3 0 mnl. kempe „kampioen, strijder", ohd. chenzpf o, os. kempio,
mnd. kempe, oft. kempa, ags. cempa, in tegenstelling tot fr.
champion, eng. champion, ninl. campioen .(uit het pikardisch)
deze laatste groep ligt ten grondslag aan mlat. canípio ;
40 . les < lat. lectio 2), in tegenstelling tot Frans lefon uit de
accusatief; F r a n c k - V a n W i j k ziet er een rechtstreeks
uit het Latijn ontleende vorm in ( „les zal toch wel een geleerde
ontl. zijn "). Gelet op got laik jo kan de ontlening al romeins
zijn; kt is al vereenvoudigd in het vulg. lat. ; vgl. in 301 lattucac
<Iactrucae(Haadsma-Nuchelmans §);enpalaz5 j
taliseert al sinds de ze en 3e eeuw; men leest immers al in i 79
de hypercorrecte spelling Terciae en bij Gregorius van Tours
iusticia (Haadsma-Nuchelmans § z6).
Het is echter niet zo gemakkelijk te bepalen tot hoe lang de
volkstaal de nominatief nog gebruikt heeft. Door de teksten wordt
een geografisch verschil gesuggereerd. „Si les documents de la
Gaule observent rigoureusement la distinction entre le cas-sujet
et le cas -regime, les documents notariaux de l'Espagne... et les
textes bas-latins de l'Italie fourmillent de jautes" contre la
déclinaison” (3).
Waar echter èn in het Frans èn in het Italiaans èn in het Spaans
de substantieven oude accusatiefvormen voortzetten zoals ik reeds
vaker zei, geloof ik dat er alle reden is om te veronderstellen dat
het vulgairlatijn uit de Romeinse Tijd reeds door bedoeld verschijnsel was gekenmerkt en dat de nominatiefvormen in volks taalwoorden echt nog uit de Romeinse tijd moeten stammen.
Het .typisch tot Limburg beperkt zijn van een vorm als pepel, het
perifere karakter van un „ui ", het in ieder geval niet noord germaans zijn van kempe alsmede het eveneens in het gotisch
voorkomen van een woord als les nl. in de vorm laik jo, steunt deze
20

e);

.

(

opvatting.
(1) Cfr. Jos. SCHRIJNEN, Vlindernamen, De Beiaard 1917, I, blz. z6 vlg.
(2) S a l v e r d a d e G r a v e 24 ziet echter een romaanse tussenvorm
* lea.
(s) Haadsma-Nuchelmans par. S3.

4o 5

H. Ludtke (1) schijnt als terminus ante quem voor het gebruik
van de . accusatief i.p.v. de nominatief de zesde eeuw te willen
nemen. Waar hij immers het type ajuin bespreekt en constateert
dat dit uit de accusatief onionem komt, plaatst hij het in de periode
dat de substantieven met ongelijksilbige casusflectie bij zaaknamen
seeds de analogie van de nominatief naar de accusatief kenden
(monte ratione, doch nog ono-online). Deze toestand is gemeenromaans en valt nog in de tijd dat „die Romania noch in geographischem Kontakt tuit der ubrigen Romania stand, also vor dem
im 6. Jahrhundert erfolgten Vorstoss der Slaven an die Adria".
Als men geheel op Straka afgaat, zou men de datum zelfs naar 27!
kunnen terugschuiven. „On sait que la Dacie a été abandonnée
par les Romains vers la fin du IIIe siècle; en 271, l'empereur
Aurélien a donné l'ordre de l'evacuer. Après cette date, it n'y avait
pratiquement plus de relations entre cette région et les autres
provinces de la Romania" -- zegt Straka (2). Hieruit zou volgen
dat gemeen-romaanse ontwikkelingen wel tot vóór die datum
gedateerd moeten worden. Maar C . Tagliavini (mondelinge mededeling) is van mening, dat de betrekkingen na 271 niet geheel
verbroken zijn. Overigens is het onjuist, uit het voorkomen in een
accusatiefvorm voor een bepaald woord noodzakelijk tot een zo
oude ontleningsdatum te besluiten. Ludtke verwart hier een terminus a quo met een terminus ante quem.
Weinig minder belangrijk lijkt mij het criterium van de hoogduitse klankverschuiving. Woorden die deze vertonen zoals aker:
ohd. achare, peper hgd. Pfeffer, edik -- jittik : hgd. Bssig, kelk:
hgd. Kelch, moeten wel voor S o0 ontleend zijn, daar de hoogduitse
klankverschuiving tussen 450 en 500 moet hebben plaatsgegrepen (3). In feite moeten deze woorden, vaak duidelijk cultuurgebonden, dus uit de Romeinse tijd dateren.
Iets minder overtuigend omtrent het Romeinse karakter is het
optreden van de umlaut : zoals in kevie naast * kavia < cavea,
prefix erts- naast * archi, en mnl. leie
het refiix
ppens naast lat.
leek < rom. * laiju < laicum, mei naast Maium, meier naast maiorem,
edik (vgl. lat. acetum > * akitu), even (vgl. avena > * avina).
:

(1) H. LUDTKE, Zu den BeZeicbnungen der „Zwiebel " im niederli ndíschen Sprachggebiet Orbis IX 398 vlg.

(2) Straka inz. 7-76.
(3) F. KLUGE,

Urgermani rcb 3 18.
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Weliswaar wordt in de oudhgd. bronnen de umlaut van a pas in
de 8e eeuw in het schrift aangeduid (en nog niet in de alleroudste),
daartegenover staat dat de umlaut als fonetisch verschijnsel stellig
ouder is. Moge de umlaut in het algemeen een criterium voor hoge
ouderdom zijn, om werkelijk uit het optreden van umlaut alleen
tot ontlening reeds in de Romeinse tijd te besluiten blijft toch nog
een tikje precair.
Enig houvast heeft men ook nog aan de intersonantische verzachting van de stemloze ploffers die in de 4e en s e eeuw, zeg dus
tegen 400 gedateerd wordt (i), al vindt men de overgang van
t > d in tridicum < triticuin reeds in het in 79 n. C hr. verwoeste
Pompei (2). Zulke oude voorbeelden zijn echter toch wel heel
schaars. Bij gelegenheid van de bespreking van vormen van het
type edik werd met deze ontwikkeling rekening gehouden. In het
algemeen kan men wel stellen dat als die verzachting niet is ingetreden, de ontlening nog romeins moet zijn. Het omgekeerde
is echter minder dwingend.
Wanneer zoals in kist (cfr. lat. cista), kers (cfr. vulg. lat. ceresia),
kelk (cfr. lat. calicem), got. akeit (cfr. lat. ace/urn) de k voor e en i
bewaard is gebleven, moeten we met een romeins leenwoord te
doen hebben. Immers dat k vóór e, i al vroeg palataliseerde,
bewijst de vorm intcitamento uit de vijfde eeuw. Een hypercorrect
Terciae komt zelfs al in z 79 voor. Bij Gregorius van Tours
(6e eeuw) is dit verschijnsel heel gewoon : mendatium en hypercorrect iusticia 3).
Ook beschouw ik de ontleningen met latijnse w naast nederl. w
als romeins. Dus b.v. wal (cfr. lat. valium), win (cfr. lat. vinum),
peluw (cfr. lat. pulvinus), mnl. wile (cfr. lat. velum). Dit in tegenstelling tot woorden als vigilie, die gezien hun v jonger zijn.
Weliswaar komen H a a d s m a- N u c h e 1 m a n s 19 niet tot
een nauwkeurige datering van de overgang van w > v maar Brunot
meent dat deze overgang zich al in het Frans van de 4e eeuw voltrok (4). Enerzijds merkt hij op dat op een inscriptie in Duitsland,
(

(1) Vgl. Straka 269, 305.
(2) Eery ander oud geval biedt accebit voor accepit. Vgl. A. ZAMBONI in
Attí dell' Istituto Veneto di sczenZe, Classe di scienr e morali, 1965-I 966, 46z
(meded. van Prof. U. Pellegrini te Padua).
(3) Haadsma-Nuchelmans par. z6.
(4) F. BRUNOT, Histoire de la langue franfaise 1 1áz4 blz. 69.
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die niet later dan de 4e eeuw te dateren is, Fictorinus staat, anderzijds dat alle oude germaanse leenwoorden met w in het germaans
in het Frans gu ontwikkelden (guerre < * Werra, guarder < * wardon).
Dit alles wijst erop dat rond 400 de latijnse w op Gallische bodem
v geworden was. De bewaarde w is dus een argument voor ontlening in de Romeinse tijd. De kaart veil/er uit ALF 13 S S toont
trouwens hoe schaars de oude w in de langue d'oil nog is. In het
Waals, Pikardisch en het noordwestelijke Frans verschijnt de lat.
w overal als v. Weliswaar toont ALF z 3 5 6 carte veine voor Wallonië
w en vw. Trouwens daar hebben de germaanse leenwoorden ook w.
Wanneer het dus gaat om woorden die, o.a. blijkens hun ver
uit het Waalse gebied of uit het oosten ontleend zouden-breidng,
kunnen zijn, gaat onze datering dus niet op. Dat zou wel eens
kunnen gelden voor dialectisch wier en woutver (cfr. lat. vivarium) (1). Vanuit Waalse abdijen als Floreffe en Nijvel zou deze
term voor de visvijvers die de abdijen met het oog op de kerkelijke
onthoudingsdagen bezaten dan naar het noorden opgedrongen
zijn (2).
Tenslotte zijn er ook allerlei franse klankontwikkelingen die ons
de weg wijzen bij de chronologie der woorden. Vormen die duidelijk in strijd zijn met de vormen uit het oudfrans bv. kan men
beter als romaans (of proto-frans) bestempelen, voorzover ze zelfs
niet latijns zijn. Het woord bos (vroeger bosch gespeld) moet
hoogstens op een romaans * boscu herleid worden. Het kan geen
ontlening uit het Frans zijn. Het Franse boil toch vertoont de
Franse ontwikkeling van sk > is zoals die ook in crois < cresco.
frais < * friscu te voorschijn treedt en inderdaad zich reeds vóór
het oudfrans voltrokken heeft (3). Ook akelei kan niet uit het
Frans ontleend zijn, aangezien het Frans acolie heeft en er nooit
een ned. ei op een fra. ie teruggaat. Er is een laat-lat. aquilegia,
,

(1) SALVERDA DE GRAVE, Les mots dialectaux 107 denkt in dit verband aan
vormen als mnl. corwei, jenever enz.
(2) Voor de verbreiding vergelijke men Nederlandse Dia1ectk u n d e par. 162. Ik kan daar thans nog aan toevoegen uit J. B. vii LOON,
Water en Waternamen in Noord-Brabants Zuidwesthoek i 965 par. 65 : „Een variant
van vijver, „wouwer" komt archivarisch in stukken van het Wilhelmietenklooster te Huibergen enige malen voor, maar schijnt in de hydronymie van
dit gebied geen sporen te hebben nagelaten ".
(3) A. ZAUNER, Romanische Sprachwissenschaft I 4 i oz- i 03.
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;

Dit. kan via een romaans * aquil ja (zie. , S a 1 v e r d a de
G r ave 24) tot de Nederlandse vorm geleid hebben. Het mnl.

acolie is wel aan het Frans ontleend. S a 1 v e r d a d e G r a v e 24
wijst ook op mnl. kemenade en postuleert daarvoor een romaans
* caminada, dat zich ontwikkeld heeft uit laat -latijns caminãta
(geattesteerd in 5 84). Frans kan de oorsprong niet zijn, want in het
ofra is á reeds tot e geworden 1). De Franse vorm is cheminee.
Dit en zijn pikardische parallel liggen wel ten. grondslag aan mal.
kemeneie en chemeneie 2). Het woord pulver wordt door F r a n c k V a n W i j k „direct uit lat. pulver-", door S a 1 v e r d a d e
G r a v e 24 uit rom. polvre afgeleid. Zelf zal ik verderop betogen
dat het ook wel uit het middellatijn kan, komen. Stellig Frans
daarentegen is weer poeder (C goudre).
Naast het Ned. mossel, dat uit ofra. mosle, mousle komt, kent het
mnl. mosscbel. Dat is ouder. Salverda de Grave 24 sup,poneert rom. moscie, F r a. n c k- V a n W i j k spreekt - van
vulg. lat. muscles < musculus.
(

(

-

(1) A. ZAUNER, Romaniscbe Spracbwissenschaft I' S o.
(2) Salverda de Grave 36i; Bloch-Von Wartburg 124.
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HOOFDSTUK

III

ROMEINSE WOORDEN

In het vorig hoofdstuk is nagegaan welke klankhistorische kenmetken een woord als leenwoord uit de Romeinse tijd karakteriseren. Ter versterking van bedoelde argumenten en evenzeer bij.
ontstentenis daarvan kunnen nog andere aanwijzingen naar voren
worden gebracht. Tendele liggen die in de cultuurgeschiedenis.
Gebonden aan culturele vernieuwingen, b.v. op het terrein van
de huizenbouw, de tuinbouw, de wijnbouw, kunnen in de Romeinse tijd de leenwoorden binnengedrongen zijn, b.v. muur,
limb. un „ui", win, jittik „azijn". Vandaar dat de cultuurgeschied enis een belangrijke aanwijzing vormt. Daarnaast kan het
geografische beeld in een bepaalde richting wijzen. Het woord
wal bv . komt voor in het ohd. (kde-wa^, os wal(l), ofr. wal, ag s.
veeall, maar niet . in het noordgermaans. Het zal dus wschl. als
strategische term uit het latijn ontleend zijn, al zou het volgens
de klankwetten ook oerverwant kunnen zijn. Hetzelfde geldt van
wan, dat als wanna in het ohd. en als wanne nog in het mnd. voorkomt; dit moet een agrarische ontlening uit latijnse wannes zijn.
Een aanwijzing voor vermoedelijke romeinse ontlening is ook te
vinden in het reeds opgenomen zijn in het gotisch, zoals bij les =
got. laikijo, wijn = got. sein, jittik „azijn" = got. akeits, pond -got pund, keizer = got. kaisar. In dit verband zij verwezen naar
wat F . KLUGE, Urgermanisch 3 19 zegt : Jedenfalls ist es unwahrscheinlich dass die Goten ihre lat. Lehnworte selbstándig und von
den übrigen Germanen unabhángig im untern Donaugebiet direkt
aus demi. Latein entnommen haben, and die Tatsache, dass Worte
wie got. kaisar pund sein mes sakkus sináp Krêkos usw. nachmals
bei den Westgermanen geláufig sired and doch aus eiher fruheren
Periode stammen mussen, nótigt zu dem Schluss, dass die
älteste lat. Lehnschicht sich durch die ersten drei nachchristlichen
jahrhunderte hindurch schnell über alle Germanen verbreitet hat".
Als we letten op het kaartbeeld in de Nederlandse dialecten
zullen we de romeinse leenwoorden nooit aantreffen uitsluitend in
het zuidwesten, maar ofwel in het Limburgs (liefst in aansluiting
bij het Rijnland), waar de Romeinse vestiging ook blijkens de
archeologie zeer intensief geweest is, of tot de Rijn of nog verderop

Oio in het land, zonder dat het woord tevens noordgermaans is, een
enkele uitzondering als ark en dis daargelaten.
Hoogstwaarschijnlijk romeins en beperkt tot het zuidoosten is
bv. oel met bijvormen in de betekenis „pot" (1) < lat. au/la, dat in
de vorm ule reeds aanwezig is in de oudnederfrankische psalmen
(psalm 59,10).
Over vuur „bunzing" als wschl. romeins is al in de Inleiding
gesproken.
Een ander voorbeeld is aal, aach enz. in de betekenis „afvoer
onderaardse gang, onderaards gewelf" enz. Het komt in-kanl,
Nederland niet noordelijker dan de lijn Stein-Doenrade voor en is
verder in West-Duitsland bekend van Zwitserland tot Westfalen.
Samen met het feit dat het een bouwkundige term is, is deze verbreiding een bewijs voor zijn ontlening uit lat. aquaeductus 2).
Voor „prei" geeft bv. E n d e p o 1 s poor, V a n d e r
H e i j d e n paor. Deze vormen zijn identiek met mhd. pforre,
porre, mnl. por-looc, mnd por-lik, ags. porr, porléac. H e u k e 1 s i 3
kent het alleen in Limburg (3). Terwijl prei, mnl. toreije, porrqye,
par(r)eye enz. evenals nhd. porree in het ofr. porée naast zich heeft
en daar wel uit afgeleid kan worden, in ieder geval niet uit het
latijn, moet poor wel tot een oudere laag behoren. Het blijkt
weerom in het noordgermaans onbekend. En gezien zijn ver
moet het dus wel in de Romeinse tijd als lat. porrum hier-breidng
gekomen zijn.
Roeieins beïnvloed zijn ook de klef-benamingen, die men in
aansluiting bij het middenrijnse gebied zuidelijk van Nijmegen tot
in Zuid-Limburg aantreft. Zo is er een Kleft te Wellerlooi, Kleef te
Zevenum, Spekklef te Oploo, Zwa, Leklef te Venraai en de Klef
te Bakel. In Groesbeek bestaan Knotse Klef, Kötkele-Klèf, Kérkklèf,
Lol Zien Klèf, Siépse Klèf. In Beneden-Leeuwen ken ik De Klef.
D o r r e n 99 vermeldt kleef „steilte, klif" voor Valkenburg.
Drs. H. G. Franssen maakte mij voor Simpelveld opmerkzaam
op Clevebo sch (geattesteerd in i 8 2 2 en i 893) en op kleaf bira x aldaar.
In een scriptie van Dhr. B. A. van den Baar vond ik Haegelscleef
in 1684 te Beek (Z.-Limb.). Wel kan het moeilijk rechtstreeks op
(

(1) W. RoUKENS, Limburg als kultuurbemiddelaar in de vroegste tijden, Veldeke i o
(1935) 553-562; Roukens 161 -169 + krt. zi en z2.
(2) Roukens 124.
(3) Zie ook Mnl. W'b. VI 5 71.
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lat. clivus met zijn lange i teruggaan, maar Dittmaier (1) meent dat
het er gezien geslacht en betekenis toch door beïnvloed moet zijn.
Ook hier is de verbreiding m.i. een indicium (2).
Ook een duidelijk voorbeeld is Limburgs kanjel, handel, kal
,,goot, dakgoot". Het is thans uitsluitend Limburgs (3) (let ook
op de gehuchtnaam Kandel onder Wylre) en Rijnlands, maar werd
door Kiliaen als vetus Sicamb. opgegeven. De klemtoonverspringing wijst op vermoedelijk hoge ouderdom. Gezien verbreiding en cultuurgebondenheid kan het moeilijk anders dare een
ontlening aan latijns canalis zijn (4).
Het woord Pepel voor „vlinder", dat wij reeds behandelden,
past gezien zijn klein Limburgs verbreidingsgebied weer volkomen
in het door ons getekende beeld.
Voor de lampepit vermeldt Roukens o.a. leement, leemet, limmert,
een woord dat in ieder geval iets met het latijnse linamentum te
maken moet hebben (5). Het komt mij voor dat Roukens het woord
bij zijn Oostbrabants-Limburgs onderzoekingsgebied alleen nog
bij Gallée heeft aangetroffen. Frings noemt het Nederlands
Nederduits. Hij is van mening dat het woord toch niet-Rijnlads
Romeinse
tijd zelf teruggaat. Hij baseert dit hierop dat er
op de
ook varianten zijn die teruggaan op een vorm waar het accent
niet op de eerste syllabe teruggetrokken is. Dan zou het romaans
kunnen zijn.
Er zijn ook Romeinse leenwoorden die zich over het hele
Nederlandse taalgebied schijnen uitgebreid te hebben. Zij hebben
de van de Romeinen overgenomen zaakvernieuwingen blijkbaar
op de voet gevolgd.
Ik denk daarbij b.v. aan een woord als muur onfr. mora, os. mur-,
ohd. mura, ofri. more, ags. mur : ook on. murr. F r a n c k - V a n
W i j k i.v. zegt hiervan : „uit lat. murus „id." ontleend : evenzoo
andere woorden, op bouwen betrekking hebbend : vgl. kamer,
kelder, paal, poort, II post, tegel, venster, zolder". Een ander
voorbeeld trof ik in aker, dat niet alleen tot in de achterhoek en
Friesland maar ook in Rijnland en zelfs Westfalen en Holstein
(1) H. DiTTMAIER, Rheznische Flurnamen 1963, 1 47-1 4 8 .
(2) Cfr. D. P. Blok in TT IX 199 -2oo.
(3) Zie ook Schuermann 219.
(4) Cfr. Roukens I2I.
( 5) Roukens 190 vlg.; Germania Romana 146-147.
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voorkomt. De accentverspringing en de hgd. klankverschuiving
(ohd. achari) stempelen het ook formeel als oud. Het zal wel aan
latijns aquarium ontleend zijn (1). Vermoedelijk kwam het hier als
naam . voor de metalen emmer, in tegenstelling tot de oude
germaanse houten emmer. Bronzen emmers uit de tijd van de
Hallstattbeschaving uit het einde van de 6e eeuw of de eerste
helft van de 5 e eeuw zijn ook aangetroffen o.a. te Overasselt, Oss,
Baarlo, Ede (Gid.) en Meppen (Dr.). Verschillende hiervan
worden door De Laet en Glasbergen uitdrukkelijk als import uit
Italië beschouwd (2).
In de nederlandse dialecten bevindt zich reeds van ouds een
woord ark in verschillende betekenissen, zoals „bergruimte in
een schuur", „houten bergschuurtje", „afdak"; vgl. E. EYLENB os c x, Benamingen voor „de bergruimte in een schuur" in W'e st-Brabant
en aangrenzend Oost-Vlaanderen, in Album Edgard Blancquaert 19 S 8,
259-263, G h i j s e n 45. Ik vond erk „sluis" ook nog in het
materiaal van de Nieuwe Eeuw-enquête in Gulpen en ark, arke,
erke in de bet. „hooiberg" in Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid
( 3). Het mnl. Hwb. kent het woord als i) gewelf, boog-Bevland
waaronder het rad van een watermolen draait, 2) gewelfde oven,
eest, 3) val- of schuifdeur van een sluis; sluisje, 4) kist, offerkist,
5) de ark van Noach. Eylenbosch heeft wel gelijk waar hij het
woord van het Latijn arca afleidt (4). Daarvoor pleit zijn verre
verbreiding : ohd., mhd., ags., ofri., maar ook ono. (Qrk) en
gotisch (arka). Franck - Van Wijk 2I zegt : „Reeds in
den heidenschen tijd en dus niet in de speciale bet. „arke Noach"
is lat. arca overgenomen in 't Germ." (5).
Het Nederlands bevat praktisch over het hele taalgebied vormen
die uiteindelijk teruggaan op lat. mulctra „melkbak" ; vgl. R o u k e n s 15 3 vlg. Goo s sens 4 S . Nu is het opvallend dat in het
zuidoosten het woord b.v. in de vormen moelt, moolt, moo, de
(1) R o u k e n s 163, L. VAN DE KERCKHOVE, De namen van de emmer in de
Zuidnederlandse dialecten, L.B. 36, 25 vlg. Leerlingen van mij kennen aker ook
in Opdam en Bennebroek.
(2) S.J. DE LAET-W. GLASBERGEN, De voorgeschiedenis der lage landen 19 9,
162 -I63.
(3) T a a l a t l a s afl. 3 nr. iz. Zie voorts W N T, Suppl. 11624-1626.
(4) Men vindt het woord ook in de bet. „koffer", „doodkist" in het Spaans,
Italiaans en Oudproviencaals en in Le Berry als „pétrin, coffre de cuisine".
5) Zie ook Eylenbosch 63.
(
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betekenis „baktrog" heeft. De kaart bij R o u k e n s ( 1) kent die
betekenis voor Zuid-, Midden- en Belgisch Limburg, maar ook
voor de Antwerpse Kempen. R o u k e n s. i S S schrijft hiervan :
„Obgleich das aus der Romania vorruckende molte sich über das
ganze Niederländische Sprachgebiet Geltung verschafft hat,
scheint sich nut im Suden unsexes Gebietes die althochdeutsche
Bedeutung „Backmulde" festgesetzt zu haben". R o u k e n s
wijst er bovendien op dat in de Romania mulctra in de betekenis
„bakkerstrog" viel in Zwitserland maar niet in Frankrijk voorkomt. Hij verwijst naar AIS II 2 3 8, 2 3 8a en ALF. ioo6.
Ik meen dat alles erop wijst dat het woord in de bet. ,,melk
Romeinen medegekomen is en dat het in de bet.-emr"td
„trog" slechts in de meest verromeinste gebieden doordrong,
omdat het dit alleen kon na een strijd tegen het algem. germ. trog
en het in deze betekenis niet door zaakdrang gesteund werd.
Tot de ontleningen uit de Romeinse tijd zal ook dis behoren.
Dit is dan afkomstig van het lat. discus „schijf, schotel". Dat is
trouwens ook de mening van Franck - Van wijk en
K 1 u g e i.v. Tisch. Kluge meent dat het in dezelfde tijd ontleend
moet zijn als Schussel, Flasche en Kessel. Dat geldt dan ook voor
schotel, fles, ketel. Voor de hoge ouderdom van dis pleit zijn vroege
verre verbreiding : mnl., onfz., ohd., os., ags., ono. Voorts moet
obg. aska volgens F r a n c k- V a n W i j k weer aan het
germaans ontleend zijn. Tenslotte vertoont het in het ohd. (tisc)
klankverschuiving : dit is trouwens ook met kessel en schussel
het geval. Van ketel en schotel merk ik verder op dat die gezien
de t, die nog geen d geworden was, nog wel op het latijn en niet
op het romaans moeten teruggaan.
Semantisch is de verhouding best te verklaren. F r a n c k V a n W i j k zegt : „De overgang van de bet. „schotel" in
„tafel" (evenzoo bij it. desco, cfr. dofs) is zeer begrijpelijk : oudtijds
had ieder zijn eigen tafeltje resp. schotel met eten voor zich".
Het bijgevoegde kaartje is tot stand gekomen op grond van het
Limburgse materiaal van Roukens' lijst XII vraag 37 „een houten
tafel" en van Roukens' lijst II vraag b4 „wij zitten aan tafel ",
b5 „kom aan tafel, hij zit, ze zitten aan tafel", b9 „Ik zit onder
de tafel" en de antwoorden op de Leuvense vragenlijsten 4 vr. 32
1 ) Zie thans ook E. Eylenbosch in Kon. Znl. Mij voor Taal- en Lett. en
Desch., Hand. XX, i68 vlg.
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„op mijn tael", 7 vr. 72 „een ronde tafel", 3 vr. io „tafellade",
z8 vr. 46 „tafel", 32 vr. 19 „de tafel afvegen ". Blijkens dit kaartje
is dis (ook du j, deu j, de j enz.) nog het volkstaalwoord voor
„tafel" in een zuidoostelijk stuk van Limburg. Ik heb echter de
stellige indruk dat het op zijn retour is. De inzender van L 434 a
Broeksittard noemt aan ge du j dan ook heel oud. D e B o 207
kent het nog in de betekenis van armbestuur „en toonbank".
En verder was disc in het mnl. een heel gewoon woord. Men vindt
het bij Velthem, Limb. Serm., M. Loep, Nat. Bl., Invent. v.
Brugge. Zie voor verdere citaten nog Mnl. IVb. II 210-21 I (1).
Het woord moet verdrongen zijn door tafel. Ook dit woord
is oud. Gezien de f of v (in mnl. tavele) is dit echter niet meer
romeins, maar gezien ohd. abal „speeibord" moet het toch ook
al voor de hóogduitse klankverschuiving ontleend zijn, indien
niet Zabal, gezien de Z en de b, zelf tot een andere, oudere, laag
dan tafel behoort. Wat de betekenisontwikkeling van dit woord
betreft meent F t a n c k - V a n W i j k dat deze zowel van voor
als na de ontlening kan dateren. De overgang heeft ook in het
fra. table (> eng. table) plaats gegrepen.
Ik heb de indruk dat dis voor tafel verdrongen is als gevolg van
een cultuurverandering : men ging grote tafels i.p.v. schotels
gebruiken (2). Dit gebruik zal in de Latinitas begonnen zijn, waar
de Europese verdeling (table -- Tisch) en trouwens ook de Nederlan se nog op wist.
Het oude desku- < disku vindt men op de ALF en de AIS
slechts in een klein gebiedje rond het zuidelijkste stuk van de
Frans-Italiaanse grens, op de ALF carte 1273 in de punten goo
en 899, op de AIS V kaart 894 in punt 190 en i 6o en nog op
één plaats in N.4.-Italië nl. het punt 3 13 Minder ver verbreid, nl. slechts tot het midden van ons land,
is het woord schouw „schoorsteen". Het wordt door C . Tavernier (3) afgeleid van vuig. lat. excava „het uitgeholde". Zij verwijst
daarbij naar it. scavo ,.uitholling" en het in de Provence en in de
Dordogne voorkomend escava, escave „vogelnet, visnet". Waar de
oude v in het' ndl. woord geen v maar w heeft opgeleverd, moet het
. .

( 1 ) In een Woensels idioticon, dat zich op de Nijmeegse Centrale bevindt,
wordt dis „lange tafel" voor Ravenstein opgegeven.
(2)M. HEYNE, Das Deutsche wohnungswe.ren 18 99, I I o.
(3) C. TAVERNIER, .Schouw „schoorsteen" etymologie, TT XIV 75-76.
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woord dus wel oud zijn. In het volgende hoofdstuk zal betoogd
worden dat kouw, kooi al romeins is. Dat is dan ook voor schouw
waarschijnlijk. Bij gaande kaart (1) toont duidelijk hoe de noordgrens van het woord praktisch door de Rijn gevormd wordt.
Waarschijnlijk heeft ook hier • zaakdwang tot de verbreiding
bijgedragen. In later tijd schijnt schoorsteen -weer vanuit het noorden
op te dringen. De schouw-opgaven in Gelderland, Z.-Holland,
Utrecht en Het Gooi zullen vermoedelijk wel relicten zijn (2).
De schakel van een ketting wordt op Nederlands gebied in het
oosten en midden van Noord-Brabant brak genoemd 3). He
Entjes, die hierover schrijft 4), zegt dat „alles voor ontlening
aan het Frans spreekt". - Dit lijkt mij niet heel waarschijnlijk. Waar
we uit moeten gaan van lat. * braca, kunnen Brabants brak,
mnl. brake 5 en eng. • brake alleen maar uit het latijn komen.
Immers tegen 400. gaat aka reeds in aga over (e). De k pleit dus
tegen ontlening uit het Frans.
Van het woord mkt in de bet. „stapel", zegt Goossens (7), dat
zijn materiaal en de woordenboeken erop wijzen „dat het in het
grootste deel van ons taalgebied bekend is". In het mat. Willems
wordt mijt ook vrijwel algemeen opgegeven (8). In Frans-Vlaanderen en westelijk West-Vlaanderen ontbreekt het echter. Ook
krijgt men uit G h i j s e n de indruk dat het in het Zeeuws•
praktisch niet voorkomt. Verder ken ik het alleen in het mnl.,`
de Teuthonista en het nederduits. F r a n c k - V a n W i j k en
-

(

(

(

)
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G o o s s e n s menen dat het rechtstreeks uit het latijns meta

afkomstig is. Gezien de t kan het trouwens niet uit het Frans
of het Romaans komen.
(1) G h i j s e n 849 noemt schou:w(e) „schoorsteen" algemeen Zééuws.
Zie voor Brabant thans ook A. WEI JNEN- J. VAN BAKEL, Woordenboek van de
Brabantse dialecten, 1.1.1.1. blz. 35-36.
(2)Langs de Duitse grens werd meer dan eens boezem opgegeven, soms
schreef men er dan ter verduidelijking : „schoorsteenmantel" bij.
(3)Vgl. Taalatlas 8,8.
(4) H. ENTJES, Schakel van een ketting en de Niederdeutsche TVortatlas, T T
o *Vlg.
(5) S t r a k a 247 Vlg.
(6) Cfr. M n 1. W b . I 1414 i.v. Brake 5 ).
(7)Goossens 168 -170.
(8)Naast de op de kaart genoteerde vormen vond ik nog (hooi)opper te N
1 5 5, H 6, mikke N 3 Y, schelfbout N 38. In E i 92 vond ik hooi(met). De opgave
meule rtieén te 0 49 is stellig een vergissing.
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-- 418 -De „kar- of wagenbak" heet in Belgisch-Limburg doorgaans
bak, alleen in het n.-o. van deze provincie brak. Verder is brakke
voor ,,zijplanken van de kruiwagenbak" geattesteerd in en rond
het Budels in Noord-Brabant. Uit het materiaal van de Nijmeegse
Centrale voor dialect- en naamkunde noteerde ik brak „het voorste
of draaiende asstel van de molenwagen" te Q Zo4a Mechelen
(gem. Wittem) (antes. op N i 7 vr. 5 oa) en brak ( ?) voor „de lange
balk van de langwagen, die van voor tot achter de asstellen ver
te L 322 Haelen (antw. op N 17 vr. 44e). Als antwoord op-bindt
vragenlijst 26 vr. 3a van de Dialectencommissie werd ook te
Q i i 2b Ubachsberg nog brak als „onderdeel van een boeren
opgegeven. Voorts kreeg ik brakke „de bodembalken die-wagen"
op de as van de kipbare kar rusten" te L 434, L 381, Q 19a,
Q 3 3,> Q 204, L 294 (kèrbrak(ke)), voor „de draagbalken van een
wagen" te Q zo4a, brakkebout voor „de ijzeren spil waarmee bij
een kipbare kar het berriestel draaibaar verbonden is met de
karbak" te L 43k, brakke voor de „dwarsbalkjes tussen de twee
berries of draagbalken in de bodem van de karbak" te Q i 9a,
brakkebesjlaach resp. brakkeieZer voor de metalen kokers of beugels
die ter bescherming van de voor- en achtereinden van de burries
of draagbalken worden aangebracht" te Q 3 3 en Q 2O4a en achterbrakke „uiteinden van de burries of draagbalken die achter de
karbak uitsteken" te Q 3 3 (1 ). Het Rheinisches Wlórterbrch I goo
vermeldt brak „Holzteile der Karre, L ángswand beim Karren, die
beiden Seitenwánde vom Wagenkasten (auch an der Schippkarre),
kleine vweissgescheuerte Brettchen, die nuit eisernen K.lammern
am Gesindetisch befestigt wurden".
Terecht meent G o o s s e n s dat het woord teruggaat tot de
Romeinse tijd en wel op lat. bracchium „arm". Het kan moeilijk
iets jonger zijn want in geen enkele Romaanse taal is in de verbinding ki de k bewaard gebleven. Lat. bracchium toch verschijnt:
roem. brat, it. braccio, raetorvm. bral, ofr. bral, fr. bras, prov.
brat, sp. brato, osp. brafo, portug. bravo 2). Moeilijk te verklaren
is echter dat als het leenwoord zo oud is, er geen umlaut is opgetreden. G o o s s e n s (3) weet daar geen raad mee. Waar
heeft echter de aspiratie in ch de umlaut verhinderd,-schijnlk
(

(1) Zie de antwoorden op vragenlijst N G vr. 7 i b, S 6a, S 6c, S 8a, 59a, 59b.
(2) A. ZAUNER, Romanische Sprachwis ren rchaft I4 107.
(3) Goossens 39 vlg., krt. 4.
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evenzeer als in het Germaans voor de chch geen umlaut optreedt,
getuige lachen = got. hlahjan.
Terwijl kreng, mnl. cronge, kronie van Kiliaen en karonje alle wel
op (pikardische) vormen van fra. carogne teruggaan, kan mnl. korre,
korre, dat men o.a. in het Gloss. Bern., Limb. Serm., de Delftse
bijbel, in mnl. Brabantse teksten en als „vetus" bij Kiliaen vindt,
de rechtstreekse voortzetting van vulgair lat. caronia zijn (met
accentverschuiving, wat juist op hoge ouderdom wijst). Weliswaar
is de, constant voorkomende, o niet klankwettig, maar dat was
ook voor Rooth geen bezwaar om het althans met ofr. carogne in
verband te brengen (1).
Waarschijnlijk romeins is ook het woordtype raap 2). Het komt
echter in het moderne Nederlands vnl. in het westen voor.
Belgisch Limburg wordt door zijn isoglosse in een oostelijke en
westelijke helft verdeeld. Noordelijk volgt die isoglosse bijna
haarfijn de grens N.-Brabant-Ned. Limburg. „In de oostelijke
provincies is raap nog steeds niet inheemsch" zegt Heeroma (3).
Daar vindt men een Germaans woord : reuve, ruuve, ruube en reube.
Dit vindt men overigens ook in het Zaans en elders in N.-Holland
als reuf 4). Het type raap is stellig van oorsprong niet-Frans,
gezien de p. Tegen zijn romeinse herkomst schijnt te pleiten dat
het niet in Limburg voorkomt (behalve in het westelijk deel van
Belgisch Limburg). Omdat echter het woord reube in Midden- en
Zuid-Limburg een b en geen v heeft, concludeert P. G o o s s e n s
terecht tot ontlening van het Germ. woord aldaar uit het hd.
En dan kan daar dus vroeger ook raap in gebruik zijn geweest.
In dat geval is de romeinse herkomst al weer meer waarschijnlijk.
Trouwens ook het engels kent rape. Anders zou men ook aan
ontlening uit het middeleeuws latijn kunnen denken.
Aan het toponiemisch element kouter heeft J . Lindeman een
uitvoerige studie gewijd (5). Hij bevond dat dit toponiem in
Z.-Nederland speciaal op de vruchtbare gronden, doch niet op de
(

(

(1) E. RoOTH, Mittelniederlándische WVortrtudien, in Niederdeutsche Mitteilungert 1960-62, 78 'Vlg.
(2) Men eergelijke G o o s s e n s 91-92 en P. GoossENs, De ruuve, ruube,
reube, reebe of riebe in bet Limburgs, MNC IV i I vlg.
(3) W N T i.v.
(4) Boekenoogen 825.
(5) J. LINDEHANS, Toponymische verseb jnselen op kaart gebracht, HCTD
XIV i40, 67-171.
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later ontstane polders voorkwam. In dit opzicht zag hij overeen
inga-namen. Deze kwamen in vrijwel hetzelfde-komsted
gebied, maar bovendien in het Frankisch stamland voor. Waar zij
patroniemen zijn, meende hij dan ook voor hen tot Frankische
herkomst te moeten besluiten, daar het niet onwaarschijnlijk was
dat het beginsel der patronymica op -inga tijdens de volksverhuizing nog levend was. Omdat . kouter echter niet in het Frankische
stamland voorkwam, concludeerde hij, dat kouter niet zoals
-inga- van Frankische herkomst kon zijn, maar ouder, latijn
(cultura) of keltisch was. In Noord-Nederland vind ik het woord
in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant. Ik vind ni. in de List
der Aardrjkskundige Namen van Nederland 193 6, i 8 8 De Kauter
onder Nieuw-Namen. en beschik verder over verschillende gegevens voor N.-Brabant. Voor de gemeente Esch vond ik in het
materiaal van de Nijmeegse Centrale voor dialect- en naamkunde :.
I629 -i 650 de Caterstraet, de Cauterstraet; 165 2 -I 67o een stuck
ackerlant het couteren, de canters traete ; i 685-I 690 de Caterstraet;
1691 -1701 de Caterstraet; 1702-1727 Kouteracker, de Katerstraet;
1728 -1736 den Kouteracker; 1738-1769 groes en teulland het
Cauteren, den Kouteracker ; 1782-I 8 I o teulland en groes het
Katerke; 13 97 lant dat Couterken (1). De o.a. voor 1629-1650
genoemde Caterstraat bestaat nog onder de naam van Keiterstraat
en loopt langs Hoogkeiteren. Voor Hogeloon wees dhr. F. W.
Smulders mij op een passage : een perceel lant genaemt het Couter,
onder den dorpe van Hogeloon (Hogeloon R i 8 fol. i 27v a° i 768).
Daarnaast schreef hij mij dat de abdis van Thorn couterchynsen in
Baerle hief o.a. uit twee huizen in een dries aen de Caterstraet en
hij verwijst naar Comm. v. Breda zo S, fol. 2S, 26, 27 (17e-18e eeuw)
In F. F. X. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda I (19 5 6) i S 3 is voor 13 3 3 ook sprake van den couter te
Baerle. Bij F. A. BREKELMANS, De Belgische enclaves in Nederland
1965 vind ik voor Baerle i S 2o- i S 30 De Katerstrate (p. 83), I S 6916 i o de Caterstraete (p. 96), 1710-I 787, i 699 en 179 2 Caterstraat
(p. 13 2, 19 8, 105), 17 3 2 Katerstraat (p. 197), en 1803 Caeterstraat
(p. 104). Verder wees collega Cerutti mij op een Catershoeve te
Etten (Jaarboek De Ghulden Roos XIX 19 S 9, 74) en dr. Tummers
-

1 ) Zie voor Esch ook : F. W.
Heem XI 88.
(

SMULDERS,

De kouter-akker in Esch, Brabants
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op de Caterstraetsen driesch te Zundert (1697) C). Voorts gaf hij
mij voor Moergestel : 1461 op die katerstraet, 148 5 juxta plateam
dictam die Katerstraat, 1491 heyvelt omtrent den Caterstraten. De
huidige Catharinastraat te Breda heette vroeger Caterstraat 2).
De gelijkstelling van kater en kouter heeft niets vreemds. Men
vindt een dergelijke aa meer. D e B o n t§ 2 i noemt voor
voor Oerle (voorheen), Zeelst, Zonderwijk, Reuzel-beldn
(voorheen), Hageland, Tongeren en Hasselt. Ook de ei is best te
verklaren. O.a. tgv. de umlautsfactor in het suffix-In kreeg men
roet ou maar ui en door ontronding ei.
Het is erg verleidelijk om aan een romeins woord te denken.
Er zijn in 1960 romeinse vondsten gedaan te Hoogkeiteren op de
hoge akker bij Esch bij Boxtel. Zie over deze vondsten, nl. een
Romeins graf, Brab. Heem XI 88 ; enkele jaren te voren werden
in Esch reeds drie andere romeinse graven opgegraven. Ook aan
de weg van Hoogcasteren naar Hogeloon vond men sporen van
een romeins gebouw. Eveneens zijn er rond Baarle-Nassau romeinse prehistorica. En bij Zundert is het bekende altaar van
Sandraudiga gevonden. Dit pleit er dus inderdaad voor dat kouter
oud, nl. romeins, is. Maar aangezien het zowel in Nederland als in
België volstrekt on limburgs is, blijft de romeinse herkomst toch
weer onzeker. Misschien is het dus wel gallisch. ( 3)
(

(1) Hij ontleent dit gegeven aan materiaal van het Naamkundebureau van
de Kon. Ned. Akademie te Amsterdam, dat op het Pondboek 1697 13 berust.
F. A. BREKELMANS a.w. 168 schrijft : „Behalve te Baarle bestaat (bestond) ook
te Breda en te Zundert een Caterstraat".
(2) Zie Geschiedenis van Breda I i4 ; aldaar staat een onjuiste etymologie.
In Breda kan men niet cater voor coter verwachten. Die vorm kon alleen
oostelijk zijn.
(3) In Brabants Heem XVIII 40 meent D. P. BLOK dat de verbreiding van
kouter een merovingisch woongebied verraadt.

—
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IV

ROMAANSE WOORDEN

In het algemeen genomen is het weinig waarschijnlijk dat in de
periode van ondergang van het romeinse rijk er veel latijnse
beschaving naar het noorden zou zijn gekomen, maar mogelijk is
het natuurlijk wel.
Van het woord Zavel zegt J . DE VRIES, Etymologisch woordenboek 4
(1963)^ 258 wel ten onrechte dat het uit lat. sabulum komt. Zo
immers is de v moeilijk te verklaren. Gezien de Z moet het echter
toch een tamelijk oude ontlening zijn. Van Haeringen heeft dan
ook wel gelijk met in het Supplement op F r a n c k - V a n W i j k
te zeggen : „Hoewel het woord niet uit de oudste mnl. teksten
is opgetekend, is het eerder uit de rom. voortzetting van lat.
sabulum dan uit fr. sable ontleend". Van Haeringen. noemt het
„zuidndl.". T e i r l i n c k citeert zijn voorkomen ook in C o r nelissen -Vervliet, De Bo, Tuerlinckx en
R u t t e n . In het mat. Willems wordt het voor „zand" opgegeven in Genk, Heikruis, St. Quintens-Lennik, Thildonck en
Leuven. Bekend is in Brussel Zavel als toponiem. Voor Woensel
werd mij savelachtig opgegeven.
Langs de kust en in het zuiden komt een woord voor dat
nu eens als polder en dan weer als ponder of ponger of pommer
of poember of polier of pouter of iets dergelijks verschijnt en
als grondbetekenis „balk" heeft. Het W N T, dat in deel XII
3 106 en 3 272 hierover handelt, zegt wel van polder : „Het
woord is thans nagenoeg alleen in Vl.- België bekend ", maar
geeft toch ook een citaat uit Opprel, en zegt van ponder dat het
voorkomt in N.-Holland, N.-Brabant, Vl.- België, Deventer en
Gelderland. Zie ook H. L. BEZOEN, Oostndl. weesboom in : Album
Philologum voor Prof. Dr. Th. Baader z. j . 99 103 . Zelf heb ik
een kaart van de verspreiding getekend op grond van het
materiaal voor „hooiboom" van het Dialectenbureau ( 1 ). Het
W N T XII 3 io6 en 3 272 is wel zeer aarzelend met de identificatie,
maar denkt toch ook aan de Romaanse grondvorm die aan Lat.
-

(1 ) In het Zuidoosten is de hooiboom niet bekend; vgl. A . VAN GEFFEN,
O ost-Brabant sche boerden-termen, OT III 350 -3 S I•
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poletrus beantwoordt (1). Al is de d, gelijk bv. bij de behandeling
van edik bleek, geen absoluut argument tegen romeinse herkomst,
de verbreiding van polder, ponder spreekt daar toch wel tegen. Dat
geldt trouwens ook voor edik (en eek) zelf.
Van het woord voogd (2) meent R o u k e n s 263 : „angeblich
ist es eine Entlehnung aus dem Mittellatei nischen. (Ad)vocátus
warde and. pfigat, fogat". Ik kan dan echter de verzachting van
k > g niet verklaren. Ik ben het dan ook geheel met FranckVan Wijk eens, die meent dat, het „uit een rom. vorm - van lat.
vocdtus (in bet. = advocdtus)" moet komen. Het kaartbeeld (3)
toont hier, juist als bij de Franse leenwoorden, weer het zuid
als invalspoort.. „Fur das Niederlándische Gebiet, wo-westn
v o n K u n s s b e r g es zwischen den Stádten Amsterdam
(no**rdlich), Utrecht, 's-Hertogenbosch and Gent belegen konnte,
wird voocht zuerst im i 3. Jh. (Gent) and z4. Jh. (Utrecht) ver
4). Het is daar de verdringer van het oude Germaanse-zeichnt"(
woord (5).
Overigens kunnen Romaanse woorden ver verbreid zijn. Het
woord muts, dat volgens F r a n c k- V a n W i j k „uit het
Rom." komt, en in ieder geval niet vroeger geattesteerd is dan in
het mnl., mnd., mhd. en mlat. is in Duitsland blijkens de
D W A 12.7 typisch noordduits. Dat het blijkens R o u k e n s
krt. 34 voor „pet" slechts in een klein Kempenlands en Midden
gebied voorkomt, is uiteraard aan een ontwikkeling van-limburgs
de „zaak" toe te schrijven.
Het woord vork in de bet. „hooivork" „ist -- zegt Frings (6)
ausserhalb des Raumes England-Trier auch im Suddeutschen zu
finden". Hij vermeldt het voor het oudengels, het mal. het mnd.,
het oostfries en ,im Trierer Raum, allgemein im Kolner and
Klever Land and im Bergischen, das zum westf ál. forke ...
hinuberleitet". „Die andd. furka and das eenmalige and. furka bei
;

(1) Zie W. FOERSTE, Der W'ortgeographísche Aufbau des Westfdiscben 1958, 49.
Zie ook J. STROOP in : TT i 9, S 3 vlg.
(2) Van de krt. Vormund uit R o u k e ri s (krt. 49) is het materiaal door
oorlogsgeweld verloren gegaan.
(3) Niet zijn opgenomen de volgende typen : toeeinder, pleegvaoder, stiefvader,

regeerder, tuteur, nonkel je eeteken, 't hoofd, euverste, peet, moomberstelle.
(4) Roukens 263.
(5) Zie voor de verhouding van momboor en voremonde R o u k e n s z6o vlg.
(6) Germania Romana 156-157.

VOOGD
• voogd
- momboor
I voormond(er)

Kaart
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HOOIVORK
• vork en
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met vork

- gavel en ss. met gavel
I gaffel en ss. met gaffel
/ gaafel

\ gavvel

t wat iene,tweetant.
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Notker bleiben im • Verdacht der Latinismen": Voorts geeft
Franck-Van Wijk nog ofri. forke, furke en on. Jorkr,
terwijl R o u k e n s het woord ook voor het Waals vermeldt:
Voor de moderne Nederlandse dialecten zijn er een kaartje van
Roukens (1) en een van Van den Berg (2). Hoogst
merkwaardig is dan dat vork beperkt is tot het westen en het
noordoosten en dus Limburg, Brabant, een groot deel en de
Achterhoek en de Veluwe het germaanse gavel en gaffel blijken te
bezitten (3). Voor een latijns leenwoord is het meer dan vreemd

Kaart 13
(1) Roukens krt. ii.
(2) D B II 83.
(3) Op de kaart zijn niet opgenomen, : (hooi)riek A i o, E i i, E 224, L 256,
263a, 264, 326, P 1 76, Q 7, 1 7, 21 , 7 1 , 95, 98, 192, F 133 2 151, 167d, 82, 170,
241, 25 2, booiraokle N 28, en enkele gegevens die kennelijk op andere voorwerpen slaan, n,l. te C 131, 177d, 1 170.
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dat het in het L imburgs ontbreekt. Moge vork in het Rijnlands ook
al van Romeinse herkomst zijn, dus zoals Frings zegt „in die
rómische Zeit zuruckgehen", in het westen schijnt vork pas in
later tijd ontleend. Hier had F r a n c k- V a n W i j k wel
gelijk waar hij van vork schrijft : „Van lat. furca" vork, getand
voorwerp, „wschl. door roan. bemiddeling". Bijgaand kaartje,
getekend naar de ALF carte 603 toont dat Pikardië nog tot heden
ten dage de k in fourche bewaard heeft. Maar daar blijkens A.
DA uzAT, La géographie lingui stique (1922)„ 177 de overgang van
k voor a > tsj reeds rond 700 plaats vond moet de ontlening
wel voor die tijd hebben plaatsgevonden. Anders is het ontbreken
van tij- en sj- vormen moeilijk te verklaren. Als de ontlening later
had plaatsgegrepen zou men nu ook hier en daar j aantreffen,
of het moest een ontlening speciaal uit het Pikardisch zijn. De kaart
van „etensvork" toont immers, aansluitend bij het Franse gebied,
in het Z.O. wel fer.^et- vormen; cfr. R o u k e n s krt. i o en
blz. 130-133. Volgens R o u k e n s 132 worden etensvorken
niet vóór de i 3 e eeuw vermeld. Het is dus duidelijk dat we hier
met een laat, hoogstwaarschijnlijk Frans, leenwoord te doen
hebben.
Waarschijnlijk zal ook speld (1) wel uit deze, romaanse, periode
stammen. Ik concludeer dat ten eerste uit het feit dat speld < spelle
moeilijk rechtstreeks uit lat . s, pinula (doorntje), maar beter uit
rom. spinla te verklaren is (2). Trouwens ook de overeenkomst met
de kaart „hooivork ", zodat grosso modo Limburg noch speld,
doch jpang, noch vork kent, pleit voor de nalatijnse ontlening.
In de eerste tijd na de val van het Romeinse rijk is er dan in het
gebied tussen Rijn en Maas blijkbaar weinig gelegenheid voor
romaanse ontlening.
Misschien moet men ook van een romaanse ontlening spreken
bij het woord emmer. F r a n c k - V a n W i j k veronderstelt dat
immers op grond van de oude vormen met b, waar het Latijn zelf

(1) Voor de totstandkoming vang de kaart is ook Leuvens materiaal gebruikt,
waarbij de meervoudsvorm gevraagd was. Wij hebben getracht die vormen
naar het enkelvoud te „vertalen". Op de kaart onderscheiden we dan vormen
van het type speld (met dentaal), spel (zonder dentaal), spamg en met -el afgeleide
spengel, spingel.
(2) Cfr. Franck-Van Wijk i.v. Zie ook Roukens 211-212 .
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amphora of ampora heeft 1). Het zou dan kunnen vergeleken
worden met het zojuist besprokene bisschop (lat. episcopus, fr.
evêque).
(

Zo ongeveer uit dezelfde tijd moet ook het woord kevie „kooi"
stammen. Zijn umlautsvorm en de overgang van de w in v (cfr. lat.
cavea) determineren de ontlening ongeveer in de zesde eeuw. Het
w N T zegt van kevie : „In Vlaamsch-België; vroeger ook in
N.-Nederland blijkbaar niet ongewoon" 2). Het W N T vermeldt
het verder in afgeleide betekenissen o.a. voor Schouwen, Halsteren
Groningen, Twente, de Zaanstreek en elders in N.-Holland. De
auslaut in Noordhollands kev „kabinetskast" wijst voor Holland
trouwens ook op „Bodenstándigkeit". In Neerlands Volks
wordt keef „kooi" als Oudbeierlands opgegeven 3).-levnXIV34o
Dan moeten kooi en trouw in dezelfde betekenis ouder zijn en dus
vermoedelijk in de Romeinse tijd als lat. cavea hier gekomen zijn.
Immers zij vertonen een gegermaniseerde stam kaujó-, waar niets
van de overgang w > v in te bespeuren is. Het verbreidingsgebied
van kevie (geen attestaties voor O.-N.-Brabant, Limburg en
Gelderland) wijst ook weer eer op romaanse dan romeinse
herkomst.
Als benaming voor „mèche de fouet; Peitschenschnur", nl. het
uiteinde van de zweep, kennen het Rijnlands, het Brabants, het
Limburgs, het Westvlaams maar ook bijvoorbeeld het Gronings
benamingen die allerlei varianten als klatsjoeél, kletsuur, kaxjoeél,
(

(

klaksoor, ketsjoun vertonen, die Jud tot een ouder captioria herleidt,

dat op het terrein der Latinitas in ieder geval tot het noordelijkk
Frans beperkt is, zodat Roukens van „eihen galloromanischen
Provinzialismus" spreekt 4). De mening van Roukens dat we hier
met een Pikardische ontlening te doen hebben, kan ik niet in
allen dele bijvallen. Voor Z.-Limburg toch is Pikardische ontlening niet zo heel waarschijnlijk. Aangezien alle bij Roukens
(

(1) Zie voor zijn concurrenten L. VAN DE KERCKHOVE, De namen van de
emmer in de Zuidnederlandse dialecten L.B. 36,25 vlg.
(2) Dhr. Eligh wees mij op het gebruik an kevie in een vaste uitdrukking
in A. M. DE JONG, De Martelgang van Kromme Linden, waaruit de bekendheid
in De Heen blijkt.
(s) Bij E y 1 e n b o s c h 216 vlg. wordt voor het zuidelijk Brabants
keef gegeven.
(4) Roukens 183-187.
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vermelde Nederlandse vormen in de anlaut een k hebben en er
dus blijkbaar ook geen sprake kan zijn van ontlening uit het
Waals (1), moet de ontlening in ieder geval ouder dan het Oudfrans zijn, dus zoals we hiervoor zagen : van vóór 700. Nemen we
evenwel aan dat de k in het Waals om klankschilderende redenen
bewaard is, dan is ook latere ontlening mogelijk. Over de vormen
die op lat. *captiare moeten teruggaan, spreken we nog.

(1) Daar toch zou men een geassibileerde klank verwachten; cfr. A. DAUZAT,
La géographie linguistique (z.j.) blz. Y 7S (carte IV).
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HOOFDSTUK V
MIDDELEEUWS LATIJN

Wij hebben reeds in hoofdstuk 1 de gelegenheid gehad erop te
wijzen, dat een groot aantal woorden uit de kerkelijke sfeer
hoogstwaarschijnlijk op het geschreven Latijn teruggaat. Wij
zullen de daar gegeven voorbeelden niet meer herhalen en menen
te mogen volstaan met nog eens op te merken dat ze in het
algemeen zo goed als geen dialectverschil te zien geven. Daarnaast
menen wij dat ook op het terrein van ziekten en lichaamsdelen
een aantal namen uit het geleerdenlatijn der medici afkomstig
moet zijn. Ik denk dat met name van materie „etter", dat ik uit het
Brabants en Limburgs ken (1), uit het noordhollandse Van de
eygenscappen der dingen, van BARTOLOMEUS ENGELSMAN van 1485,
maar ook uit het mhd., mnd., frans en engels (2) en dat ook bij
Kiliaen voorkomt. De betekenis „pus" voor lat. máteria, máteries
is bij Celsus geattesteerd (3). Een ander voorbeeld levert eechenis
„lies", dat in de i 7e eeuw en in de zuidelijke dialecten nu nog
voorkomt. Het moet uit het lat. inguen komen (4). In het A.B. treft
men kolder, dat op gr.-lat. cholera teruggaat. Voor kater, dat met
catarrh samenhangt, veegelijke men F r a n c k - V a n W i j k 2
296. Zo meen ik ook, gezien het late voorkomen in de Germania,
(1) In het materiaal voor het Woordenboek der Brabantse dialecten bevinden zich materie - opgaven uit Ned.-Limburg, N.-Brabant, Antwerpen en
Brabant :Ia18,Kiooa,Kioi,K107,Kiro,KI25a,Ki33a,K145a,K0153 •
Ki6o,K162,K166,K168,K173,K174,K177a,K177b,K183,K197a,
K2I5,K216,K274,L91,L91b,L94,L99,LI03,L104,LI09,L149,
L I 5 o, L I 5 3, L I 5 4a, L I 5 5 ,LIS 7, L I 5 8, L I 5 9b, L I 6o, L I 61, L I 62, L 184,
Li85,L186,L189,L19o,L205,L208,L209,L2Io,L2I2,L zij, L215a,
L z16, L 217, L 224, L 227, L 228, L 235, L 236, L 237, L 241, L 242, L 243,
L244,L245,L246,L246a,L248,L249,L250,L262,L263,L264,L 266,
L267,L268,L288,L290,L291,L295,L296,L297,L299,L300,L 321,
L 323, L 325, L 327, L 331, L 333, L 374, L 378, L 381, L 382, L 425, L 426,
L427,L429,L432,0158, 0 274, P 4, P 35a, P 48, P 84, P 107, P 127, Q 14,
Q 20, Q 27, Q 97, Q 99, Q IOI, Q IO2, Q Io5, Q I I 3, Q I 87, Q 198, Q 203,
Q 2o4a, Q 207.
(2) Cfr. Mnl. Wb. IV 1233.
(3) Cfr. H. GEORGES, Ausfuhrl. Lat.-Deutsches Handwb. IIg 826.
(4) W N T III 3790.
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dat pulver een ontlening uit het middeleeuws Latijn is (1).
F r a n c k- V a n W i j k immers vermeldt alleen mnl. pulver,
poleer, nul. pulver, mhd., mnd., nhd. pulver. Dat het wel degelijk
tot de volkstaal doorgedrongen is, blijkt uit de betekenis ,,buskruit" voor poleer in het Limburgs, het Rijnlands en het Nederrijns (Groesbeek) (2). Uit de sfeer van het recht en de menselijke
betrekkingen vermeld ik het Limburgse kaveere „instaan voor";
zie Endepols 178, van der Heyden 53, Dorren
4o (ik ken het ook voor Kerkrade). In het klassieke Latijn had
cavere reeds de betekenissen van : „als rechtsgeleerde een cliënt
met zijn raad bijstaan, opdat hij in rechtszaken geen schade lijdt"
en ,,iem. zekerheid verschaffen", „borg staan". Een tweede
voorbeeld levert Kerkraads all jasse „rumoer ", Valkenburgs
allegaasche „rumoer, praatjes", dat ik in hoofdstuk VII zal afleiden
van de latijnse juristenterm allegatio „aanvoering als bewijs ".
Waarschijnlijk komen er ook een aantal volksnamen voor
planten uit het geschreven Latijn. Ten dele hebben hier de
Middeleeuwse abdijen met hun kruidentuinen een belangrijke rol
gespeeld. Ten dele hebben ook later de in het Latijn geschreven
of latijnse termen gebruikende boeken over de botanica een rol
gespeeld. CHR. STAPELKAMP, Nedersaksische plantnamen T T IV 40
vlg. noemt bloodalen „vuilboom" in de Achterhoek en ziet daarbij
alen als een populaire vervorming van 't Lat. alnus (thans de
wetenschappelijke naam van de Els). In verschillende i Ede-eeuwse
kruidboeken toch wordt de Frangula aangeduid met de naam
Alnus nigra of Alnus nigra baccifera. Talrijke oude wetenschap
plantnamen hebben via de min of meer populaire kruid -pelijk
uit de i Ede en de I 7de eeuw hun weg gevonden naar de-boekn
volkstalen en zo zal ook uit „blood-alnus" het Achterhoekse
Bloodal(e)n te verklaren zijn" (3). Stapelkamp geeft als verdere
voorbeelden : beekpunge C Veronica Beccabunga, wikke C vicia,
sensejoen, sensejuun, Sentse juin, Sens juin < senecio, suiker, sukerj <
cichorium Intjbus 4). De opmerking over wikke is stellig onjuist.
Het woord moet gezien zijn hele klankstructuur aan het oude
Latijn of het oude Romaans ontleend zijn. Het type sens joen,
(

(1) Zie echter ook Hoofdstuk H.
(2)Roukeris 394 vlg.
(3) CHR. STAPELKAMP,

(4) Ibid.

Nedersaksische plantnamen TT IV 43 •
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sensejuun enz. moet uiteindelijk op een accusatief senecionem terug-

gaan en kan dus niet uit het geschreven Latijn komen. Zie verder
ook CHR. STAPELKAMP, Oude Nederlandse plantnamen, T T IV
6 vlg.
En dan hebben we nog siepel voor „ui S. Hoevers zegt van
dit woord dat het „een glad, aaneengesloten gebied langs de
Noordkant van West-Duitsland en Nederland (bestrijkt) : in
Noord en Oost-Nederland zegt men siepel... in Westfalen ssipel,
ziebel, zipel, in Oost-Friesland sipel, in Sleeswijk-Holstein Sibbel,
Sippel, Zippel en Siepel" (1). „In de Middeleeuwen komt ditzelfde
woord -- cypel, sypel -- voor in Zwolle en in Friesland" (C).
Mej. Hoevers is van mening dat dit woord uit de kloosters komt.
P. D'Haene is iets minder zeker van de zaak en meent van mal.
cipel, sipel, chibolle en mnd. sipole, t.Zipolle, sipel(e) dat ze „als
kloosterwoord uit het Mlat. overgenomen... of rechtstreeks aan
het Italiaans ontleend" werden (3). Ook H. Ludtke 4) denkt aan
een woord dat over de Alpen uit Italië gekomen is. Ik zou het
eerst aan een middellatijns kloosterwoord denken.
Naar Pauwels (5) en het W N T XIV 282728 suggereren, moet
het woord spinde, dat ,,provisiekamertje", „provisiekast" enz.
betekent, ontleend zijn aan het mlat. spenda. Het W N T noemt
het „gewestelijk nog zeer verbreid". Aan de daar genoemde
vindplaatsen zijn o.a. nog toe te voegen : T e r L. a a n 8 S- i,
Schónfeld Wichers 70, Wanink 185. Pauwels
konstateert dat het in het Zuiden aan het verdwijnen is. Hij geeft
een kaartje met de plaatsen waar hij het nog aantrof (6). Voor
Brabant verwijs ik thans naar A. WEI JNEN- J. VAN BA,KEL, I/oordenboek van de Brabantse Dialecten, i . i . i • i . blz. 6 -66. Blijkens het
materiaal van onze Brabantia-Nostra-enquête 4 betekent in Wanrooi L i 84 en Oplo L i 86 sp ien je „klerenhangkast". In AarleRixtel (L2,05 en L Zo6) en Deurne L 244 is speen je de naam voor
een onder een trap ingebouwde etenskast.
".

(

vlg.

(1) S. HOEVERS, De ui in de Nederlandse dialecten T T VII i 76
(2) S. HOEVERS a.a. 181.
(3) P. D'HAENE, De namen van de ui in de Zuidnederlandsche dialecten T T II
10 vlg.
(4) H. LUDTKE, Zu den BeZeichnungen der „Zwiebel" im niederlándischen Sprach-

gebiet, Orbis IX 398.
(5) J. L. PAUWELS,

Een stervend woord : De spinde, HCTD VIII 37 vlg.

(6) Zie thans ook E y 1 e n b 0 5 c h

41

vlg. en kaart I.
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Het verdwijnen wordt door Pauwels wel terecht aan een zakelijke factor toegeschreven : de voorraadkamers verdwenen, omdat
men kelders ging aanleggen.
Misschien heeft R o u k e n s 3 34 gelijk met voor het zuid
muurer „metselaar" en het corres- ostli.mburg-enk
ponderende ohd . murari hd. maurer aan te nemen, dat het op
mlat. murarius teruggaat. In ieder geval moet het gezien zijn voor
dan ook al betrekkelijk oud zijn. Voor het-komenihtd.
type metselaar-metser zie men F r a n c k- V a n W i j k i.v.
metselaar.
Op toponymisch terrein moge ik slechts enkele suggesties
geven In J . DE VRIES, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse
plaatsnamen (1962 ) II5 wordt over Messelbroek in BelgischLimburgs opgemerkt : „Of men in het iste deel het lat. mansfile
„woning" mag zien, is twijfelachtig". Dhr. F. Smulders heeft mij
ook voor Menzel (Mensel) bij Nistelrode wel een dergelijke
afleiding gesuggereerd. J . de Vries a.w. 114 denkt overigens aan
iets geheel anders. J . B . VAN LooN, Water en waternamen in NoordBrabants Zuidwestboek 1965 § S o bespreekt een element schara in
b.v. Schamven, Scampsbeempt, Schambraecke en Drisgam. Hij onder
schein, dat door J ellinghaus uit lat. scamnum-stelidncm
wordt afgeleid. Het zou een aanduiding voor een vonder kunnen
zijn. Van Loon legt verband met de in Huybergen woonachtige
Wilhelmieten. Dan zouden we hier invloed van het kloosterlatijn
hebben.
Misschien is ook pas(ch), dat niet alleen als toponiem maar ook
als soortnaam voorkomt, zo'n aan het middeleeuws latijn ontleend
kloosterwoord. Frings' G e r m a n i a R o m a n a 18 8 kent het
in het Duits voor het Rijnland en het Bergische. Over zijn verbreiding in het Nederlands licht ons M. SCHÖNFELD, Veldnamen
in Nederland2 z 950, 2 I in : Limburg, Noord-Brabant, Gelderland,
Overijsel, zelfs ook nog in Belgisch-Brabant, Vlaanderen en de
p
rovincie ^
ze g t ervan : „Der Orstname Pesch
Antwerp en.
P
gFringsg
ist nicht in die Romische Zeit zuruckzudatieren; er geht aus von
der Bedeutung „Waldweide, Wald" and ist drum nicht „alter als
der Landesausbau durch Rodung" ( 1).
Evenmin als F r a n c k - V a n W i j k kan ik oplossen of het
woord bunder rechtstreeks uit het mlat. bonnarium of uit een oude
.

(1 ) Germania Romana 188.
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vorm van het franse bonnier komt. Ik moge beginnen met te ver
naar een artikel van Rooth (1), die het aantrof in Z.O.--wijzen
Vlaanderen, Breda, de Zaanstreek, Tongeren, Leuven en voor
vroeger tijd in Gent en Limburg. G h i j s e n vermeldt het niet
voor het Zeeuws. Daar is gemet dè maat, evenals in westelijk N.Brabant (vgl. Onderzoek § 282). Blijkens Onderz o e k § 282 en kaart i i 5 is het meer oostelijk in N.-Brabant wel
bekend. Men zie ook de antwoorden op vraag 140 van de vragenlijst van de R N D. Rooth wijst erop dat het in Duitsland alleen
in Heinsberg en Kempen, niet ver van de Nederlandse grens dus,
voorkomt. F r a n c k - V a n W i j k kent het verder in geen
enkele andere germ. taal. Waar de etymologie eigenlijk onbekend
is(Franck-Van Wijk isvandezelfdemeningen BlockV o n W a r t b u r g zegt niets van bonnier), blijft nog de mogelijkheid dat er een vóórlatijns en voorgermaans woord in schuilt.
In ieder geval wijst zijn verbreiding niet direct het gewone beeld
van een Frans leenwoord aan. Rentenaar noemt het woord oorspronkelijk „speciaal Brabants" (2).
Tenslotte vermeld ik nog algemeen-bekende woorden als quibus
en quidam en verder uit de dialecten Zeeuws akwa „slap onsmakelijk vocht" (G h i j s e n 2 8) en Maastrichts Ziech in esse hawwe „zich
in acht nemen" (E n d e p o 1 s 93).
In B M D C XX, io wordt door Elemans voor Huisseling hospes
„waard" genoemd. Niet ver nl. van-Huisseling ligt Megen, waar
van ouds een seminarie der Franciskanen lag, waarvan het ongewone was dat de seminaristen niet intern waren, maar bij burgers
in het stadje in de kost. Vanuit deze kerkelijk -humanistische sfeer
moet het succes van dit geschreven-latijnse woord verklaard
worden.
Methodologisch van belang voor het verband tussen het ver
wat Frings opmerkt-breidngs otleijdsng
in G e r m a n i a R o m a n a 94-97, dat, als „latijnse" woorden
alleen in het ags. (en keltisch eventueel) voorkomen, maar niet in
het romaans, zoals ags. sácerd < sacerdos of ags. casse „net" < lat.
cassis, deze woorden wel niet uit de romeinse tijd zullen stammen,
maar uit de kloostercultuur afkomstig zijn.
(1) E. Room irl Ndd. Mitt. 196o -i 962, S i.
(2) R. RENTENAAR, Landmaten en veldnamen, in Mededelingen van de Centrale
Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse volkseigen nr. 17 (196 5) 11 .
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HOOFDSTUK VI

FRANSE LEENWOORDEN

In het algemeen geloof ik te kunnen staande houden dat als er
sprake is van franse leenwoorden (franse bedoeld in zijn algemene
betekenis) er zelden een tot grote diepte oprukken is vanaf de
hele taalgrens. De invloed treedt meestal op bij wijze van explosies
of nog liever protuberanzen. Frings meent, dat de vormen meerlaan
en merlang „merel", die voorkomen in het zuidelijk deel van
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, een deel van Brabant en op
enkele plaatsen in Frans-Vlaanderen, uit frans merlan afkomstig
zijn. Als ook het limburgse blón „merel" uit merlan moet worden
afgeleid, wat heel waarschijnlijk is, hebben we hier een voortdringen in twee protuberanzen (1).
Van ouds schijnt de vanuit Frankrijk komende invloed bijzonder
sterk geweest te zijn in het Zuidwesten. Natuurlijk is hiervan de
politieke geschiedenis van Vlaanderen een hoofdoorzaak. Vlaanderen was ten Westen van de Schelde een frans leen (KroonVlaanderen). Verscheidene van zijn graven waren daarbij van
fransen huize.
Volgens de ons thans ten dienste staande gegevens komen ver
Franse leenwoorden alleen in Vlaanderen voor. Voor-schilend
„kneu" komt in West Vlaanderen frioen voor (2). De Franse
herkomst blijkt uit : F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue
franfaise IV i 8 85 , blz. i 50 i.v. frion. De hele vorm wijst erop dat
dit woord Frans moet zijn. Het woord eentillen, voor „anjeliertjes",
wschl. afkomstig van frans : Gillet lentil, is vermoedelijk vanuit
Brugge verbreid, komt ook alleen voor in : Knokke, Brugge,
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Ruddervoorde, Merkem ( 3). Het woord
Billet zelf komt eveneens uitsluitend in Vlaanderen voor (4). De
vormen ver^adoor en versjadoor < verge d'or vindt men slechts in
-

(1) L . VAN DE KERCKHOVE, De namen van de merel in de Zuidnederlandse dialecten L.B. XXXIII, 49 vlg.

(2) Taalatlas 6, 7; zie ook De Bo i.v.
(3) Pauwels 2S7.
(4) Pauwels 257.
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twee plaatsen in het Zuiden van West-Vlaanderen ( 1). Vlak bij de
taalgrens in Ronse (0265) treft men voor „anjelier" nog murret 2).
Naast een zekere gebondenheid aan de nabijheid van de taalgrens
wijst ook de spelling op j o n g e franse ontlening. Dit geldt al
evenzeer voor verge d'or „violier", dat in de noordelijke helft van
Frans-Vlaanderen en de westelijke helft van West-Vlaanderen,
maar ook nog in drie wat oostelijker gelegen plaatsen voorkomt (3). De kaart van de „slaap" (4) vertoont in West-Vlaanderen
driemaal het woord tempel. Dit ook bij D e B o bekende woord
was .00k in het mnl. tot Vlaanderen beperkt. Het Mal. Wb. vermeldt het alleen uit het Hs IJ p. (en verder uit het uit het Frans
vertaalde Roelandslied). Het woord is afkomstig uit ofra. temple.
Uitsluitend tot het westen van W.-Vlaanderen beperkt is seal
„emmer". L. v. d. Kerckhove leidt het af van ofra. selle < situla
of desnoods uit ofra. seel < vulgairlat. sitellus. Het ofra. Belle is
voor het eerst geattesteerd in de Ile eeuw, ofra. seel in de
13e eeuw (5). Franck - Van Wijk i.v. heul I vermeldt een
vlaams huil. Dit moet ontleend zijn in de tijd dat in Frankrijk huile
nog met dalende diftong werd uitgesproken. Dat was zeker in de
eerste helft van de zestiende eeuw het geval (6).
Het opvallend grote aantal franse leenwoorden in FransVlaanderen hoeft natuurlijk weinig nadere toelichting. Reeds
eeuwenlang bij Frankrijk ingelijfd moest dit gebied wel aan de
sterkste vorm van verfransing ten prooi vallen. Over de mate
waarin de Franse woordenschat in Frans-Vlaanderen is doorgedrongen worden wij nader ingelicht in de Inleiding op de
Dialect-atlas van West- Vlaanderen en Fransch- Vlaanderen van i 946 (7).
Peé schrijft daarin : „Zekere woorden werden in bijna alle Franschvlaamsche plaatsen door een Fransch equivalent vervangen". Hij
zet vervolgens de voornaamste substituties bijeen : Allemands voor
Duitsers, arroseren voor begieten, baptiseren voor dopen, bedeau en
(

(1) Pauwels 253.
(2) Pauwels 2 54.
(3) Pauwels 289.
(4) Taalatlas IV z.
(b) L. V. D. KERCKHOVE, De namen van de emmer in de Zuidnederlandse dialecten
L.B. 36, 25 vlg.
(6) W. J. H. CARON, Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici

947, 43 •

(7) RND VI blz. XXII vlg.
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suisse voor koster, biscou voor kegel, bon voor goed, bougie voor kaars,
bouteille voor liter, brancards voor armen van een kruiwagen, brique
voor steen, brouette voor kruiwagen, camarade voor maat, casquette
voor pet, champignon voor paddestoel, contrarieren voor dwars Zin,
collier voor parelijes,couvre-lit voor bedsprei, croute voor korst,
dangerous voor gevaarlijk, deconseilleren voor afraden, defenderen voor
beschermen, demolieren en destruweren voor afbreken, enleveren voor
varen, eterniteit voor eeuwigheid, existeren voor staan, fêteren voor
vieren, JOrtifiéren voor vet kloeken, gepelierd of geperierd voor gestorven,
grefferen voor enten, babi je voor kleedje, Jardinier voor boomkweker,
felon voor goede beurs, karette voor kar, mankieren voor ontbreken,
f rieren voor bieden,
méchant voor erg, mnenaseren voor dreigen, offrieren
anger en pan, jer voor korf, papillon en papillote voor vlinder,
p
pari voor weddenschap, pertang voor nochtans, pepin voor pit, peuple
voor volk, met de plote spelen voor kaatsen, poule voor kip, pont voor
brug, protegeren voor beschermen, quille voor kegel, rentier voor
rentenier, seule voor emmer, seigneur voor grote heer, toque voor een
soort hoofddeksel, tournee voor ronde, verdemolieren voor afbreken,
vi ieren voor mikken; vervolgens nog diverse woorden voor secuur,
dwars mens, pint, omgaan, omweg, standbeeld, schafttijd en schaften en
een aantal Franse vormen voor aardrijkskundige namen. Voor de
volledige lijst der Franse woorden verwijst Pee naar het Register
blz. XXXV-LXXX.
Aan het slot van zijn opsomming zegt Pee : „ook in WestVlaanderen gebeurden zulke substituties, maar in veel mindere
mate".
. In het materiaal Willems vond ik enkele gevallen dat een bepaald
Frans leenwoord alleen voor Lederzele werd opgegeven, m.n.
pynse voor knijpen, ldche voor laf, flacon voor les, éponge voor spons.
Andere Fransvlaamse unica uit het mat. Willems vormden :
rnessagier voor bode te St. Winoksberg en punieren voor berispen te
Kassel. Voor bad vond ik in het mat. Willems overal bad doch bain,
ben in drie Fransvlaamse plaatsen, nl. Lederzele, Belle en St.
Winoksberg.
Voor „etensbord" komt in Frans-Vlaanderen asita voor,
kennelijk een ontlening aan fra. assiette 1 Het fra. assiette zelf
dateert pas uit de .i 6e eeuw. We hebben hier dus een betrekkelijk
(

).

C)Roukens 128. Het woord komt overigens ook in een groot zuidelijk
stuk van West- Vlaanderen voor; vgl. T a a 1 a t 1 a s 8, i.
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late ontlening. Ongeveer gelijk zijn de verhoudingen voor lilak
„sering". Het woord wordt door P a u w e 1 s 2o6 -207 slechts
voor een tiental plaatsen opgegeven, praktisch weer alleen in
Frans-Vlaanderen en rond Veurne (1). Ook dit woord is jong.
Het dateert in het Frans pas uit de 17e eeuw en is daar afkomstig
uit spa. lilac en dit weer uit arab. lildk.
Verder noem ik ombrasseren „kussen" te Duinkerken (TT IV
5 9 -62).
Blijkens het mat. Willems voor het woord scheel komt lusch, los
„scheel" thans nog volop in Frans-Vlaanderen en in enkele aangrenzende Westvlaamse plaatsen voor. Willems vermeldt n1.. lusch,
lis, leusch, loeusch, los(k) voor Duinkerken, Bierne, Lederzele,
Oxelaer, Kassel, Wormhout, Haringe, Belle, West-Nieuwkerke
en Moorsele. Ook D e B o S 76 vermeldt het. Voor oudere
vindplaatsen zie men het W N T en het Mnl. Wb. i.v. losch. Het
WNT VIII 30o1 noemt het zonder meer een zuidnederlands
woord. Hoewel het Mnl. Wb. in twijfel trekt of het wel uit het
ofra. ontleend is, lijkt mij dit toch zeer waarschijnlijk. In het ofra.
komt nl. losche voor.
Heel vaak strekt die Franse invloed zich van Vlaanderen tot in
Zeeland uit.
Een kroonvoorbeeld hiervan levert de kaart aardbei met de
vormen van het type f re e en f ren-Ze, die uit het Frans ontleend zijn;
vgl. fra. fraise, oft. frese. Deze typen beslaan West-Vlaanderen,
westelijk Zeeuws Vlaanderen en Walcheren. Het type komt in
deze dialecten al voor sinds de 14e eeuw (2). Zelfs schijnt het in de
M.E. wel in Holland bekend geweest te zijn blijkens een vindplaats van i 3 99 (3). Een tweede voorbeeld levert kacheltje voor
veulen (4). Het woord beslaat West-Vlaanderen en de Zeeuwse
eilanden behalve Tholen en Goeree en Overflakkee. Het W.N.T.
i.v. kachtel wil het woord laten komen van mlat. capitale „vee,
stuk vee, veulen". Van capitale leidt het echter ook fra. catel af.
M.i. wijst de verspreiding echter duidelijk op Franse ( 5) invloed
i.p.v. middellatijnse.
(1) Evenwel ook in Welkenraat (Q 278).
(2) Cfr. T a a 1 a t 1 a s 3, 14 en P. J. MEERTENS, Taalkaart : aardbei OT 9,
25 -29.
(3) Meerterts a.a. OT 9, 29.
(4) Zie Taalatlas i, S.
8 ) In het volgend hoofdstuk zal nog blijken : eigenlijk Pikardische.
(
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De vormen van het type andjoen voor „ui" ,ongetwijfeld van
Franse herkomst, zijn eveneens beperkt tot Frans-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en een aansluitend deel van Oost-Vlaanderen.
De juin-, ajuin-, enz. vormen zijn zeker ouder dan andjoen 1).
Ongeveer dezelfde verbreiding kent meinsel voor „ring van de
zeis" (2). Het woord komt nl. voor in West-Vlaanderen, OostVlaanderen en een aangrenzend deel van Brabant. Heel en al
duidelijk is zijn afkomst niet. Hoebeke ziet er een afleiding in van
fra. manche < lat. manica „sorte de gant", vervolgens „manche".
Het is stellig ook verwant met fra. en via. manchon. Verder is er ook
een mlat. manicella en frans mancelle en manselles. Op de kaart anse
ALF 45 vindt men in de Pikardische dialecten verschillende malen
mae, meaE en dergl.
Terloops wijs ik met Foerste ( 3) nog op wvl. massel „mannetjes
volgens D e B o S 90 met de varianten masschelaar en-end",
maskelier. Foerste ziet hierin een ontlening uit ofra. masle „mannetje".Blijkens Bloch-Von Wartburg 366 komt malart
„mannetjeseend" nog in Normandië en Centraal-Frankrijk en
mayar in dezelfde betekenis in het pikardisch voor.
Bijzonder krachtig is het Vlaams werkzaam geweest bij het
woord kersouw „madeliefje". Carnoy kent het als Zuidnederlands,
Walchers en Zuidbevelands. Blijkens G h i j s e n 423 komt het
nog wel verder in Zeeland voor. In het mat. van vragenl. 17
(vr. i .) van de Dialecten Commissie trof ik het in diverse ver
aan in 13 S , 72, 77, 109 en P 198. Het moet afkomstig-vorminge
zijn van het franse (4) cassoude, hoewel dat „waalwortel" betekent;
overigens betekenen de pikardische vormen van het type casotte
wel „madeliefje" (5).
Het woord rui, rei, ree „waterloop", naar V e r c o u 11 i e zegt,
afkomstig van fra. raie, wordt opgegeven door T e i r l i n c k,
De Bo en Cornelissen-Vervliet ; zie ook Ghijs e n 770. Het Mal. Wb. VI 121 I noemt reye vlaams. Zie ook
ANT XIII 162 5 -I 626 i.v. rui (V), waar citaten uit K.iliaen, De
(

Zie hierboven.
(2)M. HOEBEKE, Het woord meinsel en varianten, TT XIV 8 i vlg.
(3)W. FOERSTE, Der W"ortgeographirche Aufbau des Wlestfdischen, Sonderdr.
aus Der Raum Wlestfalen IV i , i 9 S 8, S 7•
(4) Blijkens het volgende hoofdstuk eigenlijk : pikardische.
(5) A. CARNOY, Het Kersouwken, TT XI, 7 vlg.
( 1)

:
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Brune, Ogier, Cats, Oudaan en verder Sleeckx, Conscience en
Van Rijswijck gegeven worden. Het WNT XII i 590 -I 591 geeft
citaten uit Schuermans, R.G.P. 86, 45 3 en 70, 417, De Dene,
Gezelle, Biekorf 14, 15 , Sabbe, De Wolf, Zielen ; speciaal voor
ree „greppel", dat W.-V1., 0.-Vl. en Zeeuws genoemd wordt,
worden Zeeuwse en 0.-Vi. W.-V1. attestaties gegeven.
Duidelijk weerspiegelt zich ook de Franse invloed op de kaart
vlg. Men zie bijgaande kaart, getekend op grond van het mat. van
Willems en de inlichtingen van dr. Ghijsen (1) voor Zeeland. In het
hele in kaart gebrachte gebied vertoont het woord vlg v-anlaut,
evenwel f in Nijmegen en Millingen, in Vaals Qi^h) en Moelingen
(fik) en verder in een groot zuidwestelijk gebied : West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, het westelijk deel van Oost-Vlaanderen
en Zeeland (2). De f te Nijmegen en Millingen is een gevolg van
de lokale anlautstendens (zie Nederlandse D i a l e c tk u n d e par. 78). De vaalser vorm moet in aansluiting bij de
duitse verklaard worden. De zuidwestelijke vormen zijn kennelijk
weer ontstaan onder franse invloed, nadat te voren vlg over het
hele gebied verspreid was. Behoudens een plaats uit Walewein
dragen ook alle citaten van file, figeblat, figeboorn in het Mal. Wb. II
802 duidelijk een westvlaams-zeeuwsvlaams karakter (3).
Sommige Franse leenwoorden zijn vanuit Vlaanderen nog
verder dan de Zeeuwse eilanden naar het noorden opgedrongen.
De benaming gaai, afkomstig uit ofra. gai bestrijkt W.- en 0.Vlaanderen, Zeeland, Z.- en N.-Holland tot Tessel toe (4). Iets
minder ver bracht het oprel, april, aprel, opril „oprit van de dijk".
De door Blok voor Nederland getekende kaart vermeldt het in
Zeeland, Goeree en Overflakkee en westelijk N.-Brabant ( 5).
Verwante vormen komen trouw ens nog verder voor, zelfs in
Friesland. Op één plaats, Blija, na zijn het daar Bildtse vormen en
(1) Mej. Dr. Ghijsen verschafte mij nl. de opgaven uit de antwoorden op
dialectlijst 17 nr. 8 an Vereenigingsnieuws.
(2) De opgave vlieë uit Dijnze begrijp ik niet. In W.-Vlaanderen wordt
enkele malen het type oorvage gegeven. Hiermede wordt wel „oorveeg"
bedoeld.

(3) Er is ook een attestatie in Hor. Belg. 9, 79.
(4) P. J . MEERTENS, Vogelnamen TT 197 vlg., T a a l a t l a s afl. 6 krt. s
en TON Toelichting bij II 63.
5 Zie ook A . WEIJNEN, De bewogen geschiedenis van het Wlestnoordbrabants
dialect, in : Jaarb. De Ghulden Roos 1965, 49 vlg
(

)

.
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denkt aan „invloed van de Vlaamse kloosters, die hier toen reeds
bezittingen hadden en zich met dijkenaanleg bezig hielden (1).
De oudste vindplaats is al 1263. Het type gaat terug op frans
appareille 2).
Ook het woord patrys schijnt blijkens de kaart vooral langs het
westen expansief te zijn geweest. Het oosten kent nl. nog meer
het type veldhoenders.
Opvallend is de verbreiding van gat eel, ontleend aan ofra. gorel.
Ook hier schijnt Vlaanderen de invalspoort geweest te zijn. In het
Mal. vindt men het alleen in Vlaanderen, vooral West-Vlaanderen
en Zeeland. Het schijnt echter dat dit woord later, naar Brabant
toe, terrein gewonnen heeft. Thans komt het voor bij D e B o
(westvla.), J o o s (Land van Waas), L i e v e v r o u w C o o p m a n (Gent), T e i r l i n c k (Z.O.-Vlaanderen), C o r nelissen -Vervliet (Antwerpen)en Goemans (Leuven) (s).
Limburg kent aanzienlijk minder „Franse" leenwoorden dan
Vlaanderen. Frings-Schieb wijzen er bv. in Beitr. 71, 201 op dat
bij Veldeke ontbreken : barat, blame, fel, vernooy, fier, fin, haestelike,
keiti jf en quit. Daarvan ontbreken in het Berner Gloss. alleen
blame, fin, keitijf en quit, in het Trierse Glossarium bovendien fier.
Maar ze ontbreken er natuurlijk niet geheel. Dikwijls maken ge
dan, wanneer het Franse leenwoorden in engere zin zijn, de
indruk, betrekkelijk jong te zijn.
Zo komt in het Zuiden van Belgisch Limburg jaop „schort"
voor. Dit woord komt uit het fra. jube dat pas in de 12e en i 3e
eeuw uit arabisch galba ontleend is.
Zeer jong zijn natuurlijk in Belgisch-Limburg extirpateur
„cultivator" en blaan < baleine „sleepcultivator". Goossens zegt,
dat de sleepcultivator in Haspengouw zeker niet langer dan 3o à
40 jaar in gebruik is (4).
Als franse (of waalse) ontleningen in het Limburgs noem ik
verder galjaar „boomwagen", dat in België uitsluitend in Rekem
(

(1) D. P. BLOK, De oprit van de dijk TT IX, 198 vlg.
(2) Ibid.
(3) Cfr. RooTH in Mnd. Mitt. 1960-1962 65 vlg.
(4) J. GoossF.ivs, Taalgeografie en moderne naamgeving, Ts. 8o, i86, 190, 194.

PAT RIJ S
patrijs

• veldhoender, veldhin
t hoender
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en Opgrimbie geattesteerd is (1), Valkenburgse dartels „chronische
huiduitslag; eczeem" < fr. dartre (2) en limiet in de betekenis
„grensvoor", dat Goossens in Bilzen en minstens zeventien
dorpen rond dit stadje kent (3). Het rond Kerkrade gebruikte
karnool en knol „tol" schijnt op frans corniole terug te gaan —
tollen werden wel uit kornoeljehout gemaakt; kernel „tol", dat in
Nederweert, Weert en Zwartbroek in gebruik is, wordt door
Roukens tot frans 13 e-eeuws corneille, cornelle herleid (4).
Vooral de stad Maastricht heeft een heel sterke Franse invloed
ondergaan. Zeker is dit voor een groot deel het gevolg van een
eeuwenoud condominium, waaraan het franstalige prinsbisdom
Luik deelnam. Zoals Tummers (5) mededeelt, drongen in 1650
„de pastoors van Maastricht tezamen met de deken en de kapittelheren er bij de bisschop van Luik op aan, een geestelijke te benoemen, die in het Frans (kon) preken". In de i 8e eeuw nam het
Fransspreken in Maastricht steeds meer toe. In de i 9e eeuw ver
er zelfs kranten in het Frans : Courrier de la Mense en-schen
L'Ami du Limbourg (s). Van die zuidelijke oriëntatie getuigen
een groot aantal ook jonge Franse leenwoorden : pOmpjee (let
overigens op het accent) i.p.v. pompier, kalorifèèr „verwarming",
kwieiienjèèr „keukenkachel" enz. Drs. H. Mols deelde mij mede
dat een woord als madam thans al weer kennelijk gedegradeerd is.
Dat Franse leenwoorden juist in Brabant, met uitsluiting van
andere gewesten, voorkomen, is een tamelijk ongewoon vernsel.
Dat Pauwels ( 7 ) voor „anjelieren" pluu^ies alleen in een klein
stukje van Limburg, Antwerpen (behalve het Westen) en een
plaats in West-Vlaanderen, nl. H 2 i Leffinge kent, spreekt deze
stelling niet tegen. We hebben hier immers viel met een ontlening
uit fra. peluche te doen (niet met Ned. pluis dus), maar het typisch
kaartbeeld is geen gevolg van directe ontlening uit het Frans maar
van speciale toepassing van een reeds aanwezig Frans leenwoord.

schij

(1) V

.

VERSTEGEN,

De boomwagen of mallejan LB 32, 23 S vlg.

(2) Dorren i.v.
(3) Goossens 6i.

(4) Roukerns 28i.
(5) P . TUMMERS, Tweetaligheid in Zuid-Limburg in : Akademiedagen X (i 9 S 7)
49 vlg.
(6) Zie verder Tummers a.a. 56-63.

( 7) Pauwels 243.

Iets dergelijks geldt voor keiken „tuiltje" „specifiek Zuidnederl.
en wel bepaald een Brab. woord", reeds bekend bij Dodoens en
Kiliaen 1). Pauwels zal het wel terecht afleiden van fra. bouquet.
Maar in de vorm keiken is het slechts een lokaal-beperkt Zuid
speelse vervorming van een op breder terrein ontleend-nedrlas
Frans woord.
Wanneer de Franse woorden de indruk wekken een heel groot
stuk van Zuid-Nederland te beslaan, maar eigenlijk niet ver naar
het N.W. opdringen, lijkt dit een aanwijzing voor betrekkelijk
jonge, overigens ook weer niet al te jonge herkomst. Volstrekt
gaat dit zeker niet op. Een woord als root, volgens Gcossens
„in de algemene bet. „rij" zeer ruim verspreid in Zuid-Nederland
(zie W.N.T. XIII, i 36o-6i)" bestaat reeds in de vorm rote in het
mni., mnd. en mhd. 2). Het woord is volgens Goossens reeds aan
ofra. rote, route ontleend.
Daarentegen is tas „kopje", dat bij Van Dale „gew., Zuidra.."
heet en in Zeeland alleen op Walcheren, Z.-Beveland en in
Zeeuws-Vlaanderen voorkomt, overigens ook in de vorm intasse
„inschenken" te Serooskerke op Schouwen, in het mnl. nog
onbekend 3). Het woord stamt via het Frans van het arab. tássa
en was voor de i 4e eeuw in het Frans nog zeer zeldzaam 4).
Ik denk hierbij ook aan marmiet 5). Het W N T noemt het Zul.
Ook „nach unseren Angaben -- zegt Roukens ist das Vorkommen dieses Worttypus auf das Gebiet sudlich der brabantischen Maas beschránkt" 6). Het woord is stellig nog maar jong.
Het Mnl. Wb. en Kiliaen kennen het nog niet. De oudste Franse
attestatie is van 1313 7).
Kennelijk jong is ook drapo ,,vlag", dat bij R o u k e n s krt. zin Belgisch Limburg en ook wel ten westen daarvan hier en daar
opgegeven wordt. In het frans komt het in de huidige betekenis
pas sinds de i6e eeuw voor.
(

(

(

(

(

(

(

(1) Pauwels 250.
(2) Goossens 198.
(3) OT IX i68.
(4) Bloch-Von Wartburg 596.
(5) Roukens 170-171.
(6) In de algemene betekenis „emmer" werd het voor Z.O.-Vlaanderen en
één plaats in West-Vlaanderen opgegeven.
(7 ) Bloch-Von Wartburg 374.
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Een mooi voorbeeld van zuidelijk exclusivisme bij een frans
woord levert verder schalie „lei". Het woord komt volgens
F r a n c k - V a n W i j k uit ofra. escaille. De kaart hebben wij
getekend op grond van het materiaal der Nieuwe-Eeuw-enquête.
Wij komen er nog op terug.
Ook de volgende Franse leenwoorden vertonen in het algemeen
een zuidelijke verspreiding. „Paan < Fr. panne is een Zuidnederl.
benaming voor fluweel", zegt Pauwels (1). Blijkens de T a a 1 a t 1 a s staat tante in het Noorden nog steeds zwak tegenover
moei en mui 2). Ook ma voor „moeder" komt alleen hier en daar
in het zuiden voor (3).
Het woord potafeer, levend bv. in de uitdrukking r o Zwart as ne
potafeer, is alleen in het zuiden bekend. Men vindt het in Gent, het
land van Waas en Klein-Brabant en het wordt verder door
Schuermans en Cornelissen-Vervliet opgegeven. Blancquaert en Tavernier-Vereecken verklaren het hieruit
dat Fransen uit Auvergne potten kwamen repareren en daarbij
riepen : p ot-a' faire (4).
Een typisch zuidelijke verspreiding lijkt mij ook het woord
kordin „neef" te hebben. In het mat. „neef" van Willems wordt
vaak niets opgegeven maar kozijn werd met name genoemd voor
Middelburg bij Maldegem, Dendermonde, Gent, Wetteren,
Everbeke, Leuven, St.-Jorisweert. In de Znl. woordenboeken is
het heel gewoon ; men vergelijke T e i r 1 i n c k II 178. Buiten
Zuid-Nederland trof ik het nog bij E n d e p o 1 s.
Een ander echt zuidelijk frans leenwoord is peilen. In het mat.
Willems wordt het in de plaats van denken opgegeven te Veurne
en Berthen. Uit de gegevens van T e i r 1 i n c k U 3 8z blijkt
dat het veel verder verbreid is. Buiten België komt het echter
praktisch niet voor. In het mat. Kern wordt voor denken nergens
pei(n)en opgegeven. E n d e p o 1 s kent peren niet en noemt
peinzen ongebruikelijk en G h i j s e n kent het in het Zeeuws
alleen in het Land van Hulst (Lamswaarde, Westdorpe en Grauw).
(

(1) Pauwels 287.
(2) Taalatlas 6, 2.
(3) Taalatlas 5, 6.
(C.) Tavernier Vereecken, Keulse potten, in Rhei(4) E. BLANCQUAERT
nische Vierteljahrsblátter XVII (19 5 2), S 1 vlg.

— 446 --

Ook kontent voor „tevreden" heeft zich heel sterk in het
zuiden (1), maar weinig daarbuiten verbreid. In het mat. Kern voor
„tevreden" wordt kontent alleen opgegeven in een plaats in de
Achterhoek, nl. Zuilen en verder in Eindhoven, Den Bosch en
een aantal Limburgse plaatsen : Venlo, Weert, Maastricht,
Roermond, Sittard, Heerlen, Valkenburg, Neeritter en Buggenum.
Soms zijn de Franse leenwoorden tot de naaste omgeving van de
taalgrens beperkt. In dat geval zijn ze meestal ook heel jong.
Ik denk aan fileere „walmen (van de lamp)" < fra. filer, dat in
T a a l a t l a s VU 9 tweemaal in Frans-Vlaanderen en driemaal
in Belgisch Limburg en het Beoostenluikse verschijnt, en in
Martins gegevens in Mechelen, Buggenhout en St. Truiden ( 2).
De woorden tribal en trikbal voor „boomwagen" behoeven stellig
in Frans-Vlaanderen en West-Vlaanderen niet zo heel oud te zijn;
tribal, dat trouwens niet zo ver voorkomt als trikbal, moet het
oudste zijn volgens Verstegen. De vorm trikbal is reeds in het
frans ontstaan, doordat het woord met trekken in verband is
gebracht. Het woord zelf moet dus al vanuit de vroege M.E.
dateren. Maar waar het in het Beoostenluikse voorkomt, kan het
toch wel jong zijn (3). In P 171 Landen komt pivoen voorpioen voor.
Het woord is stellig uit het Frans ontleend (vgl. Frans pivoine) ( 4).
Maar de klankvorm wijst toch op betrekkelijk hoge ouderdom.
Voor klimop vindt men lierank te O 238 St. Kwintens-Lennik;
het woord bestaat uit frans lierre + rank ( 5). Verder van de taalgrens liggen bv. lir „klimop" in 120 8 Lokeren (vgl. frans lierre) (s)
en akeseus „vroedvrouw" < accoucheuse te K 3 S 6 Schaffen (7).
Over de speciaal Fransvlaamse vormen spraken wij reeds.
Bij de bespreking van de dialectwoorden voor „vest" in de
Inleiding zagen wij reeds dat dialectisch ^jielee waarschijnlijk niet
ouder is dan de ie eeuw en kamoel waarschijnlijk niet ouder dan
de i 7e of i 8e eeuw. Het woord vest zelf is ook wel jong, het
dateert pas van de tijd van Lodewijk XVI, maar het dankt het
(1) Cfr. J. GoossENs in Leuv. Bijdr. Bijblad 49e jrg. 196o, ii.
(2) B . MARTIN, Deutsche IVortgeographie XIII Blaken, Teuthonista 1 934,
103 vlg.
(3) V VERSTEGEN, De boomwagen of mallejan LB 3 2, 23 5 vlg.
(4) Pauwels 164.
(b) TT X 19-27.
.

(6) TT X 19 27.
-

(7) Roukens 321.

overwicht dat het althans in het Noorden heeft, aan het feit dat
het een modewoord is en in de noordelijke cultuurtaal geaccepteeth werd. Uiteraard vertonen jonge Franse leenwoorden die
cultuurhistorisch gebonden zijn, allerlei geografische patronen.
De woorden engrais en chimiques voor „kunstmest" vindt men bijv.
heel druk in de Belgische provincies Limburg en Brabant, maar
ook sporadisch elders 1).
Dat cultuurhistorische verband is ook nodig voor de verklaring
van de kaart van „etensbord" 2). Het grootste deel van ZuidNederland heeft het type talloor, ta foor, te foor, telloor, talluer enz.
Een zuidelijk stuk van West-Vlaanderen heeft [asita], dat volgens
een mededeling van Blancquaert, die men bij Roukens kan lezen,
ook in Frans-Vlaanderen voorkomt. Daarnaast is er een type
teller, leider, te jer, dat een nogal brede oostelijke strook vanaf
Z.-Limburg en het beoostenmase tot Groningen beslaat. Voor de
rest kent men het germaanse bord of berd met varianten, en de
typen schotel, teel en panne.
In het Mnl. Wb. ontbreekt teller volkomen. Daarentegen wordt
er het type tae foor wel vermeld 3) en niet allen voor het zuiden
(Gloss. Harlemense, Voc. Cop., Plantijn, Kiliaen, Troyen,
Reineert II, Livre d. Mest. en een aantal citaten uit Matth. Anal.).
maar ook voor Arnhemse en Dordrechtse bronnen. Het Mnl. Wb.
vermeldt het woord ook voor Huygens.
Er is geen twijfel aan of we hebben in het type talloor een ontlening uit het ofrans tailloir, tailloer 4), een type dat zijn eindaccent
bewaard heeft. Echter moet ook het type teller, dat tevens Rijnlands en hoogduits is, hierop teruggaan. Dat zegt o.a.
K 1 u g e i.v. In dit woord is echter zowel accentverplaatsing als
palatalisatie opgetreden.
Heel oud zullen de beide vormen overigens niet zijn. KlugeGötze 11) meent dat hgd. Teller in de i 3e eeuw ontleend is, Roukens
denkt voor ndl. teljoor ook aan de i 3 e eeuw, vermoedelijk op
grond van de bovengenoemde attestaties. In ieder geval komt
(

(

(

(

(

(1) Ts. 8o, 199.
(2) Jo DAAN, Op de grens van twee wereldjes, in : Album Blancquaert i 95 8,
237v1g.; Roukens 127v1g.en kaart g; Taalatlas 8, I.
(3) Mn!. Wb. VIII I I - I 2.
(4) Mn!. Wb. VIII I I - I 2.
(b) KLUGE GÓTZE, Etjm. WIb. der deutschen Sprache' 6 195 3 , 127-I z8.
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volgens Roukens het franse tailloir (als vleeshakbord) zelf pas in
de i 2e eeuw voor.
De verbreiding van het type talloor is vv einig verwonderlijk,
sluit ook wel aan bij andere bovengenoemde gevallen. Die van
teller is wel erg vreemd voor een zo laat ontleend Frans woord.
Het is daarbij de vraag of het woord in de noordoostelijke gebieden
via Zuid-Nederland of vanuit de Rijnstreek doorgedrongen is.
Dat dit zo laat opgekomen Franse woord in het Noordoosten
nog zover is doorgedrongen staat stellig in verband met de cultuurgeschiedenis. R o u k e n s iz8 schrijft : „Bekanntlich wurden
im alten Rom die Speisen im discus, pinax, mensorium, lanx, patella
and im mittelalterlichen Frankreich in plats ou écouelles serviert.
Es scheinen tiefe Schüsseln gewesen zu sein, in denen man den
Mónchen die Speisen verabreichte and die vor dem i 2. J h. noch
weeig gebraucht wurden. Bei den besser situierten Familien nahm
man die Fleischstucke aus den plats and legte sie auf einem - Stuck
Brot den Gasten vor. Die einfachen Burger nahmen das Fleisch
mit den Handen and legten die Knochen auf den Tisch oden
warfee sie auf den Boden. Seit dem 14. Jh. benutzte man Beim
Essen tiefe and flache Teller". Bij ons moet dus het gebruik van
etensborden pas laat in de middeleeuwen van elders geimporteerd
zijn. Zo is dan ook de uitheemse vorm te verklaren.
In zijn artikel Romaanse invloed door Zuidnederlandse bemiddeling 1
heeft Vi N HAERINGEN erop opmerkzaam gemaakt dat er ook
Franse leenwoorden zijn die in het Zuiden ontbreken en j in
het noorden bekend zijn. Uit Lecoutere-Grootaers
citeert hij : elegant, eventueel, frappant, gracieus, luxueus, pantalon,
soepel. Op het terrein van de volkstaal vermeld ik : rampu „slordig,
stuk", genoteerd bij J . DE VRIES, T''esfriesche woorden I 91 O, 91.
Zo zijn ook violet voor „violier" in I i S S Adegem en I z 87 A,alter,
twee plaatsen in het N.W. van 0.-Vlaanderen „de zuidelijke
uitlopers van het groote Noordnederl. filetten-, fletten-gebied dat
zich uitstrekt van het Land van Hulst en de Zeeuwsche eilanden
over Z.-Holl. tot in Drente" (2). Collega B. van den Berg maakte
mij opmerkzaam op skaramoe j „harlekijnfiguur als dikke speculaaspop" te Dordrecht, ontleend aan fr. scaramouche en meraat
„slimmigheid, handigheid" te Puttershoek. Dit is stellig het mol.
-

(

-

(1) NTIg. XXVIII, 97 -III .
(2) P auwels ego.

)
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baraet, een woord dat thans bij D e B o ontbreekt, en een - fra.
leenwoord is. In het mnl. was dit woord dus ook in het zuiden
bekend. Daarnaast zijn er duidelijke gevallen dat het Franse woord
thans in N.-Nederland op de terugtocht is. Op de kaart lei, die ik
naar het materiaal van de N.E.-enquête tekende, toont in Rijksnederland alleen de uiterste zuidrand van Nederland schalie,
schaulder enz., nl. Aardenburg, Oostburg, Zuiddorpe, Westdorpe,
Hulst," Nieuw-Namen en Baarle-Nassau. De rest heeft : lei. Voor
Etten werd het compositum schaliedekker opgegeven. Dit uit ofra.
escaille ontleende woord was in de i 7e eeuw bij Noordnederlandse
auteurs zeer gewoon. „Thans nagenoeg alleen in Z.-Ndl." zegt het
WINT i.v. Dit „nagenoeg" wordt geboekstaafd door het feit dat
genoemd NE.-materiaal het ook nog voor Marken opgaf (1
Een woord dat vroeger wel in het Noorden bestond, nl. in de
I 7e en i 8e eeuw, maar thans niet meer -- en trouwens ook nu in
het zuiden al niet meer algemeen bekend is, is karwei „ingewanden
van slachtdieren". Het moet overigens een betrekkelijk late ontlening - (geweest) zijn, nl. uit middelfrans cone „wat om het - hart
ligt, de inhoud van de borstholte". In het Nederlands is het
woord niet voor de i 6e eeuw aangetroffen ( 2).
De Franse invloed op de woordenschat heeft zich overigens niet
alleen tot de leenwoorden zelf beperkt.
De verdringing van du door mnl. ghi wordt aan invloed van het
Frans toegeschreven, waar vous de beleefdheidsvorm werd van tu.
).

Alleen heeft in het Nederlands die beleefdheidsvorm ghi weer een

algemene functie gekregen. Thans is du (ook in de vorm doe)
alleen maar meer in het oosten in gebruik, gelijk de door Kloeke
getekende kaart vertoont (3).
Franse invloed moet ook wel worden aangenomen bij het type
schoonmoeder, schoonzoon, schoonzuster, schoonbroer, schoondochter, gelijk
Franck - Van Wijk 2 591 veronderstelt. ALF crte 634
gendre toont beaufils alleen in het noordelijk deel van Frankrijk.
De kaart schoonzuster ( 4) kent dit woord voornamelijk in West(1) Zie ook J.

LEENEN, Schalie en Schali TT
(2) C. TAVERNIER-VEREECKEN, Zuidndl. kraaie

III 34 3 S .
„middenrif van slachtdieren" en
karwei „ingewanden van slachtdieren", TT XIII, i 3 S vlg.
(3) Verzamelde opstellen van Prof. Dr. G. G. Kloeke i 95 2, kaart tegenover
blz. 49.
(4) Taalatlas 5, 7.
-
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Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant, de Zeeuwse
eilanden, de Veluwe, Z.-O.-Utrecht en Z.-W.-Overijsel (1). In
overeenstemming met het feit dat het type schoonbroer ten onzent
sinds de 15 e eeuw voorkomt en in het Frans beaufrère van het eind
der 14e eeuw dateert, neemt men aan dat de Nederlandse woorden
leenvertalingen zijn.
Het franse sage-femme heeft ten onzent ook vroedvrouw, vroedjuffrouw, wiezemoer, wiesvrouw, en in het mnl. reeds vroetw f doen
ontstaan. In Rijksnederland hebben deze typen een sterke verbreiding gevcnden. Slechts hier en daar langs de Duitse grens,
in Zeeland, Goeree en Overflakkee, het Z.-O. van de Meierij,
Groningen, Friesland en de kop van Overijsel is deze leeninvloed
beslist nog niet ingedrongen (2).
Het is bij deze woordfamilie overigens juist Brabant waar zich
de verfransing het eerst openbaart. In het Mnl. Wb. kennen Vlaanderen en het noorden hevemoeder, hefmoeder, het Gloss. Bernense
trouwens eveneens hef muder. Maar in Brabant zien we aan het eind
der ME vroedvrouw verschijnen; men denke aan Kil. vroedvrouwe
en ook aan de Antwerpse Gemmula en de Vocabularius
copiosus ().
Als laatste voorbeeld wijs ik nog op de benamingen met pisvoor de „paardebloem" : pisbloem, pissenlit, pissesla, beddepisser,
beddeeiker, zeekbloem enz. P a u w e 1 s noemt ze bij de benamingen voor de paardebloem, „veruit de talrijkste groep". Maar
ze komen buiten België toch eigenlijk alleen nog maar in Zeeland,
Z.-Holland, westelijk Noord- Brabant en Z.-Limburg voor. Of ze
nu overal onder invloed van het franse pissenlit ontstaan zijn, is wel
de vraag. Maar het kaartbeeld wijst er in ieder geval op (4).

(1) In het mat. Willems voor Zwager vond ik het type schoonbroer uitsluitend
in de volgende vier aan de taalgrens gelegen plaatsen : Lederzele, Kassel,
Biernee en Heikruis.
(2) Men veegelijke het overigens zeer schematische kaartje bij Jo Daan,
Woord en Zaak TT II i vlg., waarin Schr. trouwens bekent de betekenissen
„vroedvrouw" en „baker" niet steeds te hebben kunnen onderscheiden.
(3) E. RoorH, in : Niederdeutsche Mitt. 1960-1 962, 68 vlg. Het type
bevemoeder wordt daar ook vermeld voor het Middelfrankisch, het Duits
-nedrfakischtWl.
(4) Zie Pauwels 128 Vlg.
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HOOFDSTUK VII

HET AANDEEL VAN DE FRANSE DIALECTEN

In zijn artikel Les mots dialectaux du franfais en mogen-néerlandais,
Romania XXX, 65 vlg. heeft Salverda de Grave reeds in 1901,
dus nog voor de schatten van de ALF tot zijn beschikking
stonden, getracht de ontleningen naar de streek van herkomst in
te delen. Hij kwam toen in hoofdzaak tot Henegouwen als gebied
van herkomst, wat niet verwonderlijk is gezien de expansie van
de Henegouwse dynastie in Holland en Zeeland. De woorden
met ee i.p.v. ie < e (zoals mnl. fever) en met eu < o' kwamen echter
uit het centrale Frans. De ó en vrije u waren ook al in het frans in
de I ze eeuw tot eu geworden; vormen als dangerois en Blanchefloer
moesten dan van dialectische oorsprong zijn. Ook een vorm als
nagin met d < ai komt uit het dialect.
Zeker zijn een aantal woorden niet aan een Frans dialect, zoals
het Waals of Pikardisch, ontleend, maar aan de Franse cultuurtaal.
Onder meerdere is dat hoogst waarschijnlijk voor verscheidene
van de hiervoor genoemde ontleningen in Frans-Vlaanderen.
Maar waarschijnlijk zijn ook allerlei woorden die wel in het
Noordnederlands maar niet zuidelijker voorkomen, via de cultuurtaal in de dialecten gekomen en gaan deze ook op de Franse
cultuurtaal terug. C. B. van Haeringen heeft er, zoals wij in het
vorig hoofdstuk zagen, zo eens een rijtje bijeen gezet (1). Voor het
Hulsters is het door Gielen geconstateerd (2). Hij wijst erop dat in
Hulst en Hulsterambacht de uit het Noorden gekomen Franse
leenwoorden overal leven, maar die welke uit het Zuiden afkomstig zijn, zich beperken tot de volksklasse en de sociale taal-groepen.
Een ander voorbeeld levert het noordoostnederlandse nèè yie
„garneersel", waarover Sassen schreef (3). Het komt nl. uit fra.
(1) C. B. VAN HAERINGEN, Romaanse invloed door Zuidnederlandse bemiddeling,
N.Tg. XXVIII, 97-III .
(2) Jos. J. GIELEN, De ?veerspiegeling der historie in de taal van Hulst en Hul sier
NTg. XXV 168. Zie ook Jos. J. GIELEN, De Franse woorden in de taal-ambcht,
van Hulst en Hulster-Ambacht, in : Jaarb. 1950. Oudh. Kring „De vier Ambachten" 90-121.
(3) A. SASSEN, NèèZie „garneersel" TT VII 69 vlg. (met kaartje).
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ook voor ordinaire kant in gebruik was. Sassen noemt
trouwens voor de noordoostelijke dialecten meer Franse leen
terrein der damesmode, kleding en stoffen, zoals-wordenpht
legét .langet" < fra. languette, klodde „muts" < fra. calotte, nette
„muts" < fra. bonnet, snillie „chenille".
Merkwaardig op het eerste oog is dat een woord als awn en
z'n vlaamse nevenvorm aZiel niet uit het Pikardisch of Waals
maar uit het Frans komen. L. van de Kerckhove (1) wijst nl. op
mal. aisyl en aisyn en zegt dat k voor palatalen in het Pikardisch
en Waals via dij tot dj is geworden, maar daarentegen in het Frans
tot is; men vergelijke fra. raison < rationem. Als franse dialectische
vorm wordt eyz n te Pral genoemd. De ontlening op grote afstand
is hier natuurlijk gemakkelijk te verklaren uit het feit dat het de
naam voor een handelsartikel betreft.
Dat een woord als sabot „klomp" juist in enkele Hollandse
dialecten vlak bij Den Haag voorkomt, te Leiden (2) en Katwijk
aan Zee (3), is in een klompenland zeker wel een overbodige
Franse luxe. Het bewijst dan ook juist de overheersende positie
van het Frans in de tijd van de ontlening.
Met het woord beekel „gesp" is het vreemd gesteld. In het
materiaal Willems wordt het uitsluitend voor enkele Fransvlaamse
en aangrenzende Westvlaamse plaatsen gegeven en wel alleen voor
West-Nieuwkerke, Haringe, Lederzele, wormhout, Hondschote,
St. Winoksberg, Bierne, Poperinge en Veurne. Verder komt gesp
met varianten (ook gespel en gaspel) en in Vaals jnal voor. Het
Mal. Wb. I 13 S 2 i.v. bokel identificeert het met het Franse boucle
en laat het van lat. bucula komen. Het geeft overigens voor het
mnl. slechts twee vindplaatsen en wel in de meervoudsvormen
boelen en buckels. Waar blijkens ALF crte 15 3 boucle in Picardië en
Wallonië tegenwoordig op enkele plaatsen [buk] maar overigens
voornamelijk [bluk] gezegd wordt, terwijl rond Parijs naast
[buk] [bukll voorkomt, ziet het er naar uit of de Vlaamse vormen
niet uit het Pikardisch of Waals maar het verder gelegen Frans
voortkomen. Dringend is echter deze conclusie niet, daar de
neige, dat

(1) L. VAN DE KERCKHOVE, De namen van de aZyn in de Zuidnederlandse dialecten
L.B. XXXIX, I 14 Vig.
(2) A. BEE7rs, Leidse woorden en uitdrukkingen, in : Leids volksleven, z. j . 98.
(3) G. S. OVERDIEP-G. A. vAN Es, Woordenboek van de volkstaal van Katwijk

aan Zee, 1949, S o.
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huidige Waalse . en Pikardische vormen in ieder geval vernieuwingen zijn en in de tijd van de ontlening in Pikardië dus [bokt]
of iets dergelijks gezegd kan zijn.
Het. is echter niet verwonderlijk dat een groot aantal ontleningen
niet uit de Franse cultuurtaal stamt. Voor • de vijftiende
vijftiende eeuw
er in Frankrijk ook andere geschreven talen. Het Pikardisch
werd bijv. gebruikt tot tegen het eind van de 14e eeuw. En daar
Waals. Eigenlijk waren het Waals en het-nasthdme
Pikardisch dus toen ook cultuurtalen. In de erkende superioriteit
van hun cultuur vormden deze talen dus uiteraard ontleningsbronnen. Bovendien grensden ze in tegenstelling met het eigenlijke
Frans onmiddellijk aan het gebied van het Nederlands. En nu zegt
Salverda de Grave wel „que la plupart des mots étrangers ne nous
viennent pas par suite du frottement qui se produit à la frontière
entre villages voisins : seuls les grands centres intellectuels et
commerciaux ont le pouvoir d'imposer des mots a une contrée
étrangère avec laquelle ils ont des rapports" 1), maar er zijn
ongetwijfeld ook leenwoorden in rechtstreeks grenscontact overgeleverd. Meestal dringen deze dan niet zo heel ver door. De
Waalse ontleningen beperken zich doorgaans tot een klein
Limburgs verbreidingsgebied, wat wel tekenend voor hun aard is.
F. Kurris somt er voor het Maastrichts een aantal op (2) : babe)
„mondje" (reeds geattesteerd in het Sermoen dat op i 729 gedateerd wordt) < wa. babètch „onderlip, onderkaak, mond van een
praatziek mens", bat „kribwerk, schoeiing, kaai" < wa. bate
„digue faite de pieux et de facines", grienjoe „huilebalk" < wa.
grignou „knorrepot, ontevredene", hawkoetee „iemand van twaalf
ambachten en dertien ongelukken" < wa. ha/coil „zelfde bet.",
kahot „rolletje pasmunt" < wa. cabotte „id." = fra. carotte „peen",
mahot „houten of kartonnen kop waarop vrouwenhoeden of
mutsen werden uitgestald of waarop pruiken werden gemaakt" <
wa. mahotte = fra. marotte, simagrouwe „geveinsde belangstelling"
gsima
fra. simagrée
< wa.
rave
= " tas „harde
,,gemaaktheid",
mergellaag" < wa. tawes lat. tofus.
(

(1) SALVERDA DE GRAVE, Les mots dialectaux du Franfais en mogen-néerlandais,
in Romania XXX, 65 vlg.
(2) F. KURRIS, De lexicologische invloed van Oost- IVallonie op het dialect van
Maastricht, Publication de la société historique et archéologique dans le
Limbourg à Maestricht. dl. XCII-XCIII 1 95 6-1 957) 385-413.
(
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Kurris heeft de sociaal-culturele achtergrond getekend waar
deze waalse ontleningen, en trouwens ook ten dele de-tegn
franse, in Zuid-Limburg gezien moeten worden. In verschillende
opzichten heeft de Maasstreek tussen Roermond en Namen een
culturele eenheid gevormd. In de Ile eeuw vooral openbaarde
zich dat in de beeldhouwkunst, de edelsmeedkunst, de ivoorbewerking en de miniatuurschilderkunst. Speciaal voor Maastricht
moet men verder rekening houden met de privileges die de
bisschop van Luik in Maastricht heeft bezeten. Vanaf de feodale
tijd was Maastricht tweeherig. Deze tweeherigheid, waarbij de
prins-bisschop van Luik een van de heren was, heeft geduurd
vanaf de tijd van de Frankische koningen tot 1794 toe.
Daarnaast moet ook aan de economische betrekkingen gedacht
worden. Maastricht vond voor de producten van zijn industrie in
Luik een afzetgebied, anderzijds kwamen er Luikse bouwvakarbeiders werken in Maastricht 1). Voor een gedeelte berustte
ook de leiding van de Maastrichtse industrie bij Walen en Franssprekenden. De Regout's komen uit Wallonië. Vooral in de i 8e en
in het begin van de i ge eeuw is de Franse invloed in Maastricht
heel sterk geweest. In de leidende kringen werd veel Frans
gesproken, wat overigens ook later, zij het in afnemende mate,
geschiedde. Er was zelfs een Gazette de Maestricht 2
Tendele komen er uit Wallonië echt-Franse woorden : termen
die met het winkelen in verband staan en die liggen op het terrein
van de timmerman, de loodgieter en de aardewerkindustrie 3).
De waalse woorden in het Maastrichts bestaan vooral in scheldwoorden, vloeken en woorden met betrekking tot kinderspelen,
eten, gezinsleven en hengelsport 4). Merkwaardigerwijze bevinden
er zich geen vaktermen onder. Kurris concludeert hieruit dat de
arbeider die in den vreemde komt, niet zijn dialect maar de
algemene taal spreekt. Alleen de spontane gemoedsontladingen
ontsnappen hem in zijn eigen dialect. In de huiselijke sfeer moet
er „natuurlijk" wel waals dialect aan te pas gekomen zijn. De
ontleningen op het terrein van de kinderspelen, het eten en het
(

(

).

(

(

(1) Voor verdere economische betrekkingen zie men KURRIS a.a. 387.
(2) Zie nog KURRIS a.a. 389.
(3)Zie KURRIS a.a.
(4)Vgl. KURRIS a.a.

- 4S S -gezinsleven verklaart Kurris a.a. 408-409 dan ook uit huwelijken
met Walen.
Ik laat hier nu nog een aantal als Luikerwaals gesignaleerde
ontleningen volgen die ik elders vond : vena :f, een toponiem te
Opvelp P i 39. Zie G. WINNEN, Een vinave te Opvelp TT VII 68,
waar het toponiem de vena: f terecht afgeleid wordt van het Luikerwaalse vinave „gehucht" bat „graszwad of graanzwad" in gebruik
in een heel klein gebied tussen Landen en Tienen en in het Hageland, ontleend aan Luikerwaals bate; cfr. G o o s s e n s 97, io6,
I I 3 en krt. 22. G o o s s ens heeft het voor P 227 uit eigen
materiaal. Voor verdere gegevens zie men R u t t e n 18 en
Schuurmans 26.
Zo geloof ik ook stellig dat limiet „grensvoor", dat in het
Zuiden van Belgisch Limburg een kleine twintig keer opduikt,
een waalse ontlening is ; vgl. G o o s s e n s 61 en krt. 9.
Jasmin en varianten in de betekenis van „sering". P a u w e 1 s
198 vlg. betoogt uitvoerig dat deze vormen niet Noordnederlands
kunnen zijn van oorsprong gezien de vaak voorkomende .7 anlaut
en daar ze wel in Wallonië doch niet in Pikardië en het overige
Frankrijk voorkomen, dus van Waalse oorsprong zijn. Hier
blijkt het waalse woord wel een enorme verbreiding gevonden te
hebben. De ontlening moet vrij jong zijn, aangezien het vocalisme
op een enkele uitzondering na zich niet bij de oude 1 heeft aan
-geslotn.
Tamblet „dropwater" wordt door L. v4N DE K,ERC KHOVE,
Liquiritia in de Zuidnederlandse dialecten HC TD XIX 3 9 vlg. te
Herne O 270 aan de taalgrens gesignaleerd en uit waals ta(m)blette
afgeleid.
De Maastrichtse straatnaam Kók jrouf straot bevat een vervorming van een voor vroegere periode geattesteerd rouwe (Kenterkensrouwe. HerenKeysenrouwe, papenrouwe), dat volgens P. Tummers afkomstig is uit de waalse vorm die aan Frans rue beantwoordt ( 1).
Op de kaart moeder (T a a 1 a t 1 a s V 6) wordt mam opgegeven
voor verspreide plaatsen in Nederlands-Limburg, BelgischLimburg en ten zuiden van Brussel. Ik geloof dat we hier aan een
waals leenwoord moeten denken. Ik trof immers vormen van het
(1) P. L. M. TUMMERS,
II vlg.

Een Maastrichts straatnamen -element MNCDN S ,
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type mam aan op ALF crte 841 mère in de punten i 90 en 290 en op.
ALF crte 842 à sa mère in de punten 290, i 94, alle dus in Wallonië,
maar nergens rond Parijs of in Picardië.
W. ROUKENS, De taal der Limburgers i 947, 3 6-3 8 somt een aantal
Kerkraadse woorden op die hij „als ruimer bewijs voor een nauw
jonger contact van het land van Rode met het land van Luik"
beschouwt. Van een aantal daarvan is moeilijk uit te maken of ze.
Luikerwaals dan wel Frans zijn. De vorm ambras bv. wordt bij
Koenen -Endepols 23 251 s.v. embarras zonder meer
zuideed. genoemd en lijkt mij evengoed uit het franse embarras.
verklaarbaar. Ook kan fakse „grappen" evengoed frans als waalsfarce zijn. Het is zelfs de vraag, of Roukens wel goed doet kompenei
„gezelschap" van het waalse kipagnèye af te leiden en niet veeleer
van het fra. compagnie. Tegen de overeenkomst in diftong, die voor
het waals pleit, staat de overeenkomst in de beginsyllabe, die aan
het frans doet denken. Voor loe j „slordig" wijst Roukens zelf
reeds op fr. louche en voor mè op fr. mais. Voor marmiet „koperen
ketel", waar Roukens op wa. marmiet wijst, verwijst men even
gemakkelijk naar fra.. marmite. Dit geldt ook voor wiet „keteltje
bestaande uit twee bakjes en verbindend handvat, waarin de
armen het eten haalden in de abdij Rolduc". Als okkelere „enten"
uit wa. óculer moest komen, zou dat ook van oculeren in het AB
gelden. Ook parlaie „kletsen" leidt Roukens wel ten onrechte van
wa. prat'leye, brad'leye af, gezien de plaats van de r. Het is het
Franse parler. Het woord is ook in West-Noord-Brabant (Wagenberg) als parle^je bekend. En waarom moet pavaj „blauwe straatsteen" nu juist uit waals en niet uit fra. pavé komen. Of nène
„drinken van kinderen" wel waals is, gezien wa. nene .mamelle",
stel ik ook nog in discussie.
Het verband dat Roukens ziet tussen Kerkraads all jasse
„rumoer" en waals algarade, lijkt mij klankwettig gevaarlijk. Ik wijs
eerst op Dorren I2, die voor Valkenburgs allegaasche „rumoer,
praatjes" naar het oude ww. „allegeeren, tegenspreken in rechten"
verwijst en zie er een geleerd-latijnse, juristenterm in : allegatio
„aanvoering als bewijs" ; cfr. Bloch-Van Wartburg 19.
Ook zou ik niet met Roukens zonder meer bot „mand" uit wa.
bot willen verklaren. Roukens heeft over dit woord ook elders
geschreven ; zie R o u k e n s i S 9 vlg. Dan blijkt dat het ook in
het Rijnland voorkomt en noordelijker en trouwens ook weer
volop in het Rijnland een variant buut heeft . Voorlopig is dus de
::

-
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waalse oorsprong in hoge mate dubieus. Men denke trouwens ook
aan frans botte in diverse verwante betekenissen. Het woord
troeffel
f el „troffel" hoeft toch ook niet beslist van wa. truvèle te
komen. Ook zie ik- Kerkraads broaén „kuit" niet afkomstig van
wa. broyen, maar als van oorsprong germaans ; cfr. mhd. brate,
brat, mnd. brat, hd. brat, mni. brade. Het woord doksaal „plaats
der koorzangers" hoeft al evenmin uit wa. doksal te komen. Het
was als middelnederlands en komt uit mlat. doxale; cfr. V e r c o u 11 i e 2 S 8. Het woord jruemele „kruimels maken bij het
eten" van waals groumi „kruimel" af te leiden, acht ik onjuist.
Ins Asten komt grummel „kruimel" voor. Verder zie men het WNT
i.v. grummelig, grommel en grommeling. De vorm poetiek „zaak" met
oe lijkt meer op fra. boutique dan op Wa. botique. Zo is ook sjiek aan
„schimpkaart" eer met fra. chicaner dan met wa. tchakiner in verband
te brengen (1). Iets dergelijks geldt voor sjiek „pruimtabak",
gezien fra. chique de tabac naast wa. tchike. Trouwens hier aarzelt
Roukens ook. Voor fliet^jboer „bol van papier waaromheen - een
touw; gebruikt bij jongensspel" lijkt Roukens' verwijzing naar
wa. flitche flèche wel doeltreffend, maar men vergete niet dat
ook het oudnhd. flitsch, flifk, mnd. flitsche, flit-Ze en het ned. flits
door Franck - Van Wijk 2 167 van een overigens verder
ri Oeilij k etymologiseerbaar fr. flèche worden afgeleid, waardoor
waalse herkomst ook hier dubieus wordt. Waar Roukens fiets,
koaël fiets ,,kolenrijder" met fra. guide samenbrengt, lijkt mij de
invloed toch hoogstens van semantische aard. Het woord kadee
„rare klant" is stellig niet ontleend aan wa. cadèt, juist met t. Het is
een frans leenwoord, dat in Nederland wel verder verbreid is.
Ook kallebas „boodschappentas" is niet afkomstig van wa. cabas.
Franck-Van Wijk zegt van het woord kalebas: „ofdirect
of via fr. calebasse uit spa. calaba a". V e r c o u 11 i e 2 I 2 S vei meldt ook de betekenis „fles". Roukens beschouwt ook tserel
,,zuring" als een ontleningg uit waals suralle. Het lijkt mij echter
gezien de vocaal juister, aan Pikardische herkomst te denken.
De ALF carte 954 oseille vertoont de vormen van het type suré1
volop en de departementen Nord en Pas-de-Calais en westelijk
Wallonië, terwijl oostelijk Wallonië slechts in punt i 90 surél en
verder surál, met a-vocalisme dus, vertoont. Al evenmin zou ik
( 1) Bij sjiekaan hoort ook wel het door Roukens genoemde sjokkenere
„schimpen", „hatelijkheden vertellen".
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kraj „sintel" van Waals crahê „escarbille" willen afleiden. Ik vind
het woord bij J o n g e n e e 1 als krèij „hardgebakken leemkluit
in de kachel" en bij D o r r e n als krt „sintel, uitgebrande
steenkool ". J . HAUST, Dictionnaire Liégeois i 929, 176 ziet in Waals
crahê „escarbille" een ontlening aan een germaans woord dat met
ned. kraai overeenkomt. Hij voegt daaraan toe : „Le sens escarbille
est du a une métaphore". Het wil mij voorkomen dat die betekenis
niet uitsluitend in het Waals heeft plaatsgegrepen.-overgan
De umgelautete vorm (vergelijk bij D o r r e n tij „taai") duidt
op uitsluitend germaanse herkomst van krt „sintel".
Van andere door Roukens genoemde woorden lijkt het mij
echter gezien de klank niet onwaarschijnlijk, dat ze van waalse
herkomst zijn :
adi je „vaarwel" < wa. adiu,
adjuus „vaarwel" ; vgl. waals fé ses adjus, met typische meer
-vouds,
faloer „valsaard" ; Roukens wijst op Luiks fált2ré Jas lï rê -homme faux,
sjtrietse „stiekum weghalen" < wa. stritchï racler,
temtere „uithalen b.v. kwajongensstreken" < wa. temter „se
mettre en peine",
ldóeve „niet werken op de mijn" kan als mijnwerkerswoord wel
speciaal waals zijn; Roukens wijst op wa. lèver,
raakai „zachte witte smeerkaas" zal wel van wa. makêije
„fromage blanc et mou" ontleend zijn t.g.v. zaakdwang,
kramignon „bep. zuidlimburgse volksdans", kan inderdaad wel
afkomstig zijn van wa. cramignon „dance populaire propte au pays
liégeois". Zie ook Knippenberg in D e K a t h. E n c. 2 VIII 86
en Jos. SCHRIJNEN, Nederlandsche Volkskunde I 2 309-3 i o, waar het
voor Eysden, Gronsveld, Noorbeek, Mheer enz. vermeld wordt,
bageere „verhuizen van de ene boerderij naar de andere" < wa.
baguer „démenager",
belbruut „vrouw en koning bij het kaartspel" < wa. bèle brute,
braggeler, breggeler „iemand die (laat) rondloopt" < wa. brak(e)ner
„courir la prétantiane, vagebonder ( ?)",
mantoer „mans- en jongenspak" < wa. montêure „costume
complet pour homme",
niggeniek „rem" < wa. mècanike „Frein d'une charette ",
Panier „kolenkorf in de mijn" ; vgl. ouderwets wa. panî; t. arch.
de houillerie,
--
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skavouw ,,kool" < wa. savooye 1
laat boterham < „wa. táte : pakèt d'tátes p. de tartines que le
houilleur emporte à l'ouvrage".
Of het limburgse en zuidnederlandse gaet „krant", waarvoor
R o u k e n s krt. S 6 een kaart geeft, van huis uit waals is, durf ik
niet definitief te beslissen. Het woord gazette wordt bij B 1 o c h V o n Wartburg 277 behandeld. Maar daar staat dan ook :
„Aujourd'hui gazette ne s'emploie guère que comme titre de
quelques publications; a cédé la place à journal, sauf dans les parlers
du Nord-Est et du Sud-Est, surtout en Wallonie et en Suisse
romande". Ik hel er dan ook toe over, in het woord een ontlening
uit het waals te zien.
Of Kerkraads boteill je „fles" en carnalli je gezien waals botje en
kanaje niet uit het Frans maar uit het Waals komen, is ook weer
moeilijk te beslissen. ALF carte z 64 bouteille toont voor Pikardië
boetél, voor de omgeving van Parijs boetei, voor het Waals botei
maar ook boteie.
Over kas „kaft" als Waals leenwoord was al sprake in de
Inleiding.
E y 1 e n b o s c h i 14 noemt nog baja als wa. leenwoord in
twee plaatsen ten Z.O. van Brussel.
De waalse herkomst van koraal „misdienaar" zou men uit zijn
verbreiding kunnen concluderen. Het woord is nl. het meest
frequent bij de taalgrens, terwijl het in Vlaanderen maar weinig
bekend is en in Antwerpen en Noord-Limburg geheel ontbreekt 2). Stellig hebben de seminaries, waarop zowel Vlamingen
als Walen hun opleiding ontvangen, hierin een rol gespeeld.
Uit de lotgevallen van de - oorspronkelijke latijnse c blijkt, hoe
veel oude leenwoorden in het Nederlands niet uit het eigenlijke
Frans of het Waals maar uit het Pikardisch komen. Kaart 259
chausser van de ALF immers toont dat k voor a k gebleven is in
het Pikardisch, Normandisch en Provençaals, in het Frans echter
gepalataliseerd en geassibileerd is. Welnu voor zover mij bekend,
kent ons taalgebied in de oudere Franse leenwoorden alleen de
ka- en niet de ja- of t ja-anlaut. Ik denk aan kans, kaproen „nuts",
ook door R o u k e n s 197 een Pikardisch leenwoord genoemd,
.

(

),

-

(

(1) Vgl. sdvóé voor chou in punt 199 van ALF carte 283.
(2) P. D'HAENE, De namen van de misdienaar in de Zuidnederlandse dialecten,
L.B. XXXVI, S 3 vlg.
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kasteel (cfr. Cateau-Cambrésis in N.-Frankrijk), komfoor, volgens
F r a n c k - V a n W i j k „Uit een pic. vorm van ofr. chaufoire",
karbonade '' fra. charbon, mnl. keitijf ~ fra. chétif (1), kapeelbloem
„anjelier" te N 4 S Izegen, bevattende kapeel „bloemenkrans" uit
pikard. capel " fr. chapelet „rozenkrans" (P a u w e 1 s z S i),
kersouw „madeliefje" en kachtel „veulen", over welke beide vormen
in het vorig hoofdstuk al sprake is geweest, vlaams kave ,,schoorsteen", niet zoals C. Tavernier ( 2) meent, uit lat. cava maar zoals
Mnl. Wb. III i 247 meent, uit frans (eigeul. pikardisch) cave.
Van het woord kous laat Franck - Van Wijk 2 341 in het
midden of het uit pic. cauce dan wel direct uit mlat. calcia komt.
„Met het oog op mhd. kolde, mnd. kolse v. „beenbedekking"
moet ook met de tweede -mogelijkheid serieus gerekend worden".
Het is in ieder geval zo dat het Westvlaams, het fransvlaams, • de
Wadden- en de Zuiderzee-eilanden nu koes zeggen en deze oe kan
roet uit de au van cauce -ontstaan zijn. Als het woord dus niet uit
het mlat. komt, moet het al ontleend zijn in de tijd dat het in het
Pikardisch a/c nog niet in auc was overgegaan, want die oe is wel
uit al te verklaren (3). Maar overigens hebben de oudste literaire
teksten in het Pikardisch alle reeds gevokaliseerde 1 vóór mede
-kliner(
4).
Thans komen in de departementen Nord en Pas-de-Calais en
bovendien in de punten 294, 293 en 292 van de ALF, de meest
westelijke gebieden der Romaanse dialecten in België nog vormen
van het type kó voor. Waar in Wallonië ^yá's en dergelijke gezegd
wordt, is ontlening uit het Waals uitgesloten (5). Het Nederlandse
verbreidingsgebied, dat in wezen zuidwestelijk en westelijk is,
is geheel met de Pikardische herkomst in overeenstemming (6).
(1) Zelf trof ik nog katievich „zeer ziek" in Frans-Vlaanderen aan ; katief,
ketíef, katievegaord en katievíg, ketievig worden ook door G h i j s e n 413
als zeeuws vermeld.
(2) C . TAVERNIER, Schouw „schoorsteen ". E ymologie in : TT XIV 7 -76. .
(3) W. PEE, Van al, of + d of t tot [ut] en [niet], Album Verdeyen 29 i Vlg.
(4) E. BouRCIEZ, Précis bistorique de phonétique franfaises (1926) par. i 88.
(5) Cfr. ALF carte 114 bas
(6) Cfr. Taalatlas V 8 krt. kous, Roukens tos vlg. Onder z o e k par. 210, K. JASERG, Sprachgeographie, 19o8, 13 vlg. K. JABERG, Zur
Sprach- and BeZeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania, Wörter
and' Sachen Band IX ( 1924) I 37 -173, J . VAN GINNEKEN, De namen Brabant en
België een keerpunt in de Europeesche kleederontwikkeling OT IV 97 Vlg.
.

-- 461 --Van Ginneken acht het niet uitgesloten dat de verbreiding van
dit woord met het overgaan tot een fijnere soort kousen samenhangt 1). Tegen een datering van de ontlening reeds in de romaanse periode zijn overigens ook geen afdoende bezwaren te
berde te brengen.
Er is in de Nederlandse dialecten een uitgebreide familie van
woorden die op een of andere manier op latijns * captiare moet
teruggaan. L. van de Kerckhove 2) vermeldt onder meerdere
ketsen (mnl. ketsen „jagen", Antwerps ketsen „knikkers in een putje
gooien", wvla ketser „nachtloper", ketsen „met knikkers spelen"
te Berlaar, kaatsen, Nlimb. ka ij „schaapsbok", zuidelijk Oostvlaams en Zuid-West-Brabants kets „veldweg", kiskassen, kitsen
„steentjes gooien op het Water". Zij kan echter de tijd van ontlening niet vaststellen, „zodat we zelfs zouden kunnen twijfelen
of we hier moeten denken, niet aan een ontlening aan het OudFrans (en wel het Pikardisch) maar wel aan een rechtstreekse
ontlening aan het Volkslatijn". Zij voegt daaraan toe : „De verre
betekenisontwikkeling en de geographische verspreidheid-gande
van captiare in het Germaans wijzen misschien op die hoge
ouderdom" 3). Zonder dat ik het gewicht van deze argumenten
wil ontkennen, merk ik toch op, dat vormen als kaatsen en ka j
gezien hun niet-palatale vocaal pas na de werking van de umlaut
of pas na de palatalisering van ti ontleend kunnen zijn en dat al
die vormen als ketsen, kets en ketser hun e niet aan i umlaut maar
aan de palatale is-verbinding te danken hebben. L. van de Kerckhove zegt trouwens : „De e in plaats van a in het vocalisme kan
men dan beschouwen als een gewoon verschijnsel van umlaut bij
de intensieve werkwoorden, of door mouillering veroorzaakt
zonder dat er een umlautende factor aanwezig is". De herkomst
juist van Franse bodem wordt nog hierdoor waarschijnlijker
gemaakt omdat „vele van de betekenissen, waartoe captiare zich
in het Germaans heeft ontwikkeld, teruggaan of wijzen op een
gelijkaardige betekenis in het Romaans" 4
(

(

(

(

).

(1) Waar Vary Ginneken ook nog aan de invoering van de machine denkt,
moet hij wel even een black-out gehad hebben.
(2) L. VAN DE KERCKHOVE, Captiare in de Zuidnederlandse dialecten HCTD XX,
109 vlg.
(3) L. GROOTAERS, Nogmaals kletsoor in : Album René Verdeyen 1943, 22I-226
pleit ook voor latijnse oorsprong.
(4) L. VAN DE KERC KHOVE, a.a.
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Waar de woordfamilie dus enerzijds betrekkelijk jong is en
anderzijds op Nederlandse bodem steeds de k blijft behouden, die
voor de a in het Frans behalve in Pikardië en de andere zojuist
genoemde gebieden al in de 7e eeuw geassibileerd is, is het toch
wel moeilijk voor deze ververbreide woordfamilie juist ontlening
in die korte tussentijd aan te nemen en geloof ik dat we dus weerom
met een pikardisch verschijnsel te maken hebben. Dat op het
kaartje van L. van de Kerckhove juist in Zuid-Limburg de kaatsopgaven ontbreken, maakt dit zeker niet onwaarschijnlijker.
Enigszins anders liggen de verhoudingen bij de woorden met
inlautende ca. Wij beginnen met de benamingen van de etensvork (1). Etensvorken zijn nog niet zo oud. Ze dateren pas vanuit
de i 3e eeuw. Het woord fourchette is dan ook pas sinds i 313
geattesteerd. In hoofdstuk IV hebben wij aannemelijk gemaakt
dat vork „hooivork" al wel een romaanse, eerder dan een latijnse,
ontlening zal zijn. Later heeft dit woord in een vooral noordelijk
gedeelte van ons taalgebied de, betekenis „etensvork" gekregen.
Daarnaast bestaan echter voor etensvork in het zuiden twee andere
typen, blijkens R o u k e n s kaart i o: in Zuid- en MiddenLimburg Jor^et, in het overige gedeelte, ja ook in NoordLimburg (2), vorket (3). Deze k-vormen moeten beslist pikardische
ontleningen zijn. Dat bewijst ook de kaart Jourchette ALF 604,
al zijn thans de k-vormen in N.W.-Frankrijk wel heel schaars
geworden. Of de limburgse vorm fersjet, versjet nu nieuwer fran
of waals is, is nog niet uit te maken. Overigens wijzen de frrsèten f or jèt-opgaven bij Ghijsen, die ik in de noot vermeldde, eer
op Franse herkomst.
De verhoudingen bij het woord rots < * rocca liggen echter
duidelijk anders. In het Mnl. Wb. vindt men nog vrij vaak de
vormen met k, nl. in Gloss. Bern., Nat. Bl., Rose, Sev. Vroeden,
Lorr., Flor., Ferg., Parth., Cass., Vierde Mart., Z. ende Lich.,
Lane., Bloeml. z, i 3 S , 3 66 , maar zeker niet minder vormen van
het type rotse, rotche, rodche enz. en vaak (ook als variant) in dezelfde
werken. De kaart i 16 i dans un rocher van de ALF heeft het nadeel
(1) Vgl. Roukens 130 Vlg.
(2) R o u k e n s i 3 2 vermeldt deze vorm ook nog rond Geldern aan de

Nederrijn.
(3) G h i j S e n 23 2 geeft verkèt voor het Land van Hulst en fersèt, fersjët
„work inz. voorsnijcork" voor westelijk Zeeuws-Vl anderen en Philippine.
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dat er voor het Noorden zeer weinig opgaven zijn. Men vindt de k
behalve in het zuiden nog in Normandië, nl. in de departementen
Manche, Calvados en Seine-Inf. en punt 290 in Wallonië (1). Het
type roke moet dus in ieder geval pikardisch zijn. Wallonië heeft
volop het type met [tcl.
Met de verhouding tussen mnl. roke en rots kan men vergelijken
die tussen mnl. broke, broeke en brootse, broche, broetse, bruise,
brutsche, bruetse, brossche, beide groepen in de bet. „ijzeren haak",
„gesp", „sierspeld" enz. Zie hiervoor Mal. Wb. I 145 3-I454.
Het bij E y 1 e n b o s c h 83 vlg. voor W.-Vlaanderen, Z.O.Vlaanderen en West-Brabant vermelde brank moet wel uit het
Pikardisch of westelijk Waals overgenomen zijn. ALF i 70 branche
vertoont de k alleen daar en in het Normandisch en de Languedoc.
Ook de woorden metser en metselaar vertonen een pikardische
expansie (2). Kaart 791 van de ALF (MagOn) toch geeft in Wallonië
uitsluitend mar-, in Pikardië echter ma j te zien.
Het Nederlandse type ma ier in het zuidwestelijke Brabants en
het meest zuidoostelijke vlaams vertoont al een heel opvallende
aansluiting bij het Pikardisch : ma jó. Maar voorts vinden we in
het Fransvlaams en westelijke Westvlaams vormen van het type
matsenaar. Is het nu zo onwaarschijnlijk dat deze uit het Pikardisch
komen ? Heeft dan misschien het Pikardisch de klankvorm tij
langer bewaard dan het Waals ? Te bewijzen valt dit overigens niet.
De overgang -ats- > -ets kan zich in ieder geval heel goed op
Nederlands gebied hebben voltrokken. In het ondoorzochte
Franse gebied noteerde ik c- vocalisme allen in punt i 62, in ieder
geval dus ver van het Nederlands verwijderd.
Een sterke pikardische expansie schijnen ook de vormen die op
liquiritia teruggaan te vertonen (3). Deze vormen die zowel bij
de betekenis ,,,zoethout" als bij de betekenis „drop" voorkomen,
vallen in het Nederlands in twee grote groepen uiteen. Het woord
liquiritia, zelf voor het eerst opduikend in de 4e eeuw bij Theodorus
Priscianus, is afkomstig van het griekse yAuxvppcga. In het oud-

(1) Het lijkt mij niet nodig met F r a n c k - V a n W i j k voor het type
rots een grondvorm * roccia te supponerert.
(2) Vgl. RND zin 46.
(3) Cfr. L. VAN DE KERC KHOVE, Liquiritia in de Zuidnederlandse dialecten
HCTD XIX 3 i 9 vlg.
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frans nu heeft er een metathesis van r en 1 plaatsgegrepen die
reculisse opleverde (oudste attestaties uit de 12e en i 3e eeuw).
Daarvan stammen al de kalisie-, klesie- en klis-vormen af, die o.a
heel Zuid-Nederland behalve het zuidwestelijk westvlaams en het
oostelijkste deel van Belgisch Limburg beslaan. Voorts komen
onze Nederlandse vormen niet uit het Waals, omdat daar blijkens
erkulus, regulus, rekulus, rekolis, regolis de r aan het begin van het
woord biezonder vastzit, zoals het kaartje van L. van de Kerckhove
duidelijk aanwijst, maar uit het Pikardisch, omdat in het westelijke
Frans de r soms verdwenen is (zie ALF crte I 141 regulisse punt 295
met kyulis) of de anlaut t.g.v. metathesis er- luidt, zoals in punt 292,
waardoor, naar L. v. d. Kerckhove meent, de beginsyllabe ook
gemakkelijker kon wegvallen.
Daarnaast is er dan een tweede laag, waar die metathesis niet
heeft plaatsgehad en die zich vanuit Zuid-Duitsland tot in NoordNederland uitstrekt en waarop niet alleen Rijnlands karit en
krit maar ook lakrisse bij Gallée, lekkeris bij Ter Laan, en krissie,
kriskoek in zuidelijk Belgisch Limburg met trissap, eveneens in
Belgisch Limburg, moeten teruggaan. Of deze laag ten onzent
jonger of ouder is, kan ik niet beslissen. Het Mnl. Wb. kent in
ieder geval ook lacrisse.
Ook het woord schavei „woest oord ", dat in de Antwerpse
Kempen voorkomt, moet wel een Pikardisch leenwoord zijn.
Uiteindelijk gaat het woord wel terug op vulg. lat. excavata. Bij
Van der Meer par. 2 i i wordt onder de Franse leenwoorden
voor de ei die correspondeert met lat. ata een dialectisch-franse
herkomst aangewezen. Gezien de anlaut kan men niet op grond
van waals havèye aan waalse -herkomst denken. De vorm is echter
zowel gezien de sch < sk voor a als de ei pikardisch van oorsprong.
Crte 263 cheminée van de ALF vertoont immers in het N.W. van
Frankrijk ook vaak éy. Natuurlijk is er ook alle reden om vla.
caveie, dat C. Tavernier in TT XIV 76 noemt, als afkomstig uit de
pikardische correspondent van fra. cavée „holle weg" af te leiden.
Een ander woord dat duidelijk niet uit het eigenlijke Frans maar
uit het Pikardisch moet komen, is het woord patrjs. F r a n c k V a n W i j k zegt ervan : „uit ofr. pertris, perdris (dial. ook
meta). Ziet men naar ALF crte 1002 perdrix, dan blijken de vormen
met t (pertri, partri enz.) niet in het Frans (rond Parijs) maar in het
Waals en Pikardisch voor te komen. Het Waals komt echter
vooral gezien de westelijke verbreiding van het Ned. woord

r
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minder in aanmerking. Het hele kaartbeeld klopt wel met de
mening van F r a n c k- V a n W i j k dat het woord patrjs
„wsch. 't eerst in de taal der ridders ontleend" is.
Er zijn in het Nederlands een aantal woorden waar uit met ei
afwisselt. Grotendeels is dat een kwestie van ontwikkeling binnen
het Nederlands maar er is enige kans dat bij de leenwoorden verscheidenheid van oorsprong aan het verschijnsel debet is. J. W.
Muller merkt nl. op : „Bij de aan 't Fransch ontleende dient
vooreerst ook rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de
wisseling reeds in 't Fransch bestaan heeft, m.a.w. twee ver
vormen naast elkaar aan 't Fransch ontleend zijn. Gelijk-schilend
bekend is, hebben in bepaalde gevallen de westelijke, Picardische
en Normandische dialecten ei, tegenover oi in de oostelijke en
Centraalfransche (waarin dan oi meestal verder > nfr. ai geworden is)". En hij voegt er in een noot aan toe : „Zie b.v.
Frontzen in Hand. v. h. 8ste Nederl. Philol.-Congr. I 13 -6 (1), en
verder over enkele woorden (bui en rui) ook S. de Grave, Fr.
Woorden 166-72 2), en in Taal en Lett. XV 131 -z (zie ook 29)" (3).
Het is echter zeer de vraag of een tegenstelling als algemeen
Zeeuws glui of gluie (4) tegenover Goerees bie gleit er in 5) wel op
de tegenstelling binnen het Frans herleid moet worden. Al is die
in het Frans ook bij glui aanwezig. Zie bijv. enerzijds vormen van
het type glui op de kaarten glui 65 2, paille 96 3 en seigle 12 I I
tegenover glé op de kaart roseau 466.
Sommige woorden zijn nog speciaal waals noch speciaal
pikardisch maar wel noordelijk-frans van herkomst. Dit moet het
geval zijn met het woord pioen. De vormen van het type pyjn
(

(

(1) Zo stonden na 11 S 0 tegenover elkaar westelijk franZeis, curteis, aveir en
oostelijk firan.Zois, cortois, avoir. Frantzen merkt echter op : „Hierbij dient...
in aanmerking genomen worden, dat de grens tusschen deze twee dialectgroepen niet scherp te trekken is. Wat de ei
oi betreft, is er een breede
tusschenstrook waarin beide klanken concurreeren, en het schijnt dat tot
Parijs toe nog vormen met ei voorkwamen".
(2) SALVERDA DE GRAVE wijst bijv. voor bui op béit „rafale, tempete,
ouragan" in het dialect van St. -Pol. en op pik. nvèy en rij naast ofra. roie
„sillon".
(3) J. W. MULLER, Een en ander over den nieuwnederlandschen tweeklank ill of óu
( „ui "). Ts. XL, 140 vlg.
(4) E y 1 e n b o s c h 74 vlg. kent glui „voornamelijk in het westelijk
gedeelte van . Vlaamsch-België".
(b) Cfr. G h i j s e n z 8 o-2 8 i.
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komen immers in de Franse dialecten uitsluitend in het noorden
-- hoewel ook een enkele keer in het noordoosten -- voor. Men
zie op ALF crte z 670 pivoine de punten 14, z8, S 8, 67, 86, i 89, 258,
271, 2 74, 275, 276, 284, 285, 286, 287, 292, 299, 85, 176, 196,
'99, 263, 283, 296.

Zoals wij reeds in de Inleiding zagen, kan wemmeske voor „vest"
gezien zijn anlaut onmogelijk uit het eigenlijke Frans komen. Het
foneem w komt in de anlaut alleen in noordelijke en oostelijke
dialecten voor. Ten onzent is dus de noordfranse herkomst
evident.
In het mat. Kern wordt voor „struiken" bijna steeds hetzelfde
woord, nl. struik, opgegeven, maar op enkele plaatsen vormen die
met struweel samenhangen, nl. strewel te Renswoude (Utr.) met de
bijvoeging : „doch meer voor dicht aaneenstaand struikgewas ",
stroevellen te Varseveld, stroevèllen te Holten (Ov.), struwelle(n) te
Tubbergen en Almelo en stroewijlen te Beerta. In WNT XVI
240 vlg. wordt nog gewezen op fri. struwel, struwiel, strewel,
strewiel en wordt struweel in zijn verschillende varianten nog opgegeven
ven voor de Neder-Betuwe, Soest en Antwerpen en verder
..
nog in allerlei oude bronnen. Volgens het WNT komt de familie
„uit ofra. dial. (waalsch) struvel", waar het een afleiding van een
germaans woord schijnt te zijn. Deze veronderstelling is klaarblijkelijk overgenomen uit S a 1 v e r d a d e G r a v e , 379,
waar het woord in een waalse bron aangewezen wordt, maar ik
vraag me mèt Franck-Van Wij k 2 68o af, of er niet
tevens aan een pikardische bron gedacht mag worden.
Omtrent de vorm move „merel", die enkele malen voor FransVlaanderen genoteerd is (1), aarzelt L. van de Kerckhove (2).
Zij weet niet of de vorm uit het waals of uit het pikardisch afkomstig is. Wel is het duidelijk dat de zuidoostvlaaznse vormen
merlo en mjerlo pikardisch van oorsprong zijn.
Bijzonder ingewikkeld zijn de verhoudingen bij oom. De kaart
voor „oom" bij R o u k e n s krt. 65 suggereert heel duidelijk
dat in het zuidelijke nederlandse taalgebied nonkel vlaams en nonk
is evenwel dat in de ALF de kaart
limburgs is. Het opvallende
p
oncle voor Belgisch Wallonië wel het type ók, nonók en monók biedt
(1) Zie ook Taalatlas afl. 6, kaart 9.

(2) L. VAN DE KERCKHOVE, De namen van de merel in de Zuidnederlandse dialecten
L.B. XXXIII, 49 vig., inz. blz. S S •
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(en eigenlijk geen nók), maar dat dit evenzeer voor de departementen Nord en Pas-de-Calais geldt. Het type ókl vond ik verder
bv. in Aisne slechts eenmaal, in Oise slechts eenmaal, in Somme
slechts eenmaal en in Seine helemaal niet. R o u k e n s 3 3 i sluit
zich voor (n)onkel aan bij Weigand-Dirt, volgens wie „die rom.
Form sich in der deutschen Sprache wáhrend des i 8. jhs festgesetzt (hat)". Wat het type nonk betreft, zegt R o u k e n s 3 3 I:
„Ob dieses Wort liber Kiln and Aachen cder ober Maastricht
and die Wallonie Eingang in unser Gebiet gefunden hat (durch
die Mundart Oder die Hochsprache) oder auf beiden Wegen, lásst
sich ohne weitere historische Begrundung nicht entscheiden".
Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat het limburgse nonk gezien
ook zijn verbreiding een vereenvoudiging van het waalse woord is,
en dat (n)onkel, dat overigens in het Mnl. Wb. niet voorkomt, een
vereenvoudiging is van een later uit de Franse cultuurtaal overgenomen verbinding : won oncle.
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HOOFDSTUK VIII

TAALGEOGRAFISCHE SYNTHESE

Stellig is een gedeelte van de expansie uit de latinitas aan wat ik
zaakdwang genoemd heb, toe te schrijven en worden haar geografische grenzen ook hierdoor gedetermineerd. Het succes van de
oele-„pot"-familie (1) < lat. aiulla zou wel eens met de geschiedenis
van de pottebakkersschijf kunnen samenhangen. Terwijl het
pottebakkerswiel in Duitsland en Frankrijk reeds in de loop van
de ijzertijd is geintroduceerd, zouden in de Lage, Landen pas in de
Romeinse tijd de pottebakkers zich van een draaischijf gaan bedienen (2). Hoops (3) zegt, overigens met betrekking tot Duitsland,
dat de pottebakkersoven en de pottebakkersschijf vanuit het
romaanse Gallië naar Z.W.-Germanië getrokken zijn; daarmee
stemt overeen dat N.-Duitsland nog in de na-Karolingische tijd
alleen uit de vrije hand gevormd aardewerk kende. Het ziet er
naar uit dat de verbreiding van oele (Frings zegt : „Das einfache
Wort lebt nur noch in rheinischen Mdaa.” en verder : „die
Niederlande and Sachsen kennen das Wcrt ja nicht" (4) wel eens
met de bedoelde nieuwe technieken zou kunnen samenhangen.
Misschien is er ook een geografische tegenstelling haver -- even
(nog Asten s evie) geweest. Frings zegt hiervan (5) : „ Die Ver
-wurzelngvoa dRheinlwrmtEfühung
von westeuropaischer avena strigosa ... zusammenhangen". Ten
slotte schrijft Frings ook nog het feit dat solarium (zolder) in
Frankrijk en in Duitsland voor granarium (grenier) en spicarium
(Speicher) op enkele relicten na is moeten wijken, aan het prijs-.
geven van een afzonderlijke granarium en spicarium toe (6). Ik merk

(1 ) Zie hiervoor Germania Romana I2Ivlg.
(e) S.J. DE LAET-W. GLASBERGEN, De voorgeschiedenis der lage landen 1959, 187.
(3) J. Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde IV (I 91 8-i g i g),
33 0- 33 1
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(4)Hij vergist zich evenwel waar hij meent dat het woord in Nederland
ontbreekt. Dat is nl. in het zuidoosten niet het geval.
(b) Germania Romana 167.
(6) Germania Romana 6; zie ook TH. FRINGS, Es/rich and Oler -„Speicher", Beitráge zur Gesch. d.d. Spr. and Lit. LII, 413-438.
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daarbij op dat in Nederland Zolder zich toch vrij goed gehandhaafd
heeft. Het schijnt mij zelfs toe dat folder aan de winnende hand is.
In het mal. (1) was spiker „voorraadschuur", „korenschuur",
„schuur" vnl. in het noordoosten, Utrecht, Holland en in Vlaanderen bekend. Dat bewijzen de citaten uit de Overijselse stad-,
dijk-, en markerechten, uit de Cameraarsrekeningen van Deventer,
R. v. Drente, Cod. Dipl. U., R. v. Amst., Voorgeb. v. Gent,
Invent. v. Br., Rek. v. Brugge, Diericx Mém., Bouc v. d. Audienc.,
Ann. Em. ( 2). Verder zijn er attestaties voor Arnhem, citaten uit
Rein. en Sp. en voor later tijd uit D e B o en S c h u e r m a n s.
Voor Brabant is er echter maar weinig. Ik ka.n alleen op Kiliaen
en Plantijn wijzen en voor later tijd op Hoeufft.
In mijn hedendaags materiaal ken ik spijker „voorraadschuur,
enz." praktisch alleen in het oosten. R o u k e n s I 24 vlg. wijst
er op dat het in Limburg trouwens een gewijzigde betekenis
heeft : .voorraadsplaats, korenschuur, klein slaapkamertje" enz.
Voor sp ijker in de bet. „schuur" verwijs ik naar A. WEIJNEN,
Taalgt ografie en interne taalkunde 15 I, blz. I S (met kaart) en 19.
Ik heb de indruk dat het spijker-probleem opnieuw bekeken moet
worden. Het is overigens niet los te denken van dat van gijn
homoniem spijker „nagel". Vgl. A. Weijnen a.w. blz. 19 (met
kaart).
Het woord komt gezien de k niet uit het romaans maar moet
blijkens de Duitse vormen (ohd. spibbari, mhd. spïcher, nhd.
speicher) toch al vroeg ontleend zijn. Het is trouwens ook os. en
het komt al in de Lex Salica voor.
De „dopbeitel" van de klompenmaker vertoont over een heel
groot terrein vormen van het type goets, Bots, guts, goe e, goeie,
goers. Men zie hiervoor J . VAN BAKEL, Kleine atlas van de Klomper f
in Nederland en Vlaams België 196 3, 75-8 i en kaart S . Van dit woord,
dat Franck - Van Wij k 2 2 2 I van fra. gouge afleidt, zegt
Van Bakel (blz. 78-79) : „Zoals de kaart verder aantoont moet de
beitel, indien men in de verschillende plaatsen niet de naam heeft
ontleend uit andere beroepen. . . onder de naam guts naar het
noorden zijn getrokken ".
('),Zie Mnl. Wb. VII 1729 vlg.
2) Met dit beeld klopt dat Kiliaan spj/cker „Cela panaria, horreum, cella".
Ger. Sax. Sicamb. noemt en dat spijcker „armamentarium agricolae : armamen(

tarium rusticum, cella rustica" Fris. Holl. heet.
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Invloed van de zaakdwang meen ik ook te kunnen bespeuren
bij de verspreiding van kurk voor „sluiting van de fles". In die
betekenis komt het woord thans voor in een gedeelte van de
zuidwestelijke dialecten en verder behoudens een paar relictgebieden ongeveer ten noorden van de Rijn. Het woord moet wel
van oorsprong Spaans zijn (vgl. spa., port. alcornoque „kurkboom"
en spa. corcho „kurk") maar is pas laat ontleend. Kiliaen kent het
niet. We vinden het voor het eerst bij Junius in i S 77 (corkboom)
en Dodoens (16o8). Zijn gebruik als benaming voor de sluiting
van de fles is niet eer geattesteerd dan in i 697 en wel in de ss.
kurketrekkers. De verbreiding van het woord in deze betekenis
hangt stellig met de import van het materiaal over zee samen (1).
E y 1 e n b o s c h i 3 9 vlg. betoogt dat schokke joen „gerst", te
vergelijken met wa. sucrion, soucrillin, scorion enz., zijn intrede
eveneens aan zaakdwang dankt. Pas in de i 6e en i 7e eeuw is in
het betrokken gebied de teelt van wintergerst vanuit Wallonië
binnengedrongen. De naam schokkeloen is dus het gevolg, van het
opkomen van een nieuwe variëteit. Voor mogelijke zaakdwang
bij rasteel en rastelier voor „ruif", nl. als gevolg van de opkomst.
van een ijzeren ruif, zie men E y 1 e n b o s c h i 88.
Zo tracht P a u w e 1 s 222-223 ook de verhouding van anjelier
en zjeno f el, beide in de betekenis van „anjelier" te verklaren.
Weliswaar liggen hun eerste attestaties niet ver uit elkaar : anjelier
duikt voor het eerst op in de i 6e eeuw en zjeno f el „anjelier" hoeft
f el uit voortkomt,
niet veel ouder te zijn. Het fra. girofle, waar zjenoffel
heeft ook pas in de i 6e eeuw de betekenis van „anjelier" gekregen.
Nu dankt echter — zegt Pauwels op gezag van F r a n c k V a n W i j k — anjelier zijn „ontstaan aan den Noord-Italischen
plaatsnaam Angera > of < Anghera, Lat. Angleria. Italië is nl. het
elen
stamland van de anjelier. Waarschijnlijk zei men eerst genoffelen
genoffelen
van Angiere naar den Italiaanschen naam van de stad en
Anvan Angeliere naar den Latijnschen naam, (Lat. car
gleriae)" (2). Wij stellen ons voor — vat hij even later samen —

(1) Vgl. J. P. PONTEN, De Nederlandse benamingen voor de sluiting van de fles,
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalen Letterkunde en Geschiedenis XIX (1965) 3 87-396.
(2) Pauwels 2zz.
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dat de naam anjelier opgekomen is en verspreid in de i 6e eeuw
(einde iSde ?) samen met een nieuwe variëteit van „genoffelen" die
men aanduidde met den naam „geno f f elen van Angiere, van Angeliere".
Deze bloem geraakte in de mode, werd hier meer bekend, daar
minder, zoodat de naam op sommige plaatsen vasten voet kon
krijgen naast de reeds bestaande, misschien ze zelfs gedeeltelijk
verdringen (beide Vlaanderen), elders echter slechts op geringe
schaal bekendheid verwierf en er sinds dien tijd een kwijnend
bestaan leidt (Antwerpen, Limburg)" (').
Uit de romaanse taalgeografie is bekend hoe de hele geschiedenis van de opeenvolging der benamingen voor de broek, de
kous en het vest voor een groot gedeelte op veranderingen in de
mode berust. Wij verwijzen hiervoor naar de reeds in de Inleiding
in dit verband genoemde, reeds lang bekende literatuur.
Als het romeinse woord het gehele Nederlandse taalgebied
veroverd heeft, is dat ook vaak stellig een gevolg van zaakdwang.
Wij zagen dat al bij de afstammelingen van mulctra, aker. Het zal
ook wel bij de familie van tik-teek-tiek het geval zijn. Eveneens
uit zaakdwang moet die verre verbreiding en grote gelijkvormigheid bij de in hoofdstuk I behandelde kerkelijke terminologie
worden verklaard. Woorden als kerk zijn in het enquêtemateriaal
van Kern 2), volstrekt enig voorkomende typen. En zo zijn
verder ten gevolge van zaakdwang over heel Nederland verbreid
win (in het mat. van Kern, Te Winkel en Willems geen andere
etyma),
ezel (in het mat. van Kern, Te Winkel en Willems geen andere
etyma),
toren (in het mat. van Te Winkel en Willems geen andere etyma;
in Friesland en te Vaals en Bocholts werd toer gegeven),
ketel (in het mat. Kern, Te Winkel, Willems geen andere etyma) (s),
kaas (zie Taalatlas afl. 3 kaart zo),
spiegel (in het mat. Willems en Te Winkel geen andere etyma),
straat (in het mat. Willems en Te Winkel geen andere typen),
pruim (in het mat. Kern geen andere typen).
(

(1) Pauwels 223.
(2) Hier werd de meervoudsvorm gevraagd.
(3) De opgave lêple te Hooglede moet een vergissing zijn. Voor Oude
Niedorp werd konkelpot gegeven, voor Koedijk zowel ketel als pot.
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Voor de volgende woorden beschikken wij niet over materiaal
uit de enquêtes van Kern of Te Winkel, maar in het. materiaal
Willems fungeren ze als enig woordtype : keizer, muur, wal (met
uitzondering van vesten te • Bierne en diek te Zuidzande), brief,
boter, schotel.
Heel vaak echter beperken de echte Romeinse leenwoorden zich
tot het Limburgs en dan meer dan eens in aansluiting bij het
Rijnlands. In Limburg immers is ook blijkens de archeologie de
romeinse vestiging zeer intensief geweest. Binnen het Nederlands
tot Limburg of een deel daarvan beperkt zijn bijv. de volgende
woorden waarvoor ik romeinse oorsprong aanneem : aat, poor,
vuur „bunzing", brak „kar- of wagenbak", pepel, en de kanjelkandel-kal-groep. Tot Nijmegen strekt zich het gebied uit van
oe „pot" en klef „hoogte". Het zuidwesten daarentegen staat veel
minder voor romeinse invloeden open. Nooit treft men Romeinse
woorden exclusief in het zuidwesten aan. Het vermoedelijk
romeinse mijt „hooimijt" komt praktisch in heel Nederland voor,
maar ontbreekt in het Frans-Vlaams, het westen van WestVlaanderen en praktisch ook in het Zeeuws. Wanneer lij doubletten als kevie-kooi of meervoudige reeksen als andjoen-ajuin-ung
of a^ijn-eek-ae je alleen het oosten de romeinse, het zuidwesten de
franse of romaanse ontleningsvorm ervan kent, is het moeilijk uit
te maken of de romeinse ook eenmaal tot in het uiterste zuidwesten gegolden heeft. Zoiets geldt ook voor het doublet vitse-wikke.
Enkele romeinse woorden hebben hun noordelijke grens

ongeveer bij de Rijn, de natuurlijke grens van het Romeinse
rijk liggen. In het zuiden zijn daar dan vaak weer latere typen over
heen gespoeld. Dat is bv. het geval bij ui/uien „ui". Ook van het
woord tik liggen de oudste vormen niet alleen in Z.-Limburg
maar eveneens in Holland.
Een ander woord met uitsluitend zuidelijk verbreidingsgebied
is het vermoedelijk romeinse schouw „schoorsteen".
Het vermoedelijk romeinse raap is niet alleen nog niet inheems
in het Oosten maar heeft ook het germaanse reuf nog niet geheel
uit Z.- en N.-Holland weten te verdringen. Overigens is het in
Limburg blijkbaar al weer overspoeld. Het romeinse dis voor
tafel heeft zich thans ook al weer in een relictgebied laten terugriven.
en.
Weinig constant is het beeld dat de verspreiding vertoont van
die woorden die komen uit het middeleeuwse geschreven latijn,

drijv
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het geleerdenlatijn. Uiteraard zullen abdijen en kloosters hierbij
een rol gespeeld hebben. Tot deze groep behoren o.a. materie
„etter", eechenis, pulver, kaveere, de vormen met p van kaft en
wschl. spatium voor „kaft" en diverse plantennamen, zoals
wschl. siepel.
Romaanse (in de zin van protofranse) termen komen vaak op
vrij uitgebreid terrein voor. Bij sinxen hebben we met een bijzonder geval te doen waarbij het woord eenmaal ook in delen
van het noorden in omloop is geweest, maar daar later door
pinksteren is verdreven. Het woord ajuin komt ongeveer tot aan
de Lek voor. Het is echter nooit in Limburg doorgedrongen.
Overigens is het moeilijk uit te maken of het romeins of romaans is.
Zuidelijk is wel het vermoedelijk romaanse Zavel. Anders dan bij
de Romeinse leenwoorden is hier juist meer in het westen van
het land doordringing te constateren. Als polder en ponder op
poletrus teruggaan, zijn het in ieder geval romaanse woorden die
zich tot het zuiden en v testen beperkt hebben. Het woord voogd
heeft in Noord-Nederland juist in Holland en Zeeland zijn
uitstralingsgebied. Het woord vork „hooivork" is typisch westelijk
en noordoostelijk; de rest van het taalgebied heeft nog steeds
gaffel en gavel. Overeenkomst vertoont de verbreiding van het
romaanse kevie. Thans vnl. een vlaams woord, is het vroeger ook
wel in Noord-Nederland gangbaar geweest. Het ontbreekt echter
in Noord-Brabant — een enkele westelijke attestatie daargelaten
—, Limburg en Gelderland. Zo komt ook speld niet in Limburg
voor. Voor eek/edik zij verwezen naar het in de Inleiding gezegde.
In het algemeen geloof ik dat men wel kan zeggen dat de romaanse ontleningen zo goed als steeds dezelfde zuidwestelijke
invalspoort genomen hebben die ook bij de later uit Frankrijk
komende woorden zo geliefd was. Ook het zuidelijke verbreidingsgebied van een woord als kavel zullen we bij „franse" leenwoorden
zien terugkeren. Het woord vork heeft echter ook het noordoosten
veroverd. Voor de verre verbreiding van muts kan misschien de
mode aansprakelijk worden gesteld.
Enkele door Gijsseling en Tummers bestudeerde toponiemen
schijnen in de Romaanse tijd een weinig ten noorden van de
taalgrens ook in Limburg opgedrongen te zijn.
De zgn. „Franse" leenwoorden zijn zelden over het hele front
tot grote diepte opgerukt. Hun invloed openbaart zich bijna
steeds bij wijze van explosies of nog liever : protuberanzen. Als een
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woord echter de steun van de Nederlandse cultuurtaal had, wist
het zich in de dialecten veel dieper in te dringen.
Het woord vest bv. is zeer jong, het dateert pas van de tijd van
Lodewijk XVI, maar het dankt het overwicht dat het althans in
het noorden heeft, aan het feit dat het een modewoord is en in de
noordelijke cultuurtaal geaccepteerd werd.
Bij de Franse woorden in ruimere zin kan, men voornamelijk
drie groepen onderscheiden : de Franse in eigenlijke zin, de
Pikardische en de Waalse. Van de duizenden in het huidige AB
voorkomende leenwoorden zullen de meeste wel tot de eerste
groep behoren maar onder die welke in de volkstalen een geografische beperking vertonen en zeker die welke ontbreken in het AB.
zijn de ontleningen die niet uit Pikardië of Wallonië schijnen te
komen veel schaarser. Tot deze groep schijnen evenwel beekel
„gesp" en awn-a iel te behoren, al doet de verbreiding nog zo
zeer aan pikardische oorsprong denken. Het noordelijke nèè e
„garneersel" komt wel uit de Parijse mode.
De Waalse woorden komen meestal niet ver over de grens.
Men vindt er verschillende in Maastricht : bab j, bat, grienjoe maar
ook wel verderop in Z.-Limburg. Hierbij speelt uiteraard Luik
een grote rol. Ook vindt men sporen in Maastrichtse straatnamen
als Kok jrouf straot en Kolkschroefstraot. Deze zijn reeds zeer oud
eigenlijk misschien al wel romaans of zelfs romeins. Andere
woorden die slechts een klein Limburgs gebiedje veroverd hebben,
zijn daarentegen jong. Waarschijnlijk moet ijielee „vest" in dit
verband genoemd worden.
In heel bijzondere mate heeft het zuidwesten van ons taalgebied
als invalspoort voor uit Frankrijk komend taalgoed gefungeerd.
Voor Frans-Vlaanderen verwijs ik naar het materiaal dat Pée in
R.Q.D. citeerde. Daar zouden overigens nog vele woorden als
ombrassere, move „merel", asite „bord" en in zekere zin ook lilak
„sering" aan toe te voegen zijn. Allerlei aan het Frans-in-ruime-zin
ontleende woorden zijn ten onzent tot Vlaanderen en vooral
W.-Vlaanderen beperkt : seul „emmer", tempel „slaap" ; waar
behoort ook marsel „mannetjeseend" tot deze groep.-schijnlk
Voorts herinner ik aan frioen „kneu", sentillen, wuillet, verge d'or,
murret, huil „olie". Woorden als meinsel „ring van de zeis" en
andjoen „ui" drongen iets in oostelijke richting (0.-Vlaanderen,
soms ook een aangrenzend deel van Brabant) door. Dat Vlaanderen en vooral W.-Vlaanderen het meeste materiaal oplevert,
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wordt door de geschiedenis genoegzaam verklaard. Vlaanderen
ten Westen van de Schelde was een kroonleen van Frankrijk en
in de loop van de geschiedenis kwam er in het Vlaamse gravenhuis
steeds meer Frans bloed.
Terwijl het Frans-in-ruime-zin dat in Limburg doordrong
doorgaans weinig expansief was, drong het vanuit Vlaanderen
krachtig in Zeeland door : f
„aardbei", kachel „veulen",
fiege „vijg". Nog verder naar het noorden, maar met een duidelijke
beperking tot het westen drongen door : gaai, oerel, patrijs,
gareel, kous 1). Enerzijds waren de verbindingen in de zeeprovinciën stellig gemakkelijker en trokken deze gebieden de Fransen
ook wel meer aan, mede wegens hun hogere welstand, anderzijds
moet worden aangenomen dat de Pikardische cultuur in de
Middeleeuwen meer betekende dan de Waalse.
Bij het taalgoed dat langs het westen naar het noorden opdrong,
is veel pikardisch materiaal aanwezig. Duidelijk verraadt zich dat
karakter wanneer de k voor oorspronkelijke a behouden bleef,
zoals in kachtel „veulen" en kersouw „madeliefje". Veel van dat
Pikardisch taalgoed heeft ook een verdere verspreiding gevonden:
kasteel, komfoor, karbonade, kans; waarschijnlijk hoort hiertoe ook
de hele kaatsen -ketsen-familie. Ik wijs nog op kaproen en kave
„schoorsteen". Soms treft men doubletten aan van een pikardisch
en een waals of eigenlijk-frans woord zoals vorket : fery*et, mnl.
rotre -rots, mnl. broke- broche. Dat vorket „etensvork" zo ver naar het
oosten in Brabant en zelfs nog tot in het Rijnland doordrong,
moet wel aan zaakdwang worden toegeschreven. Hiervoren is
verhaald hoe de etensvork betrekkelijk laat opkwam. De vorm
vorket moet zich verbreid hebben in de expansietijd van de Pikardische cultuur. Opvallend is dat ook de benamingen van het type
kat joel, die op pikard. cachoire en dergelijke teruggaan, in het
Rijnlands voorkomen; vgl. R o u k e n s i 8 S. Pikardisch zijn
ook metselen, metselaar, schavei, „woest oord", eire, de van liquiritia
afkomstige vormen en waarschijnlijk ook patrjs.
Woorden waar het Frans in ruime zin zich tot het Brabants
beperkt, zijn er zo goed als geen. Wel zijn een aantal Franse leen(

( 1 ) Het woord Zot komt in N.-Brabant slechts in het westen en midden
voor; cfr. A. WEIJNEN, De bewogen geschiedenis van het Wnbr. dial. in : De Ghulden
Roos 1965 , 49 vig. Zie voor rol enz. „rolblok" tegenover wel E y 1 e n b o s c h
99 vlg.
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woorden in zekere zin zuidnederlands te noemen : kozn „neef",
marmiet, tas „kopje", kersouw „madeliefje ", peren. Het woord
tal/oor bestrijkt eigenlijk Limburg niet meer. Het woord tas is
overigens ook in N.-Brabant niet onbekend; kersouw bestrijkt ook
een gedeelte van het Zeeuws.
De woorden schalie „lei" en karwei ,.ingewanden van slachtdieren" zijn al weer op de terugtocht, zoals ook maseur » schoonster" 1).
Van Haeringen heeft de aandacht gevestigd op een aantal
„Franse" ontleningen in het Noorden die in het zuiden ontbreken.
Ten dele zullen dit wel woorden uit het Frans-in-engere-zin zijn
die als bezonken cultuurgoed tot de dialecten afgezakt zijn.
Dat vormen als lila „paars" en west „vest", die beide uiteindelijkFrans zijn, alleen in Z.- en M.-Limburg vlak bij de Duitse grens*
voorkomen, is te verklaren uit de betrekkelijk jonge verduitsing
van deze streek. Hier is het Duits dus als bemiddelaar opgetreden.
In hoeverre uit andere delen van de Latinitas dan de hier
gememoreerde ontleende woorden in de Nederlandse dialecten
enige, laat staan een karakteristieke geografische onderscheiding
vertonen, is nog _ niet bestudeerd; een dergelijke studie belooft ook
weinig vrucht. Alleen lijken de spaanse leenwoorden in dit opzicht
wel interessant. Men treft deze blijkbaar meer in het zuiden dan in
het noorden aan. De tachtigjarige oorlog, waarin het Noorden
zich viel en het Zuiden zich niet aan de spaanse macht wist te
ontworstelen, heeft ook in dit opzicht onmiskenbare sporen
nagelaten. In Nederlandse Dialectkunde par. 147
noemde ik in dit verband als vermoedelijk exclusief zuidelijk o. a.
alferus, dantes, fenteneel, terment fn, araanje, vol(l)aard, pollevj, fiok bnw.
Misschien moeten we hier ook koekerel „tol" vermelden. Het
woord komt zowel in het frans als in het spaans voor (caracole,
caracol) en zal wel via het spaans aan het arabisch (karkara) ontleend zijn. Terwijl in de 17e eeuw Hooft het nog kende als kooke,olle, deelt R o u k e n s 28 i voor de huidige dialecten mede,
„dass diese Formengruppe uns ausschliesslich in den Provinzen
Limburg and Nordbrabant begegnet". De DWA t 2.5 kent koekerel
„tol" op een heel klein gebied.
(

-

(1) Zie voor maseur Onderzoek par. 227, Ghij sen 573, Cor nelissen- Vervliet 795, Rutten 140.
:
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Het woord amigo „arrestantenlokaal", dat ik in N e d e r landse Dialectkunde par. 147 besprak, heb ik ook later
aangetroffen bij G h i j s e n 3 i. Spaans kan ook de zuidlimburgse
uitroep basses zijn. Het kan een aanpassing zijn van de Spaanse
vorm van ezus (met x C j; cfr. cherep, geschreven J
Vgl. trouwens uit Everaerts Tspel van Ghewillich labuer ende
vo] c van neerrijnghe vs. 12 2 waar een zeeman zegt : Jc dancke
Hesus ghebenendijt.

Uiteindelijk zijn er een drietal gebieden die als bijzonder reactionair tegenover de latinitas beschouwd kunnen worden. Dat is
in eerste instantie het noordoosten, in aansluiting daarbij ook nog
wel enigszins de Veluwe en tenslotte de Meierij.
De Meierij dankt deze positie stellig aan haar isolement. In het
oosten en zuidoosten was zij ingesloten door de moerassen van
de Peel. Intern waren haar bewoningscentra gescheiden door grote
heidegebieden. Men zie hiervoor O n d e r z o e k inz. Kaart i i 2.
In Oerle bv. heeft het oude germaanse bieden het pas enkele tien
jaren geleden afgelegd tegenover het uit de Latin itas-talen
komende koken 1). Het zuidwesten van de Meierij gebruikt nog
steeds het germaanse stopgarre tegenover saoi < fra. sage en sajet <
fra. sajette uit andere delen van N.-Brabant (2). De franse leen
schoonzuster bestrijkt wel westelijk Noord-Brabant maar-vertaling
niet de Meierij, waar Zwagerin gezegd wordt. Het óf uit het latijn
of uit het frans komende klaar heeft in zijn typisch Nederlandse
betekenis van „in een toestand van gereedheid" het germaanse
gereed in West- en Midden-N.-Brabant hevig beconcurreerd, maar
is er in het oostelijk en zuidwestelijk gebied van het oostelijk
Noordbrabants toch niet in geslaagd het germaanse verrig =
vaardig te verdringen (3).
Voor de afweerpositie van het Veluws wijs ik in eerste instantie
op look voor „ui"; vgl. T a a l a t l a s afl. 7, kaart i en zie verder
Nederlandse Dialectkunde par. 167. Een duidelijk
voorbeeld geeft verder pin in het syntagma : ik heb pin in de buik.
De afstotende kracht van het noordoosten openbaart zich bij zonder duidelijk op het terrein van de christelijke terminologie.
(

(1) Vgl. DE BONT LXXIII.
(2) Vgl. A. WEIJNEN, Taalkaart sajet OT V 6i-6z.
(3) Vgl. Onderzoek par. 208.

ZOLDER

zolder zoller; zulder; zolder

•

beun, bun,bon(ne), buune
andere typen

Kaart 19
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Een term als kerstmis, die in beide elementen uit de Latinitas
stamt, heeft in het noordoosten tot op heden ten dage het oude
germaanse pre-christelijke midwinter niet weten te verdringen.
Daarnaast wijs ik op de terminologie van de doodkist 1). Het
woord kist zelf zal wel van Romeinse oorsprong zijn (2). In
Limburg wordt het beconcurreerd door het eveneens vreemde
Zerk en in Frans-Vlaanderen en een aansluitend deel van WestVlaanderen door schrjn. In 0.-Vlaanderen en aansluitend Brabant
kent men nog de vorm lichter, maar verder vindt men de oude
germaanse termen; vat en doodvat uitsluitend nog in Overijsel,
Drente en Friesland.
De weerom uit de Latinitas komende familie oogst, oest e.d.
voor „oogst" beheerst eveneens wel het zuiden en het westen van
het land, maar heeft het germaanse bouw niet uit het NO. weten
te verdringen. Dit woord handhaaft zich zelfs nog in het Land
van Cuyk (3). Het WNT III 764 geeft voor bouw „het maaien,
binnenhalen enz. der veldvruchten, de oogst" een citaat uit
Halma, maar ook uit de te Leiden geboren Le Franc van Berkley
en voor de betekenis : „opbrengst van een gewas" uit de Meded.
d. Geld. Mij. v. Landb. Kiliaen zegt : „Bouw, bouwe. Fris.
Secamb. Holl. .Messis". In het mat. Willems worden als meest
Noordoostelijke plaatsen van de woordfamilie oogst gegeven :
Voorthuizen, Utrecht, Schoonrewoerd, Gorcum, Culemborg,
Druten, Wychen.
Voor het begrip Zolder vond ik in het mat. Willems uitsluitend
het uit de latinitas komende zolder zelf, in het materiaal van Van
Ginnekens Nieuwe-Eeuw-enquête doorgaans ook dit woord,
maar in Groningen, Drente en Twente : beun(e) en bun(ne). Aan
andere typen trof ik er voorts aan : vliering : G 4, G 173, E 1 4,
E 8o, E 129, E I 6I, K 3, 112 3, I S 7, K 1 74, K 154, K I 5 5,
K 129, K 148, L 207, K i S 3, E 126; (hane-)balken: G 143, G i4,
G 182, G 198, K 77, L 163, L 179, L 179a, L 92; schor(r)ing :
K182, K i 84a, K 195 ; vliering (boven koestal) : E 129; til (boven
koestal) : E i 8 8 ; pedel (schuurzolder) : I i 66 ; bilde (schuurzolder) :
(

(1) Zie W. PEE-G. Wi .i v- J. RENSON, De benamingen van de doodkist in
Noord- en Zuid-Nederland, Wallonië en de aangrenzende gebieden, TT IX, 97 Vlg.
(2) Franck-Van Wij k 2 309.
( 3) Zie hiervoor O n d e r z o e k krt. 47.
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BERGSMA, Woordenboek bevattende Drentsche woorden en
spreekwy en, 1906,
4S vond ik nog beun, beun „zolder" in het

algemeen als Noorddrents aangeduid en verder voor Gasselté,
Valte, Annen, F{oogeveen, Tiendeveen, Halen (naar ik meen
in of bij Bellen), Smilde, Diever, Dwingeloo, Ansen, Ruinerwold,
Ruinen, Koekange, Borger, Annerveenskanaal, Tinaarloo en
Peize. En tenslotte zagen we nog hoe ook op de kaart ik heb
buikpin het noordoosten zo goed als exclusief de invloed van de
Latinitas - weerstaan heeft.

VERSLAG VAN
STEPHANUS G. AxTERS

O.P.

Eerste beoordelaar

INVENTARIS VAN

DE MIDDELNEDERLANDSE HANDSCHRIFTEN VAN
DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE
Kenspreuk : Luctor et emergo
Aan het belang dat de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met,
haar ca. 600 Middelnederlandse handschriften heeft voor neer
moeten wij hier niet herinneren. Ook zal het velen ver -landic,
wanneer er, overeenkomstig de normen van thans, een-heugn
catalogus zal worden gepubliceerd bij de aan de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel bewaarde Middelnederlandse handschriften.
De door J . van den Gheyn, S.J ., in het jaar i 901 begonnen
catalogus met de titel Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
royale de Belgique (Brussel, 1901- ), bevredigt immers veelal niet
en er vallen aan de ca. 40o door J. van den Gheyn, S.J., en de
voortzetters van de Catalogue ... beschreven codices zo wat
200 handschriften toe te voegen die meestal. naderhand werden
aangeworven.
Met de vervaardiging van een Catalogus van de ca. 600 Middel nederlandse handschriften van de te Brussel gevestigde Koninklijke Bibliotheek van België zullen er intussen nog enige jaren zijn
gemoeid en hierom zullen velen het op prijs stellen dat ons thans
een voorlopige inventaris wordt voorgelegd waarbij de auteur
het identificeren van de teksten als zijn belangrijkste taak beschouwt en de secundaire elementen slechts sober behandelt,
waaraan in een catalogus tot nog toe meermalen meer aandacht
wordt geschonken dan aan de teksten.
Aan de inventaris gaat een inleiding vooraf waar de auteur met
brede trekken verhaalt hoe de handschriftenverzameling is gei
worden tot wat zij vandaag, S januari 1967, is. Hierbij gaat het
onder meer over handschriften uit het vroegere bezit van Thomas.
Phillipps en uit het bezit van J. F. Willems, over de handschriften-
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verzameling van de oude Bollandisten en over aanwervingen uit
de jongste jaren, zelfs over aanwervingen die uit het jaar 1966
dagtekenen. Ook betreuren wij het, in dit verband, alleen dat de
voor de Koninklijke Bibliotheek zo belangrijke veilingen Sotheby
hierbij onvermeld zijn gebleven.
Met enige verbazing verneemt men verder dat de Nederlandse
Historiebijbel in de handschriften 901 8-9019 en 9020-9023 tot na
het overlijden van J. B. Verdussen in het jaar 1773, blijkbaar tot
na het overlijden van J. B. Verdussen III, eigenlijk tot het jaar z 776
aan de Koninklijke Bibliotheek het enige Middelnederlandse
handschrift is gebleven. Hiermee komt men echter te recht bij
de oude, op het verzoek van Filips II in het jaar z door Viglius
van Aytta te Brussel opgerichte Koninklijke Bibliotheek, waarover
de auteur met geen woord rept.
Meer belang zal men wellicht hechten aan de op de inleiding
volgende inventaris die, om het gewetensvol gepresteerde werk,
recht heeft op ons aller waardering. Enkele aanmerkingen zullen
intussen niet overbodig zijn. Daar is vooreerst de rangschikking
van de handschriften. Aan een vlot gebruik van de inventaris zal
het zeker ten goede komen dat de auteur zich bij het rangschikken
door de nummers van de codices laat leiden. Wij begrijpen hierom
niet waarom het ms. 837-45 volgt op het ms. 888-90, evenmin
waarom een handschrift uit de tweede reeks, het ms. II 96627
volgt op de handschriften uit het Prentenkabinet die aansluiten
bij de vierde reeks.
Belangrijker is intussen de authenticiteit van de vermelde
teksten. Gewoonlijk vermeldt de auteur van de inventaris PseudoThomas van Aquino als de auteur van het Adoro te, zo bij voorbeeld bij het ms. 4919. Tweemaal echter vermeldt hij zonder enig
voorbehoud Sint Thomas van Aquino als de auteur, dit
namelijk bij de mss. z 1.171 en 19.5 S i. Aan welke formulering
onze auteur ook de voorkeur geeft, zal men meer eenvormigheid
verlangen.
Driemaal wordt Meester Eckhart vermeld als de auteur van
Das ist Schwester Katrei, dit namelijk bij de mss. 3088, is.i3i en
II.46i. Hierbij gaat het intussen om een spurium, zoals ook bij
Die Zeichen eines rvahrhaften grundes in Middelnederlandse bewerking
voorhanden in de mss. 3067-73 en z 65 . Een spurium is
overigens ook Von dem iiberschalle, waarvan er een Nederlandse
bewerking voorkomt in het ms. 3088. Voor deze drie teksten kan
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men beter een tot nog toe niet nader geidentificeerde PseudoEckhart als auteur vermelden dan de magister uit Hochheim in
Thuringen.
Bij het identificeren van de teksten verwijst de auteur te gele
tijd naar de indelingen van de tekst bij de zalige Jacobus-genr
de Voragine, bij de zalige Heinrich Seuse, bij Sint Birgitta van
Zweden of in de Sankt-Georgener-predigten. Meester Eckhart en
Tauler worden, in dit verband, wat stiefmoederlijk behandeld,
terwijl het als inzet gebruikte Bijbelvers ons bij preken lang niet
altijd bevredigend oriënteert. Hierom zal het goed zijn na een
preek van Meester Eckhart het volgnummer van de preek bij
J . Quint of bij Fr. Pfeiffer en na een preek van Tauler het volg
bij Fr. Vetter tussen haakjes aan de tekst toe te voegen.-numer
Verder ook een woord over de Jnitia". Het lijdt voor mij geen
twijfel dat de auteur wel zal inzien dat de nadere identificering van
nog niet geidentificeerde teksten in aanzienlijke mate wordt
bemoeilijkt door het feit dat de Jnitia" van de teksten ons niet
worden meegedeeld. Ook achten wij het waarschijnlijk dat onze
auteur ze niet meedeelt omdat met opname van de „initia" van
de teksten de omvang van het nu reeds omslachtige werk zou
worden verdubbeld. Wij begrijpen bijgevolg dat hij ze achterwege liet.
A l te summier blijven intussen vermeldingen zoals
Bij het ms. IV 209, i o, Fragment van een ridderroman.
Bij het ms. IV 209,17; Fragment van een ascetisch traktaat.
Bij het ms. IV 219,19; Ongeïdentificeerde fragmentjes.
Bij het ms. IV 3 98, 8 ; Fragment van een ascetisch traktaat.
Bij dergelijke fragmenten acht ik een Incipit van een paar
regels onontbeerlijk.
In de inleiding deelt de auteur mee dat hij zich voorneemt, wat
de wetenschappelijke literatuur betreft, alleen naar J. van den
Gheyn, S.J., naar C. Gaspar en F. Lyna, naar W. de Vreese en
naar M. Meertens te verwijzen. Tegen dit voornemen in verwijst
hij echter bij het ms. 2 i 84 naar Lieftinck, zonder hierbij te kennen
te geven welke publicatie van G. I. Lieftinck hij bedoelt.
Bij het ms. i; . i 71 verwijst hij wel naar J. van den Gheyn met
vermelding van het boekdeel en van de bladzijde, maar hij ver
hierbij, tegen zijn gewoonte in, ook het kataloognummer-zuimt
te vermelden.
Verder vergeet onze auteur het ms. 18.270 te dateren.

— 4 84 -Dit zijn intussen slechts een paar hiaten en kleine onnauwkeu righeden bij een werk waar de acribie moeilijk doorlopend
onverzwakt is vol te houden.

VERSLAG VAN

Prof. Dr. J.

F. VANDERHEYDEN

Tweede beoordelaar

In afwachting van het opstellen van de catalogus van de
Middelnederlandse handschriften in de Koninklijke Bibliotheek
aanwezig zal deze inventaris in zijn huidige bewerking ongetwijfeld aan velen grote diensten bewijzen.
De vakkunde, vlijt en acribie waarvan dit werk getuigt zijn
bijzonder prijzenswaardig en wettigen de hoop en veran twe orden
de wens dat dit stuk mits toevoeging van de nodige „indices"
binnen zo kort mogelijke tijd in druk zou kunnen verschijnen.
De korte inleiding vereist enkele lichte retouches qua vorm en
inhoud.; ook de eigenlijke inventaris voor enkele punten van
ondergeschikt belang.
Onvermijdbaar bij 't opstellen van dergelijk werk is op bepaald e . momenten een zekere verzwakking van de aandacht, en
onvermijdelijk de daaruit vloeiende lichte misslagen. 't Is dan ook
niet zonder schroom dat ook ik — na de eerste verslaggever
op . een paar dergelijke tekortkomingen even wijs : ze zijn ten
andere gering in aantal en gemakkelijk bij of weg te werken.
De orde van de verschillende elementen van de collatie lijkt me
niet eenvormig doorheen heel het werk te zijn (cfr. i I .o5
I I.223 of 18223-24). Er is ook, denk ik, een leemte ofwel een
verkeerde nummering ingeslopen op 't einde van I ste stuk betreffende 5060 en denkelijk een herhaling in 2190-91 (begin van
2e vervolg) en in i S . 89 -623 (zestiende vervolg). Dit zijn echter
nietigheden tegen de achtergrond van de degelijkheid van dit
ontzaglijk geheel.
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De bruikbaarheid van dit.: geheel zal nu in grote mate bepaald
worden door het. aantal én de . omvang van de indices die, naar ik
vermoed, gepland zijn, en van de zorg en nauwkeurigheid waar
deze zullen opgesteld worden. Het hier reeds geleverd-med
werk is - in dit laatste opzicht, meen ik, de gewenste waarborg.
Gelet op de beperking die de auteur Luctor et emergo, overeenkomstig de op hem genomen taak, zichzelf heeft opgelegd, ware
het m.i. wenselijk dat onverwijld. zou kunnen overgegaan worden
tot het opstellen van een soortgelijk inventaris van de handschriften in de Koninklijke Bibliotheek . met literaire Zestiendeeeuwse Nederlandse teksten.
-

VERSLAG VAN
Dr. W.

VAN EEGHEM

Derde beoordelaar

Evenals mijn twee medebeoordelaren zwaai_ ik de inzender lof
toe voor dit door hem volbrachte reuzenwerk en ik spreek tevens
de hoop uit, dat deze onmisbare inventaris, nadat rekening is
gehouden met de daaromtrent gemaakte op- en aanmerkingen,
ten spoedigste het licht zou mogen zien.
Laten wij intussen op enkele „kleinigheden" wijzen. Het eerste
vervolgstuk (hs. 2184), b.v., ontbrak ook in mijn exemplaar van
deze voor het overige voorbeeldig verzorgde inzending; op
9 februari, echter, kregen wij het nagestuurd, tegelijk met een
omwerking van de beschrijving van hs. IV 432.
Aan de andere kant komt het blad met de beschrijving vn de
hss. 4S 77 en 45 83 tweemaal voor (d.i. in mijn ex.).
Zoals de eerste commissaris overigens liet opmerken, is de
verwijzing naar Lieftinck (hs. 21 84) niet volledig ; wij poogden
ze aan te vullen, doch raadpleegden daartoe tevergeefs diens Bibl.
Univ. Leidensis. Codices manuscripti V (1948).
De auteur streve voorts steeds naar gelijkvormigheid. Zo
schrijft hij o. m. (hs. i 5 .00i) : Karel Van Hulthem, doch elders
(hs. i 5.05 2 -3) : Karel van Hulthem; de Coussemaker (hs. IT 279)
en De Coussemaker (hs. II 280) enz.
:
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Hij brenge ook geen streepjes aan tussen de voornamen van
een familienaam (zie hs. ii.73z : J.-F. Vandevelde enz.).
Hij vergete niet op te geven :het nummer van de bladzijde
(hs. i 8.270; Gaspar en Lyna II, blz. ?); de datum van de verwerving (hs. II 96.6zá; Verworven ?); het volledige nummer
van het hs. (hs. IV 436; aan het slot : N, 4 ?).
Hij ga nog eens het aantal bladen na van hs. * IV 447 : volgens
de ontleding zouden er 87 zijn en volgens de conclusie 82.
Bij Hippocrocrates (hs. r S .624-41), pueuer (hs. II 263 z) en sacritie
(hs. Zi.9ji) had een (sic) mogen staan.
Soms ontbreekt de vermelding van een belangrijke bijzonderheid, testè hs. II 478, alwaar niet wordt medegedeeld, dat de tekst
van De Zevenste bliscap van Maria bij vers i 503 (volgens anderen
vs. I S z 6) een leemte van ca. 3 S 8 versregels vertoont.
Naar aanleiding van een excerpt van Dirc Coelde van Munster
(hs. IV zog, 14) vernemen wij niet in welke taal het gesteld is en
evenmin of het poëzie dan wel proza is.
De volgende beschrijvingen vinden wij te summier : hss. 19. S 79;
I9.87; 21.714; II IIf, 2, 3, 4, S ; II 462; II S72; II 2282; II 2922;
IV 209.
Brussel, 9 februari 1967.

STUDIE VAN DE PERSOONSNAMEN
IN DE KASSELRIJ KORTRIJK 1350-1400
Kenspreuk : Nomen est omen
VERSLAG VAN
Prof. Dr.

K. ROELANDTS

Eerste beoordelaar

Naar omvang en inhoud is deze studie een belangrijke bijdrage
tot de kennis en de interpretatie van onze middeleeuwse samenschat. Zij bevat in de eerste plaats een indrukwekkende verzameling van vele duizenden naamvormen, rechtstreeks geëxcerpeerd
uit 14e-eeuwse (Nederlandse, Latijnse en Franse) archiefdokumenten met betrekking tot Kortrijk en ruim 70 omliggende
gemeenten. In twee glossaria worden zo mogelijk alle toenamen
en voornamen met het oog op hun afkomst of betekenis verklaard
en hieruit blijkt dat de schrijver zich volledig heeft ingewerkt in
de betreffende binnen- en buitenlandse vakliteratuur. Bovendien
heeft hij in dit verband een efficiënt gebruik gemaakt van eigen
archiefvondsten, wat bewijst dat hij niet zo maar blindweg een
massa namen heeft „gekollektioneerd", maar met de namen allerlei
andere nuttige gegevens heeft opgespoord en genoteerd. Het is
een teken van ernst, vlijt en inzicht.
Op het verklarend namenboek van S 64 blz. volgt een tweede
deel, onder de titel „Antroponymische studie", met twee hoofd
resp. „Taalkundige Studie" (ondertitel : Naam-stukendi
Studie" genoemd worden. Beter is-vorming)e„Nakud
het eerste hoofdstuk gewoon met „Naamvorming", het tweede
met „Naamgeving" te betitelen, want precies die verschijnselen
-- en geen andere taal- en nag mkundige vraagstukken — worden
er in verschillende aspekten onderzocht. Dat is trouwens genoeg
voor een antroponymische dissertatie die nu al, in haar geheel,
een 750-tal bladzij den bevat.
Het onderzoek van de naamvorming heeft betrekking op de
types van afleidingen en samenstellingen, het gebruik van lidwoord en voorzetsel, de Movierung of formatie van vrouwelijke

— 48 8 --

persoonsnamen uit mannelijke. Het hoofdstuk over de naam
behandelt ' vooreerst de keuze ' van de voornaam, met-gevin
uitgebreide statistische tabellen en o.m. een degelijke meiparagraaf
over de litteraire invloeden op de 14e-eeuwse Kortrijkse antroponymie; vervolgens -de' genetische kategorieén der toenamen, de
erfelijkheid van de namen, hun geografische verspreiding en
migratie geillustreerd met, schetskaartjes. Een kort besluit geeft
samenvattend enkele belangrijke resultaten in verband met de
etymologie van afzonderlijke namen, de lexikografie van het
Middelnederlands, de historische samenstelling van de Kortrijkse
bevol king enz.
In zijn geheel beschouwd is het een voortreffelijk werk, dat
getuigt van jarenlange opzoekingen en een taaie wilskracht.
Wel zijn hier - en daar bezwaren in te brengen, maar die slaan dan
naar mijn mening eerder op detailkwesties. Zo is b.v. de alfabetisering van nd]. oo- en oe-woorden in het glossarium volkomen
mislukt, bij gebrek aan konsekwente spelling van de trefwoorden
(ondanks de verklaring op blz. XXV) en ook wegens te schaarse
doeltreffende verwijzingen.
Dat over de interpretatie van sommige namen kan gediskussieerd worden, is volkomen normaal. Belangrijk lijkt mij dat de
betwistbare gevallen relatief zeldzaam zijn en bij de huidige stand
van zaken alleen maar voor andere hypotesen vatbaar blijven.
Ik denk b.v. aan. Boete/in, opgevat als - „boeteling (nr. 231 en
blz. 5 79), hoewel geen enkele van de vele spellingen (op -un,
-lijn, -lins, -line) in die richting wijst. Beter zou het dan nog als een
familiarisme te verklaren zijn, uitgaande van (Kéte^boetere (zie
nr. 9 S 9) en enigszins parallel lopend met Coke/in (nr. 103 3) of met
Vedelin/ Vedeleire (nr. 2099). Overigens lijkt me de scheiding van
jaquemaert Bouthelin a° i 390 (nr. 23 i) en Jaquemart Bouchelin
a° 1397 (nr. 266) wel twijfelachtig en .tenminste een verantwoording waard te zijn.
Bij lVielin (nr. 225 5) zou dan ook als tweede mogelijkheid eerder
een variant van W'ielmakere dan een afleiding van v^ w. wielen in
aanmerking kunnen komen.
Elders is de formulering niet voldoende genuanceerd of te
radikaal gesteld (zoals onder nr . I271 ). Maar we mogen bij dergelijke details niet te lang blijven stilstaan. Belangrijker zijn de
tekortkomingen in het begin van het tweede deel, met betrekking
tot de naamvorming door middel van suffixen. Deze „worden
"

ingedeeld en behandeld volgens de naamkategorieën; zo krijgt
men een beter overzicht van de in elke naamkategorie gebruikte
suffixen" (blz. 566 n. i). Uit strikt onomastisch standpunt is die
metode ongetwijfeld gerechtvaardigd, maar dan mag zo'n „beter
overzicht" niet schaden aan het doorzicht. Nu worden voor een
deel dezelfde suffixen uiteengetrokken in vijf of zes lijsten, zodanig
dat over hun respektieve betekenis en produktiviteit geen precies
oordeel is gevormd. Een andere indeling, op basis van de suffixen
zelf, had de schrijver wellicht een beter inzicht kunnen geven in
het verschil tussen diakronie en synkronie, tussen de woordvormende en de naamvormende krachten der afleidingselementen.
Om slechts één voorbeeld te noemen, neem ik het -aerd-suffix dat
alfabetisch telkens vooraan staat in de reeks. Het wordt. op zes
verschillende plaatsen behandeld, naargelang het verschijnt in
voornamen (blz. 566), patroniemen (blz. S 74), bijnamen (blz. S 7»'
vleivormen van nomina agentis (blz. S 8i), beroepsnamen (blz. 3 82),
herkomstnamen (blz. S 84). Die naamkundige indeling kan desnoods voldoen voor een typologische beschrijving, maar z e deugt
niet voor een genetische en evolutionistische interpretatie.
Schrijver heeft de twee tegelijk willen doen en is daarbij te werk
gegaan als een archeoloog die verspreide fragmenten van één
beeld los van elkaar zou interpreteren in plaats van ze eerst ineen
te passen. Een meer syntetische behandeling had duidelijker een
kijk gegeven op het dynamische aspekt van de groei, in de juiste
relatie van appellatief tot eigennaam en van de ene naamkategorie
tot de andere.
ik herhaal echter dat die fouten of gebreken slechts te vinden
zijn in kleine onderdelen van dit grote werk en dat ze geenszins
kunnen opwegen tegen de vele positieve aanwinsten die het ons
verschaft. Wegens het belangrijk archiefonderzoek, het oordeelkundig gebruik van de vakliteratuur, de nieuwe vondsten en
interpretaties, de grondige en oorspronkelijke studie van de naamgeving ,verdient deze dissertatie als antwoord op de gestelde
prijsvraag door de Academie bekroond en uitgegeven te worden.
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VERSLAG VAN
Prof. Dr. A. VAN LOEP
Tweede beoordelaar

De schrijver van het prijsantwoord „De studie van de persoonsnamen in de Kasselrij Kortrijk. i 350-1400", ingezonden onder
de kenspreuk Nomen est Omen, maakt zijn naam bekend op niet
minder dan 12 plaatsen : i i maal door een verwijzing (met „we"
hebben) naar eigen publicaties (pp. 15 S, 190, 3 8 5> S 84, 5 8 5, 612,
617, 634, 661, 66z, 670), eenmaal zelfs door in een voetnoot op
p• S 93 zijn „eigen" familienaam te noemen.
Art. 66 van het Huishoudelijk Reglement van de Academie
(Jaarboek 1965, p. 29) bepaalt : „Wie zich op een of andere wijze
bekend maakt... (1) wordt buiten de wedstrijd gesloten".
Daar de inzender, krachtens het H. R., buiten de wedstrijd
wordt gesloten, beschouw ik hiermee mijn verslag aan de Academie als beëindigd.
Beoordeling van het prijsantwoord in se.
P. 3 v.b. : Adaems : de -s is niet verklaard. Het kan bezwaarlijk
gen. -s zijn daar er drie vindplaatsen zijn met van : van (Gillis)
Adaemse, van (Lodewijk) Adaemze. Dan uit Adamus ? Dan kan
Adaens een n uit m door assimilatie aan dentaal s hebben (en dus
niet een Franse genasaleerde klinker weergeven) : vgl. no S o :
Ansterdamme.
No 44.1 (en nog 1469, 1891, 1976...) over het nomen agentis
op -e : het bewijs dat -e een nomen agentis was, wordt niet geleverd. Integendeel : -e was improductief geworden : het bewijs is
dat het steeds vervangen wordt door -er. Onthovene (no 1469) gaan
beschouwen als nomen ag. van onthoveden is noch bewezen noch
overtuigend. Dat -in nomen agentis vormde, is al evenmin
overtuigend : bij v. no 1981 noemt Schr. Stutin een -in-afl. van
state „een broodje" en daaronder een -in-afl. van het ww. stuten
„stutten". Is dat een suffix met korte of met lange i ? Daarenboven

().._„
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of zijn antwoord na de voorgeschreven termijn inzendt ".
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staat, in een reeks citaten van een halve bladzijde lang, er geen
enkel met het toch verwachte lidwoord de?
NO 720 : De Hert „le Cerf"; kan ook de herder zijn, vgl. hd.
(Hermann) Hirt.
No i 192 : Holmberg (waarnaar verwezen wordt) staat blz. xxxvii
niet in de Lijst der geraadpleegde werken.
No 1 967 : stratin nomen agentis op -in van ww. straten : vgl.
hierboven sub no 441.
No 2012 : Teifaert wordt verklaard als samenstelling van dag
en werd, wat wel juist zal zijn. Maar totaal verkeerd is
de verklaring : „door syncope van intervokalische g:
uit da(g)i. . . ontstaat dan door i-umlaut dei ... ". Dat
voorts Tei f erd ontstaan is uit dei-nerd „door hypokoristische verscherping" wordt niet verantwoord.
In dit verband verwijs ik nog naar 2016 Tierin,
Terin, Theerun, Terrj/n „vermoedelijk onder invloed
van de Romaanse vormen Thierry, Théty, waardoor de
anlaut-t en de identiteit Tierin = Ter(r)in verklaard
wordt". Over t- schijnt de Schr. mijn aantekening
(Versl. Med. Kon. Vl. Ac., '934, blz. 370) niet te
kennen, en ir verband met ê = ie : Erik Rooth,
Saxonica (Lund, 1949), blz. 77 vv. ook niet (ee = ie als
ingweoons : ald. blz. 81, voetnoot 99).
No 21 10 : Vereeke : vgl. F. DEBRABANDERE, Kortrjkse Persoonsnamen omstreeks 1.¢o o (Tongeren, i 95 8), n° 878 waar
staat : vander Vereeke (steeds met het lidw. der) in
zes citaten, zodat ver- niet de samentrekking van van +
der kan zijn : vgl. ald. eenmaal van der Veereeke. Veer,
ver kan dan zijn, evenals in mnl. verfare (Mnl. W. 8,
18 76), een oud bijv. nw. met de bet. „oud", got.
fairn : zie mijn Introduction a' l'étude du moyen-néerlandais
(Paris, '95'), blz. 120.
Blz. S 20 (n° 46) en blz. 5 3 7, bij de als Germaans opgegeven
namen, heerst willekeur, ook onnauwkeurigheid : (bij Franciscus)
Vranko, Vranke : bedoeld is Franko; — blz. S 3 7, no 129 hrabanmar : bedoeld is hraban-mêr of -mdr; rik-pari : bedoeld rik-; hrothberht en hrod-(land) : bedoeld is hróth; no 141 hrodgaud = ? ?;
hrodga(e)r = ? ?
Blz. S 66 : voor de variant -ay (I4de e.) / -oi kan men niet
de chronologisch verschillende vormen francois /frariçais (i 8de e.),
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1 bourgey(s) (tijd - : i zde eeuw ?) op gelijke voet
stellen. Verward, onduidelijk en onvoldoende uitgewerkt is ook
alles, wat blz. S 76 wordt gezegd van -ei variant van -oi (waar ' ei
vergeleken wordt met de diftong in Beidin / Boidin, Weits / T'oits
en in . Everde:). Hier worden - westvlaamse - en romaanse verschijn
selen door elkaar gehaald; zie hoofdzakelijk K. R.OELANDTS in
Fryske Studies J. H. Brouwer (196o), blz. 401 en de aid. aange-haalde literatuur.
Blz. 5 I I : Artur (no 14), Griffoen (no 56) worden kristelijke
namen genoemd.
Blz. S 7o : bij de verklaring van -inne uit -in + *on kan in het
tekstverband van de auteur in niet anders opgevat worden dan
als het deminutief-suffix -In (met lange 1) en toch verwijst de auteur
naar Schonfeld (uitg. van 19 4 !), blz. 226, waar in zonder twijfel
een korte i bevat. Heeft de auteur Sch. niet begrepen, of schrijft
hij verwarde taal ? Want -in bij Sch. is het (vgl. got.) -in / -an suffix van de zwakke declinatie. Ook nog op blz. S 78 rammelt het
betoog van de auteur aan alle kanten : het suffix -ling vat hij op
als een contaminatie van het deminutief-suffix -un en -inc : had
hij Wilmanns D. Gr. II Wortbild. § 2 8o en p. 370 gelezen, dan
had hij gezien dat het suffix -ling reeds in het Gotisch bestaat
(zie ook Schönfeld zo i waar hij naar verwijst !), alsook in het
ohd. op zo'n schaal dat contaminatie van deminutiefsu f x ( !) -1/n
en -inc uitgesloten is.
Blz. S 86 v.o. : „in... Jane (uit Jehane) is een onbetoonde lettergreep in het midden weggevallen" is onnauwkeurig uitgedrukt,
i.pl.v. „een onbetoonde k l i n k e r ", t.w. e voor zover de h
stom was geworden : met „lettergreep in het midden" wordt ha
bedoeld, wat „onbetoond !" -- onzin oplevert.
In dit verband mag er nog op gewezen worden, dat taal en stijl
wel eens te wensen overlaten. Stijl : blz. XV : „Het is bekend dat
de provinciegrens ook niet samenvalt met de dialektgrens tussen
Oost- en Westvlaams ". Dit ook sluit niet aan bij het voorgaande
in het verband. Blz. XV : „Deze grenzenbundel steunt dus op
nog andere verschijnselen dan de diftongering/monoftongering ".
Waarom : dus ? En wat verstaat de Schr. onder monoftongering ?
Denkelijk de monoftongische uitspraak van i en uu, maar dan
heeft hij zich slecht uitgedrukt. -- Blz. XVf : „Vauterin wees
er al op, dat in het Westvlaams met de verkorting van /y:/ tot
/y/ de opening van /y:/ tot /<D:/ voor r gepaard ging" : dat is
en bourgois (sic)
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onduidelijk : bedoeld zal wel zijn, dat het gebied waar ly:1 tot /y/
verkort werd samenvalt met dat van de opening van ly:/ tot /<D:/
(en niet bedoeld : dat de verkorting -- fonetisch -- gepaard gaat
met opening). — Taal : p. XVIII : (de stad werd) voor een groot
deel in as gelegd" : i . in de as ; XIX : grootstad : is een verwerpelijk germanisme voor grote stad (Koenen; Vandale kent niet eens
grootstad i). No 2028 : „ik meen dat een Germ. naam aan de grondslag
kan liggen" ; --- blz. S 66 : authentisch i . authentiek ; -- blz. 629
„overal staat jan aan de leiding" : i . komt voorop; -- blz. 662
„ ... liet de erfelijkheid van de toenaam ... uitschijnen". i . deed
uitkomen; — blz. 661 : „hield men de traditionele voornamen...
in eer". I. in ere.
NO 961 : Keusaert : „nomen actionis ... met gepalatalizeerde
klinker, van cosen „liefhebben" (M. W. III, 1964) ".
Dat kan niet, omdat kozen een (scherplange) ó heeft en
niet bewezen wordt, hoe palatalisering te verantwoorden is.
No I o8 I : Creymersch / Craymersch „let op de palatalizering
ai / ei". Wat betekent dat : palatalisering ? In i o 8 8
staat Creyin verklaard als -in- afleiding van mnl.
cr(a)eyen M. W. III, 2024/5 . Maar dit mnl. creyen is
oostelf !!

Hoewel met erkenning van verdienstelijke zijden van het werk,
zou ik, om de vele boven vermelde bezwaren, veeleer geneigd
zijn geweest de prijsvraag in se aan te houden, om de Schrijver
in de gelegenheid te stellen, de huidige vorm van het ingezonden
werk nog te verbeteren. Uit bepaalde overwegingen, die hier niet
hoeven meegedeeld te worden, heb ik me dan toch aangesloten
bij het voorstel tot bekroning.
VERSLAG VAN

Dr. M. GYSSELING
Derde beoordelaar.

Ik sluit mij volledig aan bij het verslag van de eerste cormissaris. Onderstaande opmerkingen hebben dan ook slechts de
waarde van een aanvulling daarbij.
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Het eerste deel van dit prijsantwoord is een materiaalverzameling met naamverklaringen. De etymologieën van, de 2309
familienamen en 269 voornamen schenken over het algemeen
volkomen bevrediging, ook al blijft, omdat de antroponymie nog
een jonge wetenschap is, veel raadselachtig of twijfelachtig. Met
een aantal nieuwe verklaringen is men bijzonder gelukkig, bv.
Busere. Een algemene opmerking is dat, wat de geografische toenamen betreft, onvoldoende rekening gehouden werd met de
Oostvlaamse toponymie, hoewel het behandelde gebied voor een
klein deel in de provincie Oost-Vlaanderen ligt en voor het overige
er toch aan grenst. Voor de Westvlaamse toponymie kon de
auteur namelijk beschikken over het reusachtige woordenboek
van De Flou, terwijl uit Oost-Vlaanderen nog haast niets gepubliceerd is. Een paar voorbeelden : no 217 Boedelghem is wel
hetzelfde als I 361 Bodelghem, 1461 Boederghem, 1495 Boereghem, nu
Boeregem onder Ouwegem; no 1892 van der Zorghe (te Olsene) is
te identificeren met 13 70 ter Sorghen, boerderij te Zingem, waar
reeds in 13 2I Egidius van der Zorghen vermeld wordt. Doch zelfs
waar het namen van gemeenten en belangrijke gehuchten betreft,
geeft de auteur blijk van onbekendheid met Oost-Vlaanderen,
hoewel hij de oude vormen daarvan toch kon vinden in mijn
Toponymisch Woordenboek. Bv. no 698 Heyne is Eine; no i 169
Lederne is wel degelijk Sint-Martens-Leerne ; n° i 222 Loe sere is
Lozer onder Huis e ; n° 2229 W"eldene is de gemeente Welden,
niet Welden onder Zevergem dat ik nog in geen archiefteksten
heb aangetroffen. De synthetische beschouwingen over migratie
in het tweede deel (geïllustreerd door kaart no I S) leveren dan
ook een beeld op dat, wat zijn oostelijke vleugel betreft, vals is.
Ik nodig de auteur uit om, vooraleer hij zijn boek publiceert,
mijn fiches voor een Middeleeuws toponymisch woordenboek
van Oost-Vlaanderen bij mij thuis te komen inzien.
Hoewel de auteur de vakliteratuur terdege onder de knie heeft,
is hem toch een belangrijke vergelijkingsbron ontgaan, die voor
vele Vlaamse namen de vroegste vermelding oplevert : Het oudste
goederenregister van de Sint-Baaf sabdjj te Gent (eerste helft XIIIe eeuw),
uitg. M. Gysseling en A. Verhuist, Brugge 1964. Bv. dient in het
licht van oude grafieën Spalgart, Speliart aldaar, de in no 1906
voor Spilgaert voorgestelde etymologie te vervallen. Zo ook is
p. S S 7 n° 228 Lie niet uit Lelie, doch uit Alie ontstaan (Romaans
hypocoristicum bij Athalhaid; Goederenregister s.v. Alie, Lien).
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Hier volgen nog enkele losse opmerkingen. NO 271 Boukaert is
een ook in Noord-Frankrijk en wel reeds in de i e eeuw geattesteerde naam (Bocars in de rollen van de S oe penning van
Artois, waarvan de uitgave, door P. Bougard en mijzelf, persklaar is), dus uit Burkhard < Burghard, niet uit een toponiem
ten Bouke. No 3 8 8 Deine zal wel hetzelfde zijn als no 3 9 S Dene
„Deen", met Westvlaamse evolutie e > ei in open lettergreep.
No 493 Persijn gaat weliswaar in dit geval terug op d'Esperchin,
doch deze conclusie mag niet veralgemeend worden : de Hol
familienaam Persijn is al in 1162 geattesteerd als Persin-landse
(M. GYSSELING, Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen
tot 122J, Groningen 1966,
p. i6). no 736 Hinneken is veeleer
ontstaan uit de in de i 3e-ie eeuw veelvuldig voorkomende
voornaam Heinekin (bij Heinric). P. S i S no i 8 Basin is veeleer een
hypocoristicum bij Basilius; cf. p. 548 no 186-187. P. 522 N 0 54
Joffroit is niet een variante van Godeverd, doch ontstaan uit Gautsfrith.
Doch al dergelijke vergissingen zijn onvermijdelijk. Het komt
er in de antroponymie allereerst op aan, zo uitgebreid mogelijke
materiaalverzamelingen aan te leggen en te publiceren.
Het tweede deel : de antroponymische studie, is, afgezien van
enkele reeds door de eerste commissaris geformuleerde opmerkingen, eveneens uitstekend. Ze gaat geen problemen uit de weg
en verrijkt en verheldert in grote mate onze kennis. Bijzonder
geslaagd is bv. de uiteenzetting over het wegvallen van lidwoorden en voorzetsels in familienamen.
Het gehele prij sa.ntwoord legt getuigenis af van degelijk vak
Een reusachtige arbeidsprestatie ligt er in besloten.-manschp.
Het is een van de allerbelangrijkste antroponymische studies uit
het Nederlandse taalgebied en, voor de periode die het behandelt,
de belangrijkste die ik ken. Dit werk dient, na verbetering, ten
allerspoedigste gepubliceerd te worden, ook om als model te
kunnen dienen voor antroponymische proefschriften aan onze
universiteiten. De verdiensten ervan zijn zo groot dat ik de
Academie, ook al kan men tegen sommige details van vormelijke
aard waar men overheen leest als er niet speciaal de aandacht
op gevestigd wordt en die niets meer onthullen dan wat elk vak
uit de titel kon opmaken — juridische bezwaren-genotrds
aanvoeren, in gemoede adviseer het te bekronen.

HOE VERTALINGEN VAN IN
HET NEDERLANDS GESTELD

WETENSCHAPPELIJK WERK TE BEVORDEREN?
DOOR
Ger SCHMOOK
Lid van de Academie

Eer een louter toeval brengt mij er toe voor u het probleem aan te
snijden dat heden aan de orde staat. Als ondervoorzitter van de
Kultuurraad voor Vlaanderen werd mij — met wijlen onze
Collega Prof. Dr. P. de Keyser opgedragen contact te nemen
met Prof. Dr. W. Peremans (Leuven), die de Kultuurraad voor
meer dan een jaar, en dit te persoonlijke titel, voor de vraag had
gesteld of geen wegen te vinden zouden zijn, om, in zake de
wenselijkheid van het publiceren van Vlaams wetenschappelijk werk in
vreemde talen, tot een enigszins concrete begripsvorming te komen.
Vooraf zou dienen onderzocht te worden of de betrokkenen,
professoren en studenten, wel tot een bepaalde eensgezindheid
zouden gebracht kunnen worden, waarna ev. naar middelen zou
moeten uitgezien worden om de ongetwijfeld hoge kosten te
bestrijden.
Twee vergaderingen hadden te Leuven met Prof. Peremans en
afgevaardigden van de Kultuurraad plaats. De laatste op io januari 1967. Ondertussen was Prof. De Keyser overleden en werd
besloten, dat de inleider van heden het eigen voorstel zelf zou
opnemen om het klimaat hier en daar vooraf te peilen. In de gevoerde gesprekken was inderdaad de wenselijkheid tot uiting
gekomen door inside information na te gaan of het onbetwistbaar
interessante en zelfs dringende probleem voldoende belangstelling
kon , opwekken.
In onze Academie werden twee collega's aangesproken, de heren
Kuypers en Pauwels, die zich op slag bereid verklaarden de zaak
mede aan te snijden, zo de bespreking maar werd ingezet.
Staat mij bijgevolg toe vooreerst te verklaren, wat verwacht
wordt van deze vergadering én van de Kon. Vlaamse Academie
voor taal- en letterkunde in het algemeen : het komt er vooralsnog
enkel op. aan uw zegen te verwerven om van ons cenakel uit, als
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de meest aangewezen instantie, de v e r s c h i 11 e n d e V 1 a a m se Academiën er toe te bewegen een gemengde, maar
vrij beperkte c o m m i s s i e te vormen, die het probleem
in zijn geheel zou onderzoeken en, zo mogelijk, tot practische,
dat is concrete besluiten zou voeren.
Het komt de initiatiefnemers wenselijk voor een soort van
memorandum opgesteld te zien, waarin, onder deelname van de
meest verscheiden universitaire disclplln e s, betoogd zou worden :
i. hoezeer het v o o r h e t g e z a g van de Vlaamse wetenschap
en cultuur in opgang noodzakelijk is, dat w e t e n s c h a p pelij ke werken, handboeken, vulgariserende syntheses en artikelen in allerlei periodieken en verzamelwerken oorspronkelijk in
het Nederlands gesteld blijven;
2.

hoezeer het voor d e e x p a n s i e van het Nederlands wetenschapsleven in de wereld ook noodzakelijk is, do o r t e
d r i n g e n in steeds meer beschavingsgebieden en dit langs
vertalingen van oorspronkelijk in het Nederlands gesteld
wetenschappelijk werk in één of meer wereldtalen om, wat
meteen het probleem impliceert van lezingen door de auteurs
zelf of anderen in het buitenland.

Houdt de eerste eis de wens in, dat de hoogleraren van alle
disciplines in alle Vlaamse universiteiten hun studenten er zouden
blijven van overtuigen dat het plicht is tegenover de zich ontwikkelende gemeenschap alle proefschriften en publicaties in het
Nederlands te stellen en wij weten dat hier en daar het been
minder en minder stijf wordt gehouden —, de tweede optie
brengt er ons toe er zorg voor te dragen, dat vreemde geleerden
en dito publieken zouden kunnen kennis krijgen van onze wetenschappelijke productie langs gedegen vertalingen om, want het is
ontstellend na te gaan in de bibliografieën van standaardwerken,
universele voorlichtingen en naslagwerken hoezeer N e d e r 1 a n d s w e r k van hoog, en zelfs verruimend gehalte in Nederland en België gepubliceerd, b i j d e i n t e r n a t i o n a a l
opgevatte bronnenopgaven of vergeten, Of
v e r n a 1 a t i g d wordt. Zelfs met een algemeen te constateren
aangroei van het aantal originele publicaties in beide landen en

499 --

zelfs met het doordringen van het Nederlands in het universeel,
politiek, economisch en sociaal verkeer blijft de toestand een
schadepost, zo op het morele als op het prestige-vlak.
Moet de geldigheidsdrang van jonge geleerden op het internationale vlak, wanneer zij wensen te promoveren direct in een
vreemde taal, niet zo maar ingetoomd worden — zekere verhoudingen zullen steeds in acht genomen moeten worden, wat de
specialisaties betreft de zuivere doelstellingen van de nog steeds
te leveren strijd om een volledige vernederlandsing van het
universitair onderwijs mogen evenmin of beter : zeker niet uit het
oog verloren worden, nergens. Deze strijd is lang niet ten einde
en het zou een verloochening en een ontwaarding betekenen van
een heel noodzakelijk aldus beleefd verleden, mochten wij op dit
stuk om utiliteitsredenen van zwakheid blijk geven. De vraag
zou zelfs rijzen of de Vlaamse Beweging in haar geheel dan nog
wel zin heeft, of ooit heeft gehad. Anderzijds denkt niemand er aan
het gezag van welke vreemde taal ook te ondermijnen.
Uw inleider wenst hier niet nader te onderzoeken in hoeverre
een algemeen-gevolgde politiek van redactie of publicatie d i r e c t
i n v r e e m d e t a 1 e n mogelijk zou zijn zonder te schaden aan
de degelijkheid, en aan de originaliteit van ee werken-zelf ! Niet
iedereen, het is toch bij ondervinding gebleken en aanvaard, is in
se polyglot, zodat de eventuele aanvaarding van een dergelijke
politiek hoe dan ook moet leiden tot een d e p e r s o n a l i s a t i e
v a n d e p r o d u c t i e op zichzelf, vermits de publicatie meestal
maar zou kunnen geschieden langs technische vertalingen om, op
het originele handschrift of op het typoscript. Ongetwijfeld werd
reeds ondervonden hoe zwaar, financieel gezien, dergelijk initiatief
op de prestatie kan drukken.
Ten slotte als het ware automatisch tot vertaling besluiten van
AL het werk dat op de markt komt of in tijdschriften doorbreekt,
is even onzinnig en beslist ondoelmatig, het onberekenbaar hoge
bedrag aan kosten hier ook nog buiten beschouwing gelaten.
Er moet dan wel naar een middenweg gezocht worden, die,
principieel, er zou in bestaan, dat vast gehouden wordt aan
d i r e c t e p u b l i c a t i e van zorgvuldig uitgekozen weten
werk, m e t , eventueel, de a p p a r a t u s i n h e t-schapelijk
N e d e r l a n d s, maar m e t onmiddellijke toevoeging van
een zeer uitgebreide samenvatting, waarvan
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de omvang deze van de thans reeds gebruikelijke „summaries" in
grote mate zou overtreffen.
Zou, om begrijpelijke redenen, niet onmiddellijk vertrokken
kunnen worden met een „herneming in notedop", dan kan deze
achteraf komen met toevoeging of inlassing van
de oorspronkelijke illustraties of tabellen,
voorzien van degelijk vertaalde legendes.
Dat alles is te onderzoeken én te berekenen.
Werd links en rechts het vraagstuk van de Vlaamse aanwezigheid in het buitenland al eens gesteld, dan zal deze van de Vlaamse
wetenschap toch zeker niet de minste aandacht mogen toegekend
worden. De Kultuurraad voor Vlaanderen verzamelt dan ook
alle gegevens om de bedoelde Commissie technisch voor te
lichten, opdat zij zich een duidelijk beeld zou kunnen vormen van
de financiële implicaties. Er mag immers niet bij vergeten worden,
dat de v e r t a l e r s meestal (en bij voorkeur) gezocht zullen
moeten worden i n d e 1 a n d e n waarvoor het vertaald werk in
eerste instantie bestemd is.
Op de rekening, inderdaad, zal het aankomen. Daarom zouden
de initiatiefnemers graag zien, dat de te vormen Commissie —
onder het gezag van de ter zake bevoegde Academies overging
tot het vormen van een Stichting waarbij kapitaalkrachtige
Vlaamse instanties en gezaghebbende Raden en Openbare machten
zouden betrokken worden, daar het hier dan toch wel gaat om een
zaak van openbaar belang.

Zou het nodig blijken de financieel aan te spreken organismen
nog te moeten overtuigen van het grote nut van de onderneming,
dan is het logisch dat de Commissie eveneens het passende
statistisch materiaal ter beschikking wordt gesteld. Het zal o.a. de
moeite lonen in de boekenproductie van enkele markante jaren
de verhouding na te gaan van het „Vlaamse" wetenschappelijke
boek tot de hele voortbrengst in België, want is het ritme van de
publicatie van vreemdtalige werken, hier zowel als inNederland,
in het jongste verleden op treffende wijze versneld, wat wijst op
een vlijtig rijpingsproces, de cijfers betreffende de aanmaak van
wetenschappelijk werk in het Nederlands, hier te lande, houden
ook .verheugende verrassingen in.
Met een en ander is de kous echter nog niet af. De Commissie
zal zich inderdaad - allicht geconfronteerd vinden met het ingewikkelde probleem van de taal , waarin d e uit g e -
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•breide samenvattingen bij voorkeur zouden
.g e s t e 1 d moeten worden. Vermoedelijk is het gewenst de beschouwingen op dit stuk, politiek, geheel buiten de opportuniteit
talenkeuze-van-het-ogenblik te houden teneinde het
van de talenkeuze-van-het-ogenblik
een zo zuiver wetenschappelijk mogelijk uitzicht te
waarborgen. De behandeling van het vraagstuk moet ontdaan
worden van alle a-priorismen en gevoelsargumenten. Wij kennen
de drang in de openbare Vlaamse opinie om, zich axerend op de
eentaligheid van zovele franssprekenden in ons land, als tweede
taal het Frans op te geven en boudweg het Engels te verkiezen.
Hoezeer bij velen, ja bij de meesten, de neiging mag voorzitten
voor de vertaling van de beoogde samenvattingen spontaan een
universeel verbreide taal als het Engels te verkiezen, het zal toch
nodig blijven het oor te lenen aan bepaalde prioritaire argumenten.
die soms wijzen in andere, ja onverwachte richtingen. „Onze
Alma Mater", het orgaan van de „Vlaamse leergangen te Leuven",
publiceerde voor een jaar (loste jrg., nr. 3, blz. 164 -172) de uitslag
van een beperkt gehouden enquête onder zeven professoren over
het vraagstuk der vertalingen en zo kwam onmiddellijk ook de
keuze van de intermidiaire taal ter sprake met de voorrang die
-de ene op de andere zou moeten toebedeeld worden. Ongewild
kwamen de zeven wijzen tot grote tegenstellingen, die hun
oorsprong vonden in telkens zeer aanvaardbare, doch uiteenlopende criteria. Bij aldien het Russisch (b.v. voor de geologie)
nog niet eens aan bod kwam in het gesprek, draaide het wiel

opvolgend in deze richting : N.-D.-F. ; D.-E.-F. ; E.-F.-D ... !
Ongetwijfeld spelen hierin generatieverschijnselen mede, zowel
als zuiver wetenschappelijke oriënteringen; misschien ook de
routine-beluistering of het dito bekijken van de massa media.
Het probleem is complex, ongetwijfeld.
, Een en ander wijst er op, dat bij de samenstelling van de ge•mengde Academie-Commissie de collega's attent moeten gemaakt
worden op uitzichten, die reeds elders aan de oppervlakte zijn
gekomen.. Best ware dan ook, dat de Academies, vooraleer zij
respectievelijk hun twee, drie leden definitief zouden aanduiden,
de kwestie eerst in eigen schoot zouden nagaan. Het is precies
daarom,. dat bij ons beroep zou dienen gedaan te worden op onze
collega's Pauwels en Kuypers : op de een om met het gezag van
..de universiteitsprofessor de zaken te volgen; op de andere, omdat
hij met de ondervinding opgedaan in de Nederlandse Stichting
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voor vertaling van literair werk, ongetwijfeld nuttige wenken
kan geven. Het is bovendien niet uitgesloten, dat contact moet
gezocht worden in Nederland met de „Stichting voor moeilijk
toegankelijke wetenschappelijke literatuur" (S.M.W.T.L.), die
weliswaar dagelijks begaan is met het probleem in omgekeerde
richting, maar haar bevindingen langs haar medewerkers om,
kunnen kostbare voorlichting inhouden.
Hoe men ook de zaak beschouwt, ze eist kalm overleg, vooral
omdat ze, eens in gang gestoken, haar voortgang moet kunnen
hebben tot in lengte van dagen. Wij geloven toch in onze opgang
en in de paraatheid van de jonge wetenschapslui ? Mag het zijn
dat Collega Kuypers bij zijn ambtsaanvaarding als Bestuurder
in 195 3 (Zie de Verslagen en Mededelingen, blz. 664-667: Even
voorstellen ? : De „Vlaamse Academie ") het pessimistisch geladen
verwijt toestuurde aan onze geleerden, dat zij zich als lid van
wetenschappelijke kringen nooit als Vlaming aandienen en dat
de ontwikkeling van de Vlaamse wetenschap in V l a a m s e
p u b l i c a t i e s niet op de voet te volgen is, dan is daarin thans
al wel een kentering ingetreden, maar ... zoals uw inleider zei :
zekere jonge paarden staan in de zuiver wetenschappelijke stal,
daar vooral, te trappelen. Moeten wij anderzijds hopen, uw
inleider parafraseert nog maar Collega Kuypers, dat wij niet
vergeefs beroep zullen doen op het sociaal plichtsbesef van onze
jonge geleerden, dan moet het als tegenprestatie o n z e taak zijn
naar middelen uit te zien om het d u b b e 1 e wetenschap p e l i j k e spel te spelen.
Alleszins moet waar blijven, dat alleen de landstaal als voertaal
vruchtbaar resultaat kan opleveren. Dit principe moet dan ook
zijn uiting blijven vinden in de publicaties.
Waren in 1913 de gemoederen opgetogen toen de eerste
Vlaamse, geïllustreerde handleiding in de plantkunde, a la Schmeill,
verscheen van de hand van Dr. C. de Bruyker, wij zijn na een halve
eeuw toch zo ver, dat slag op slag, de accurate leergangen verschijnen van onze universiteitsprofessoren. Ook in het Nederlands.
Op die weg is geen terug, maar wij staan thans voor de volgende
stap : de doorbraak op het universele plan.
Zou het toegestaan zijn, als een soort van parallel, te wijzen op
de publicatie sedert enkele maanden van de „Flemish Press Review",
communiqué dat er op berekend is dagelijks te wijzen op ons
kranten- en weekblad-nieuws ten einde in het buitenland de te
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onzen detrimente soms weerzinwekkende inside-voorlichting te
keer te gaan en waaraan de buitenlandse pers met zo'n welgevallen
snoept. Ook dit initiatief is nieuw. Ook dit initiatief vraagt opofferingen, maar het vindt zijn weerklank.
Het is, weloverwogen, de weg die wij uit moeten en die onze
Academie mag uitstippelen, omdat wij met onze tot rijpheid
gekomen taal, universeel en zelfs Europees gezien, toch maar een
peulschilletje betekenen in het lappedeken. De toestanden realistisch bekijken, heeft ons nooit kwaad gedaan, op voorwaarde
echter, dat wij er onze ideële doelstellingen niet bij uit het oog
verliezen.
Gaan wij na hoe in de internationale bibliografie der weten
cultuurdomein achter het Ijzeren Gordijn gelegen-schapent
langzaam maar zeker zijn plaats opvordert en deze ook, dank zij
vertalingen in de stereotype Westeuropese talen (b.v. door het
ingrijpen van het vertaalbureau van de Technische Hogeschool
te Delft, het European Translation Centre), inneemt en met
gezag, door herdrukken, bezet, dan kan, noch mag twijfel nog
langer ons handelen hinderen. Zo, althans komt het uw inleider
voor, die u dan ook verzoekt u te beraden over de vorm, die de
voorgenomen Commissie zou moeten aannemen, over de procedure die te volgen is om zo snel mogelijk tot een practisch resultaat
te komen.
18.4.1967

SPAANS AVONTUUR TE BEAU VOORDE
door
K. JONCKHEERE
Lid der Academie

In I 5 87 wordt Vondel te Keulen geboren maar het is in Londen
dat men het hoort donderen. Filips de Tweede broeit in Madrid
het plan uit om Engeland te veroveren. Als deze machtige kon
uitgeschakeld wordt, kan hij Kanaal en Noordzee vrij en-kurent
open bevaren en de Nederlandse opstandelingen gerieflijker bedwingen.
Antwerpen is van geen tel in zijn strategie, de Zeeuwen en de
Hollanders beheersen de Schelde. Frankrijk blijft een onzekere
pion maar de Koning van Hispaniën rekent daar op innerlijke
twisten om dit land te neutralizeren, het in elk geval van inmenging
te weerhouden.
De inzichten van Filips U heten geheim te zijn. Dit blijkt
illusoir. Zijn voornemens gingen aan het kiemen in i S 83 maar
wie kan, zelfs in die tijd, hopen dat ze op vier jaar tijd niet zouden
uitlekken ?
De vloot waarmee Engeland zou veroverd worden krijgt de
roekeloze - naam „Armada invincible", de onoverwinnelijke gewapende.
De strategie verlangt dat de Armada zou wegzeilen uit la
Coruna. De hertog van Parma zal uit Duinkerken en Nieuwpoort,
waarvan de havens door daartoe speciaal uitgegraven kanalen
werden aangepast, uit Vlaanderen een helpende hand reiken.
Op 22 juli wordt het ruime sop gekozen met 65 grote galjoenen,
25 karvelen voor het troepentransport, 90 adviesboten, i 3 loggers,
8g aleien en galjassen. Ons historisch oog vaart mee. Het kan
ordelijk maar verbaasd de 19.295 soldaten tellen, de 80 5 2 matrozen,
de 2088 slaven, een grootinquisiteur omstuwd door izo monniken,
de nodige chirurgijns met helpers. We strelen met vreedzame hand
2431 kanonnen, duiken belangstellend in de ruimen waar proviand
voor zes maanden ligt gestouwd.
De weidse Spaanse families, met zonen tuk op avontuur, glorie
en verdiensten beneden en in het hiernamaals, staan i 24 telgen van
-
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het zuiverste blauw af ten dienste van koning en ideaal. Alsof het
een uitstap geldt nemen ze hun schildknapen, koks en andere
hoffelijke dienaars mee.
In augustus doen de Spanjaarden na een eerste treffen met de
Jacks Dales aan. Een van de Engelse admiraals, I-Toward, de twee
anderen zijn Drake en Hawkins, maakt gebruik van een gunstige
wind en laat 8 branders afdrijven richting Armada. Deze, om aan
de vlammen te ontsnappen, kiest zee maar in het gedrang ontstaan
aanvaringen.
Zodra de zon opkomt geraken Spanje en Engeland slaags. De
Spanjolen worden uit elkaar gejaagd, gelukken er echter in zich te
hergroeperen maar nu worden zij naar onze zandbanken gedreven.
De Nederlander Pieter van der Does vindt in deze warboel een
gemakkelijke prooi. Enkele galjoenen worden gepraaid en overmeesterd, een paar andere worden tot zinken gebracht. Soms
brengen onze vissers vandaag nog een van hun ankers mee.
Hier begint de roman van Henri Malo, „Le tendre amour de
don Luis", de tedere liefde van jonker Lodewijk.
Hij heet kompleet Don Luis de Velasco en is een van de
Kastilliaanse ridders die, koortsig door Spanjes grootheidswaanzin, honor y grandeza willen dienen. De „Quij ote" heeft
don Luis nog niet gelezen, — die verschijnt pas in 1605 —, maar
de verovering van Mexiko door Cortes, andere ophitsende
triomfen en zijn ridderslektuur hebben zijn hoofd verhit en
gesmeed.
Kom mee naar het strand. Half bewusteloos, vastgeklampt aan
een ra, ziet hij het tergend langzaam opdoemen, leeg en oi herbergzaam, met tussen de overwolkte zomerzon en de branding
de onheilspellende, met gegeseld helm en donkere dorens bezette
duinen. Hij kreeg heel wat walgelijk water in de keel, daar zorgde
de zwalpende storm voor. Zijn zwart haar kleeft in zijn door zout
geprikkelde oogleden. Zo suf is hij dat hij niet weet dat de ra
hem reeds ankerde aan de garnalenvloer. In zijn onderbewustzijn
ziet hij allicht nog troebel de bekruiste wimpels waaien van zijn
eens zo trots galjoen, de „San-Felipe".
Meester Naerbouts is griffier van de Spaanse admiraliteit te
Duinkerke. Met paard en kar, gemend door zijn knecht Jan, laadt
hij de lijken op van de Spaanse aangespoelden, hidalgo's, soldaten
en zeelieden, uit wier nog open oogballen de wanhoop week voor
de alles relativerende dood. Meester Naerbouts en de Vlaamse
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Duinkerkenaars houden niet van deze vreemdelingen. De hertog
van Alva spookt nog in de herinnering. Maar de lijken zijn van
hetzelfde geloof en het werk van barmhartigheid, de doden
begraven, noopt tot nuchtere plicht. De kar is volgeladen maar
ginds ligt nog een verdronkene. Hij moet ook mee. Rot hij op het
zand, misschien helpt hij de pest aan eigen slachtoffers. Het is
Moeder Overste van het gasthuis die naar de bijna vergetene wijst.
-- Maar hij leeft nog ! roept ze ontsteld.
Meester Naerbouts heeft administratief geen opdracht zich met
levenden bezig te houden. Dit is het werk van de kloosterzusters.
Ze ontdoen de half bezwijmde van zijn door het zeewater
gesteven uniform, wrijven hem in met azijn en hij wordt bovenop
de lijken van zijn landgenoten gestrekt. Het is avond als de korte
stoet voor de zoveelste keer die dag Duinkerke binnensjokt.
De burgers hebben hun stugge huizen gesloten maar de herbergen lawaaien nog met parlesantende soldeniers van Farnese en
zatte Vlaamse mariniers. Meester Naerbouts' hovenier, Jan, houdt
stil voor het Sint- Ju liaanshospitaal. Met twee in één smal bed ijlen
er de geredde sukkelaars . Er wordt gewacht op een herstellende
of een dode om verse wrakken een peluw te verstrekken. Don Luis
wordt neergelaten op een strozak in de spreekkamer.
De volgende ochtend ontwaakt hij, geradbraakt. Maar zijn
Spaanse aard veert spoedig op. Het karig maal dat een zuster hem
voorzet acht hij te min en hij reklameert. De zusters begrijpen
hem niet. Hij kent slechts een paar flarden onbruikbaar Frans
„mais ne parlait pas un traitre mot de flamand". De aalmoezenier
van het gasthuis wordt er bij geroepen, een je7,u^tenpater , genoemd
Verbeeke, een geestige en lepe bon-vivant.
Pater Verbeeke pelt don Luis de tong, spreekt hem moed in en
zal hem helpen de gelofte te vervullen die hem moet gesterkt
hebben als hij ooit weer behouden aan wal geraakte. Glimlachend
aanvaardt Pater. Verbeeke don Luis' ring voor zijn kapel en
belooft de schenker voor kontakt te zorgen met markies Antonio
de Melquiades, gouverneur van Zee-Vlaanderen, toevallig op
doortocht te Duinkerke.
De markies komt inderdaad op bezoek, vraagt don Luis in dienst
te treden van Spanje te land en de ketters te helpen bevechten.
Luis aanvaardt dadelijk en wordt onmiddellijk gehecht aan de
persoon van, de markies zelf. Hij ontvangt hiervoor duizend
dukaten om zich te kleden en te ekwiperen. Om in de gratie van
.
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de markies te staan biedt burgemeester Cornil Martins hem aan
het krioelende hospitaal te verlaten en intrek te nemen te zijnen
huize. Dezelfde avond slaapt don Luis in een donzen bed met
kolommen. Hij luistert naar de vreemde muziek van de beiaard
en slaapt in, wellustig moe.
Burgemeester Cornil Martins is brouwer en opportunist. - Hij
heeft heel wat geld belegd in kaperschepen en werd een van Duin=
kerkse rijkste ingezetenen. Benevens zijn fortuinlijk huis te
Duinkerke bezit hij nog een kasteel. „A quelques lieues de Dunkerque, dans unie campagne plantureuse et verdoyante, un pittoresqu:e manoir, cache dans un bouquet d'arbres que dépassaient
seules les poivrières (wachttorentjes) et les girouettes des tours,
encerclé par une eau claire fertile en brochets et utile à la defense
le cas échéant, une veritable demeure seigneuriale a la mode de
ces temps. On y eut difficilement soutenu un siège en règle, mais
on pouvait s'y croire à l'abri d'un coup de main.
Les deux villages de Wulveringhem et de Vinckem en dépendaient; alentour, dans un large rayon, s'étendaient des champs,
que cultivaient ses fermiers".
Dit kasteel is ons Beauvoorde.
Aan de parochiekerk Sint Elooi te Duinkerke heeft de nietonverstandige burgemeester een triptiek geschonken, van de hand
van een Brugs schilder. Op het linkerpaneel pronkt zijn vrouw
met vijf dochters, in het middenpaneel staat schitterend de Koning
der Hemelen afgebeeld ; op het linker paneel Cornil zelf met zijn
drie zoons.
Enkele dagen later, een zondag, is don Luis in zoverre hersteld
dat hij bij zijn gastheer kan aanzitten aan de familietafel. En hij
ontmoet er Geneviève, de oudste dochter, wordt vervuld door de
zachte, hem onthutsende verschijning van haar zuivere, ingetogen
schoonheid. Spanje en Vlaanderen, het donkerrode tegenover het
teder blank-blonde.
Drie dagen later. Burgemeester Martins en don Luis zitten te
paard, rijden van Duinkerke naar Veurne, gemengd in een militair
konvooi op weg naar Brugge. De weg is niet veilig, Vlaanderen
blijft onrustig. Spanje weet niet wat de zwijgende Vlamingen
denken. Markies de Melquiades zorgde ook voor een vertrouwensman voor don Luis. fosse Craeyers, een lange, magere, sterke
kerel, zonder rechter oor.

- 509 Terwijl hij de vlakke- streek overkijkt, sluit don Luis soms de
ogen. Prij kan Geneviève niet vergeten. Verstrooid luistert hij
naar namen die de burgemeester uitspreekt : de Moeren, A,dinkerke, de Panne, de abdij ter Duinen. Te Veurne vertelt mijnheer
Corni.l over de beeldstormers. Don Luis is verbolgen. Hij en de
burgemeester worden ondergebracht in het gasthof „La noble
rose ". Het schijnt dat men in een ander, „De Drie-Koningen",
beter eet. Diksmuide. Weer beeldstormerij. „Vervloekte geuzen",
murmelt don Luis in het Spaans.
Komt het door Geneviève ? Luis begint grote sympatie te
krijgen voor de stijlvolle Vlaamse burger die haar vader, de
burgemeester is, „et a% découvrir en ce bourgeois flamand des
qualités et des versus qui eussent fait l'orgueil du plus noble des
Castillans".
De sympatie wordt dieper erkentelijkheid. Tussen Torhout en
Brugge wordt het konvooi aangevallen door Bosgeuzen en de
burgemeester redt het leven van de roekeloze Spanjaard die zo'n
geus in het kreupelhout met argeloze strategie wilde achterna
wordt rijper, menselijker.
-ziten.DoLus
Te. Brugge wordt op de Grote Markt een tornooi gehoudene
aangeboden door ravin
gravinYsabeau de Moorslede. Don Luis wordt
getroffen door haar schoonheid, een heel andere, verleidelijkers
sensueler. Zij is van Duitse afkomst, een I Jesse-Brandenburg'
trouwde de veel oudere Vlaamse graaf van Meerslede, huwt zonder
scrupules deze katolieke edelman maar blijft in hart en nieren,
zonder het hoofd te vergeten, zoals we zullen zien, lutheraans.
Zij is een zeer geziene vrouw maar men vindt haar een beetje
mysterieus. Haar geheim is alleen gekend door haar pleegzuster
Margaret die ze naar Vlaanderen meebracht en tot vertrouwde
kamenier heeft gemaakt. De graaf lijdt aan jicht, Ysabeau is zijn
erfgename maar meer mag ik voorlopig niet verklappen.
Het tornooi dat op stelten gebeurt wordt gewonnen door
don Luis. Zijn loon : een zoen van Isabeau, een zoen die meer
belooft. Na afloop gaat Isabeau bidden in de O.-L.-Vrouwenkerk,
naast het graf van Karel de Stoute. In een hoek mediteert een
roerloze kapucijn. Eensklaps fluistert zij „Wilhelmus" en de pater
antwoordt even stil „Lied".
Van hier af aan moet ik zeer tot spijt van mijn romantischepische voorliefde een verminkende gedrongen scenariostij l in-
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voeren. Daardoor taant het verhaal geweldig aan atmosfeer en
aan volgens archivalia geïnspireerde bijzonderheden.
De pater is Robert van Acker, jonkheer in dienst van de Prins
van Oranje. Van Acker wil van de Isabeau weten wanneer de
herstelde armada weer zee zal kiezen. We vernemen dat Pater
Verbeeke uit Duinkerke spionneert voor Spanje.
's Avonds op het banket merkt markies de Melquiades welke
indruk Isabeau op Luis maakt. Don Luis zelf voelt weemoedig
Geneviève eerwazen. Maar haar zuiverheid blijft hem beroeren.
Toch volgt hij zijn passie. Josse Craeyers en Margaret zullen voor
een afspraak met Isabeau zorgen. Josse volgt zekere avond
Margaret maar wordt overvallen, geblinddoekt en weggesleept.
Als hij bij zijn ondervraging in een kelder de stem van Margaret
herkent, weet hij dat men zich vergist heeft door hem te vatten.
Het wantrouwen wordt in Josse geboren. Hij onthoudt de namen
van zijn ondervragers : Seventee en Rondvoet.

Het bos van Houthulst. In het diepste een vervallen slot uit de
tijd van Liederik, forestier van Vlaanderen. Het is het wondere
buitenverblijf van Ysabeau. De streek krioelt van half georganizeerde benden die tegen Spanje zijn. Bestendig vermommen ze
zich. Er wordt aan tovenarij gedaan : veemmoorden bij de vleet.
Het gewone volk is schuw, leeft in dubbele angst. De aanvoerder
van de benden is de duivel zelf, zo wordt gefluisterd. Bestendig
verandert hij van naam : nu eens Seventee, Rondvoet, Baldac, dan
weer Melfas, Amaymnon, alle namen van den Kwade. Hij sluit
pakten met diabolische programma's. Het zijn de gouden jaren
van het volstrekte bijgeloof. Over gans Zeevlaanderen is een net
gespannen.
Gefluit in het bos. Ysabeau ontvangt Baldac. Als lid van de
sekte heeft hij zo pas te Duinkerke Meester Naerbouts' vrouw
aangeworven, de zinnelijke Jacqueline. Het spionnagenet van de
Prins breidt zich uit. Jacqueline heeft Baldac die haar initieerde
door bijslaap reeds een en ander officieel geheim van haar man
meegedeeld. Baldac en Ysabeau envouteren tenslotte de graaf
van Meerslede met een wassen beeld waarop ze zijn jicht naar het
hart drijven. Baldac maakt een filter klaar waarmee Ysabeau don
Luis aan haar zal verslaven. Deze liefde roept om een drama.
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Don Luis drinkt bij Ysabeau. Gouverneur Melquiades stuurt
Luis naar Duinkerke met gewichtige papieren. Ysabeau nodigt
hem uit onderweg de nacht door te brengen op haar privé-kasteel
in het Houthulstse bos. In zijn jas zitten de dokumenten, weg
genaaid. Die nacht gebeurt wat moet gebeuren. Terwijl Don Luis
in de armen van Ysabeau ligt te stoven, onderzoekt Baldas de
vertrouwelijke bescheiden. Maar Josse is slimmer geweest dan
zijn baas, hij heeft dg ware bij zich, die van Luis zijn blanco.
In Duinkerke aangekomen bewijst Josse don Luis wat Ysabeau
wilde bereiken. Terwijl don Luis in het huis van Geneviève te
gast is, gaat Josse zijn biecht spreken bij Pater Verbeeke aan wie
hij de poging tot spionnage vertelt.
Luis is tevreden uit de ban van Ysabeau te zijn bevrijd, voor
althans. Hij voelt zich in werkelijke zin door haar behekst.-lopig
Geneviève begint hem weer te louteren. Pater Verbeeke waar
gouverneur die het nog altijd voor don Luis heeft.-schuwtde
Don Luis wordt op een galjoen geplaatst om enige tijd op zee te
vertoeven. De vader van Geneviève, Cornil Martins, die van de
hele zaak niets afweet, biedt hem een rang aan op een van zijn
schepen. Eer hij vertrekt neemt don Luis deel aan een banket in
de abdij van Ouderburg waar Melquiades de burgemeesters van
Vlaanderen heeft uitgenodigd om ze aan te zetten tegen de ketters
onverpoosd verder te strijden.
Don Luis ontvangt in het paleis van de gouverneur het bezoek
van een in man geklede vrouw, Ysabeau. Hun afscheid zou
Geneviève niet gesticht hebben. Haar laatste woord : „Si to
aimais une autre femme, je la tuerais". Zij geeft hem een ring mee.
Van Geneviève ontvangt hij bij zijn inscheping een zijden beursje
waarin het beeld van de H. Maagd. Tussen borst en hand worstelen
twee liefdes.
Josse Craeyers is ook mee aan boord en ontsnapt aan twee
geniepige moordaanvallen. Ysabeau heeft haar netten gespannen.
Het schip kaapt een rijke Hollander en de buit wordt in Duinkerke
binnengesleept en verdeeld. Geneviève en haar zusters krijgen
van don Luis' aandeel zijde uit de Oost ten geschenke. Om meer
te weet te komen vrijt Josse Jacqueline op van wie hij vermoedt
dat ze via Baldac aan Ysabeau inlichtingen bezorgt zonder dit
te beseffen.
Graaf van Meerslede sterft, Ysabeau is vrij en rijk. Zij ontvangt
de pater capucijn, alias Robert van Acker die haar meedeelt dat
-
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de Prins .een zëeplan uitwerkt. Zij verbleekt want werd niet ge
Zij haat plots haar werk, wat haar persoonlijk dichter-radpleg.
brengt bij de mens don . Luis. Eenzamen - relativeren meer - dan
anderen en dit komt soms het hart ten goede, ten detrimente van
het hoofd.
Aan Jacqueline ontlokt Josse het sekreet dat in de duinen bij
Gijvelde een duivelsfeest wordt ingericht. Bij nachte, bij Maan•
I-Iij smeekt haar er niet naar toe te gaan want hij zal het moeten
verklappen,. Maar gaat ze niet, huilt ze, dan zal Baldac haar doden;
het bloedpakt regeert.
Ik had u dit feest willen beschrijven, niet om zijn vertroebelende
wulpsheid maar om de waarachtigheid in de bijzonderheden *van
de hier destijds in deze omgeving gecelebreerde zwarte ruis.
Verneem toch dat de hogepriesteres die op het hoogtepunt van
deze heidense liturgie door een van haar trawanten bijbels wordt
bekend niemand minder is dan onze blonde Ysabeau.
Ze worden overvallen, Josse bracht alles uit. In de duinen te
midden van bachanaliën (ieder moet de zeven hoofdzonden bedrijven) wordt er gevochten en gedood. De gevangenen worden. te
Duinkerke na een heksenproces levend verbrand. Ysabeau en
Margaret worden alleen maar gegeseld. Pater Verbeeke is tussen
-beid
gekomen.
Korte tijd nadien sterft plots Cornil Martins. Kwade hand die
wraak neemt denkt het volk. Don Luis wordt nu nog meer
vertederd door Geneviève. Tevens heeft hij het gevoel zelf een
halve wees te zijn geworden. De hoge, trotse Kastilliaan en de
innerlijke man hebben zich verzoend, Spanje Vlaanderen komen
nader in hun. individu's. Als Luis naar Brugge wordt geroepen,
vraagt hij Geneviève of hij haar mag vereren als blijvende ideale
figuur, elke ridder heeft die nodig. Hij schenkt haar een ring
waarin staat gegrift : „Je vous tiens foy" ; langs de binnenkant
,,Gardés-la moy". Dit teder geheim verbindt ze voortaan.
In het godshuis te Eeklo trad een nieuwe franciscaner zuster
binnen, Zuster Sainte-Monique. Ysabeau. Haar medezusters ver
zich over haar wereldlijke belangstelling voor politiek. -bazen
Zekere dag hoort ze van een verminkt soldaat dat een zekere
don Luis de Velasco zich met glorie heeft overladen bij het beleg
van Dales en als loon van de gouverneur een zware gouden
ketting kreeg. Enkele tijd nadien komt Baldac ook langs Eeklo.

—
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Hij, heeft kunnen vluchten naar Mauretanië • en komt . zich nu
wreken op Josse.
Zuster Sinte-Monika vraagt hem om Robert . van Acker en
don Luis te benaderen. Nu vernemen wij, waar zij alleen voor 'de
lezer mijmert, dat zij haar leven kon, redden door aan ' Pater
Verbeeke alle ketters en spionnen te verklappen, behalve hun
aanvoerder Van Acker. 1-Jaar liefde voor don Luis was haar dit
verraad waard. Zij geeft een. brief mee voor de voorlopig verloren
geliefde. Twee maand later komt . het antwoord :. zij moge. G-od.
dankbaar zijn die haar het leven liet en verder maar berouw
hebben. Snerpender ontgoocheling heeft zij nooit gekend. Ze voelt
zich .onteerd door deze. vernedering. Is er dan een andere vrouw?
Na zijn glorie te Kales, vertelt Baldac, is don Luis gaan uitrusten
in een „joli manoir", tussen Veurne en Ieper. Kasteelvrouw is er
de weduwe van Cornil Martins. Voor haar dochter koestert hij
„un grand amour chevaleresque'.' want tegenover zoveel zuiver
acht hij een gewone passie onwaardig.
-heid
Nu moeten wij in galop naar de katastrofe. Van Acker werd
gevonden, hij komt naar Eeklo, vertelt dat zij, Ysabeau, naar het
klooster moest van Pater Verbeeke daar de gouverneur en Martins
haar bezittingen wensten. Ysabeau broedt een wraakplan uit.- Zij
weet dat Van Acker haar bemint en voor haar alles zal doen.
We schrijven i 5 99. De aartshertogen hebben een diplomatische
vrede gesloten, met de Vlaamse adel. Aan het hoofd van dezen
staat de hertog van Aarschot.
We zijn te Brussel, op het paleis in feest. Ook Don Luis is
aanwezig met zijn, gouverneur. Luis is een rijk officier geworden.
Iedereen verbaast zich over zijn celibaat maar wij weten beter.
Ysabeau wil hij niet, Geneviève durft hij nog niet vragen. Tussen
de bezetter en de Vlamingen hapert veel voor volwaardige
kollaboratie. Omzichtigheid blijft nog wet. Oostende is niet gevallen, de Hollanders bevoorraden nog steeds de stad langs zee.
Prins, ;Maurits zal helpen langs de walkant. 20.000 soldaten vergezellen hem. Vlaanderen, wordt onderste boven gelopen. Slag
bij Nieuwpoort, 1600, onbeslist. Don Luis heeft meegevochten.
Op de terugweg naar Duinkerke verneemt hij dat Beauvoorde
door. de geuzen zal verwoest worden. Josse hoort dit van
Jacqueline die hij gekwetst langs de weg vond. Wat zij weet
hoorde ze van Baldac die haar om inlichtingen over de- Martins
vroeg. Ysabeau is aan • het maneuvreren. Don Luis trekt met
-

-
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een rode gloed, richting Wulveringem.
Van Acker en zijn vrijbuiters zijn hem voor geweest. Langs het
strand hebben zij Nieuwpoort verlaten, marcheren bij nachte tot
aan de Moeren en dan loodrecht op de kust naar Beauvoorde. Het
verzamelpunt is de Molen van ons dorp.
Te Beauvoorde zelf heeft men in de tuin zoetelijk de schemer
overgebracht naar de avond. Geneviève is op haar kamer, zij kust
een ring, gaat enkele woorden neerschrijven.
Onder leiding van Van Acker sluipen tachtig man naar de kom
van de gemeente, een gelijk aantal naar de toren van Vinkem,
veertig naar het kasteel.
Een schuit steekt de wallen over. Stilte van een zomernacht.
Plots een ontploffing. De poort is gesprongen. Met de degen in
de hand stormen de indringers de kamers binnen en doden tot de
laatste bewoner, meedogenloos. Vrouw noch kind ontsnapt. De
lijken worden door de ramen gegooid, wat te zwaar is wordt
vernield, de rest geplunderd. De brandende schuren en de ontploffing maakten het dorp wakker. Wie voor een raam verschijnt
wordt weggeschoten., vluchters worden ingehaald, de vrouwen
grijpt men bij de loshangende haren en steekt met het ijzer door
het weke vlees. Niet iedereen wordt gedood, de vermogendsten
moeten eerst hun dukaten aanwijzen. Volgens dokumenten uit
die tijd wordt een man opgehangen aan de geslachtsdelen, een

vrouw aan een haak in elke borst. Een galg hangt vol, mannen
knielen langs een sloot, worden het hoofd afgezwaaid. De kerk
wordt grondig verwoest. Als het kasteel is leeggehaald beveelt
Van Acker er de vlam in te steken.
Vinkem heeft intussen alarm geslagen. Don Luis is in aantocht.
Het eerste handgemeen brandt los te Wulveringem. De boeren die
nog leven helpen de Spanjolen. Don Luis galoppeert naar het
kasteel. Hij bereikt het als het dak instort. Kon iemand vluchten ?
Huiverend vraagt hij het zich af. Josse helpt de lijken omkeren.
In de wallen liggen alleen de resten van enkele dienaars. Ze keren
terug naar het dorp. Een zatte geus mummelt dat hij een te kleine
ring niet om de vinger krijgt. Hij bekent dat hij hem afnam van
een jonge, doodgebloede vrouw.
Beauvoorde is puin geworden. „Près de trois siècles plus tard,
1'intelligente phantaisie du jonkheer Mergelynck entreprit de
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rétablir le chateau tel qu'il était primitivement, de Ie meubler,
de le décorer de tableaux, de dinanderies, de faiences et d'émaux,
de lui restituer sa splendeur primitive. Pendant vingt-cinq ans,
le jonkheer poursuivit son. dessin, dépensant travail, intelligence
et argent. Et nous avons la joie de retrouver le décor de Beauvoorde, tel que les yeux de don Luis et ceux de Geneviève le
contemplèrent".
Don Luis blijft achter met de twee kamers van zijn hart in rouw.
Het klassieke dubbel karakter van Vlaanderen is hem in de belichaming er van ontrukt. Het engelachtige werd vermoord, het
zwoele maakt zich onmogelijk. Te ere van Geneviève besluit don
Luis voortaan zich louter aan zijn eer te wijden. Maar Ysa* beau
heeft nog niet met hem afgerekend.
De infante Isabella en Albrecht betonen veel devotie voor Sint
Franciscus. Zekere dag bezoekt Isabella het godshuis van de
franciskanessen te Eeklo.
Zij neemt er deel aan een retraite, ontmoet Zuster Sinte-Monika
wier toegewij dheid aan zieken en verworpenen zij naïef bewondert.
Zij let wel op de verdrietige oogopslag van Ysabeau maar haar
ontsnappen de groene flitsen.
Van Acker en Baldac heeft Ysabeau niet meer teruggezien. Ze
werden na de nacht te Beauvoorde door don Luis en de zijnen
gevangen in het bos van Houthulst, waar hun een hinderlaag was
gespannen. Van Acker wilde niets onthullen en werd ter dood
gebracht. Baldac heeft verklapt tijdens zijn folteringen hoe
Ysabeau zich op hem heeft gewroken door Geneviève te laten
vermoorden. Daar Luis niet verder reageert trekt zij het besluit
dat hij voldoende tevreden is met het afstraffen, van Van Acker
en Baldac. Eenzaamheid is haar deel.
Het beleg van Oostende wordt ingezet in het jaar i boo. De
Infante peilt naar Zuster Sinte-Monika's verleden. Dit wordt haar
zo idealistisch mogelijk voorgesteld. Ysabeau verneemt toevallig
van haar aartshertogin dat don Luis gouverneur van Blankenberge
werd. Ysabeau beticht don Luis en geeft hem in de ogen van
Isabella de schuld van alles. De infante gelooft de vermoed
nederige zuster. Deze brengt het zo ver dat ze het klooster mag
verlaten en een groot gedeelte van haar goederen terugkrijgt.
Maar ze blijft het habijt dragen.
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een tweede maal te wreken. Uit haar dossier te Duinkerke bij de
ondervraging na de . wufte nacht in de duinen zijn haar dokumenten verdwenen.
Te Blankenberge komt hem de hertog van Aarschot vinden.
Het gaat weer niet tussen Spanje en de Vlaamse adel, slachtoffer
van kuiperijen en beroving van voorrechten. Aarschot weet dat
Luis kwaad is op de infante en poogt hem te winnen voor een
medewerking, vertelt dat het Hof er aan denkt hem zijn gouverneurschap van Blankenberge te ontnemen. Don Luis stemt toe,
hij is gewonnen voor het volk van Geneviève.
Ysabeau woont nu te Brussel. Zij laat zich konterfeiten in
habijt door Balthasar Gerbier, naast schilder ook diplomaat.
Tijdens het poseren kan. veel worden vernomen. Rubens * en
Van Dijck passen later dezelfde strategie toe. Gerbier weet iets af
over het komplot te Blankenberge en hij weet alles over Ysabeau.
Hij vraagt zo. 000 dukaten voor zijn onthullingen.
Ysabeau brengt Isabella op de hoogte. De valstrik wordt zorg
voorbereid. Isabella maakt bekend dat zij een bezoek zal-vuldig
brengen aan de abdij ter Duinen om Sint Iddsbaldes te vereren.
Daarna zal ze Duinkerke inspekteren. Drie dagen voordien wordt,
don Luis te Blankenberge aangehouden en naar Duinkerke overgebracht. Te Nieuwpoort wordt de weg van het starnd gekozen
en don Luis overschouwt in flitsen zijn leven nu hij op de plaats
staat waar hij eens aanspoelde. Hij weet dat het om zijn hoofd zal
gaan maar sterkt zich aan de idee dat hij als man van eer Geneviève
is trouw gebleven. Hij weet dat hij een late maar konsekwente
ridder is naar het ideaal van de „Roman de la Rose". Kastillie*, zijn
epische lektuur en de ontmoeting met Geneviève hebben hem zo
gevormd.
Isabella kwam. over Veurne te Duinkerke aan en zetelt in het
stadhuis. Don. Luis wordt vastgehouden in de woning van de
gouverneur, het oud huis van Cornil Martins, vader van Genevieve. Dezelfde kamer waar hij gastvrijheid genoot en voor het
eerst zijn inspirerende jonkvrouw. aantrof. In de tuin dezelfde.
bloemen. De beschuldigingen tegen hem zijn formeel : hij zou
Blankenberge overleveren aan de - samenzweerders. Hij verklaart
dat hij dit niet zou hebben gedaan, alleen maar heeft geluisterd
naar de Vlaamse klachten die hij ..gerechtvaardigd vond.
,
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Isabella ging even Winnoksbergen bezoeken en 's avonds leest
zij het rapport over don Luis. Ze oordeelt : hij heeft verraad
gepleegd. Maar om hem de schande te besparen van een openbare
terechtstelling zal hij worden onthoofd in zijn kamer.
Don Luis de Velasco verneemt zijn vonnis vol deemoed, spreekt
zijn biecht, neemt afscheid van zijn dienaar Josse Craeyers. Aan
Alonzo de Luna, de opperste halsrechter van de aartshertogin
vraagt hij één gunst. Zijn goederen zullen worden verbeurd
verklaard maar dat de ring die hij eens Geneviève schonk zou
rneebegraven worden, op zijn hart met enkele bloemen uit de tuin.
De beul komt binnen, don Luis kust nog eens de ring want zijn
armen werden hem niet op de rug gebonden. Hij knielt neer op
het kussen, iedereen ontbloot zich het hoofd, de beul zet zich
schrap en onthalst met een haal don Luis.
Het gebeurde in de Grand'Rue, in de maand augustus, drie en
een halve eeuw geleden.

„Le tendre amour de don Luis", édité avec un bois gravé de Maximilain vox chez Bernard Grasset, 6i, Rue des Saint-Pères, Paris, 1924,
262 blz. is geen literair meesterwerk. Archivaris Henri Malo werd
als verteller meermaals het slachtoffer van zijn door beroeps
geprikkelde manie om het waardevolle van zijn-afwijkng
bonte dokumentering uit te stallen en de psychologie van
zijn personages minder grondig uit te werken. Maar wie een
boek leest om wat er in staat en niet om wat er had kunnen in
voorkonen blijft geboeid door de bedoelingen : geromanceerd
de achtergrond te schetsen van een uiterst vitalistische tijd, ver
politiek en godsdiensttwisten met al de gevolgen-scheurdo
van dien, de tegenstelling tussen vroomheid en diabolisme, tussen
goed en kwaad, tussen hartstocht en bezinning, dienst en veel
verraad. Meer kunnen wij ook niet beleven.

Foto, Gianni Tortoli (Tavarnuzze-Firenze, Italië). Copyright Descleé-De Brouwer N.V., Brugge.

STREUVELS : TUSSEN HISTORICITEIT EN MYTHE
door
Prof. Dr. José AERrs

Mijnheer de Voorzitter,
Geachte Waardigheidsbekleders,
Waarde Collega's,
Dames en Heren,
De verjaardag die wij vandaag vieren — Streuvels zestig jaar lid
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
— is in de geschiedenis van ons genootschap een unicum,
en zeer waarschijnlijk zal deze gebeurtenis ook in de geschiedenis van alle academiën ter wereld wel als unicum of hoogste
zeldzaamheid gelden.
Hooggeachte Streuvels,
In de loop van die zestig jaar zijn zovele leden, kunstenaars of
geleerden, gekomen en gegaan, zelfs velen die jonger waren dan U.
U alleen bent gebleven. Enkele maanden geleden is Uw laatste
jeugdkameraad, Herman Teirlinck, van ons heengegaan en nu
leeft U nog alleen te midden van ons, als laatste vertegenwoordiger
van de grote generatie der jaren negentig, die niet enkel literair,
maar ook in algemeen-cultureel, sociaal en politiek opzicht, ons
volk een nieuwe toekomst heeft geschonken. Omdat U een van
onze grootste kunstenaars bent en omdat U onder ons leeft als
laatste levende getuige van een glorieuze generatie, die ons volk
schoonheid, ruimte en geestelijke vrijheid heeft geschonken, is
onze Academie bijzonder trots op u, Hooggeachte Streuvels, en
er is niemand onder ons die bij handdruk of gesprek met U, niet
voelt in hoe sterke mate zijn vriendschap voor U verering is, en
hoeveel eerbied zijn liefde voor U inhoudt.
U staat zeer ver van ons in de geschiedenis en toch bent U ons
zeer nabij. Deze paradox geldt niet enkel voor uw persoon maar
ook voor uw werk.
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„Herinneringskunst", heeft uw beste biograaf, onze collega
Demedts, uw! werk genoemd. De feiten en toestanden lagen meestal reeds ver achter U toen U ze neerschreef en ze van herinnering
tot kunst hebt getransformeerd. Wie vandaag uw boeken herleest,
kan constateren dat de - stof waarmee U ze hebt gebouwd en het
leven dat erin wordt beschreven tot het voltooid verleden behoort.
Het landschap van uw boeken werd zwaar geschonden; het boerenleven in huis en op de akker, de fabrieksslavernij, de hele
agrarische volkskultuur zijn gewijzigd of verdwenen. Het grote
gevecht tussen natuur en beschaving, dat zich in vele van uw
werken met heftigheid afspeelt, is beslecht. Zelfs uw taal, - het
dialect tussen Schelde, Leie en Mandel, dat U met een wonderbare
verbale scheppingskracht -- die slechts door uw oom werd geevenaard — tot literaire taal hebt veredeld, is grotendeels gestorven.
Dit alles betekent dat uw werk in de geschiedenis is getreden
en ,het is dan ook voor een nuchter denkende mens zonder meer
duidelijk dat het door zijn historiciteit bindingsmogelijkheden
met onze tijd heeft verloren die het voor vroegere generaties .kon
bezitten. Niemand die een historisch geworden werk leest, kan
aan de indruk ontkomen dat het ons in vele . opzichten vreemd is,
en wanneer het minder belangrijke werken geldt, kan dit leiden
tot volkomen vervreemding -die enkel nog verbroken wordt door
enkele filologen of historici.
-

,

En toch is de wet der historiciteit, die zich aan elk menselijk
fenomeen voltrekt, geen noodlot zonder meer. Er zijn inderdaad
momenten waarop sommige scheppingen van de mens aan -de
onverbiddelijkheid van de historische vervreemding blijken te,
ontsnappen. Er - zijn ogenblikken in ons aller leven waarop wij,
bij het contact met geestesscheppingen uit het verleden, de schijn"
baar onverbiddelijke - koppeling van historiciteit en existentie op
mysterieuze wijze getranscendeerd voelen door een bewustzijn
van universaliteit. Dit geschiedt b.v. in de verhaalkunst door de
mythe.
Wanneer wij een verhaal - beluisteren of lezen, in of buiten de
literatuur, geschiedt de overgang . van geschiedenisbeleving tot
mythebeleving wanneer de beleving van de historische tijd wegvalt.
Wie de tragische. verhalen .van °Prometheus of: Oidipoes ver-..
neemt, wie het sprookje van de Nachtegaal of de . parabel van, de.
.
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Verloren Zoon - beluistert, wie romans leest als Oorlog en Vrede,
Moby Dick of The - Old Man and the Sea, hoort een geschiedenis,
maar hij leeft eigenlijk niet in de geschiedenis doch veeleer in een
wereld van vragen, vrezen, verlangens, dromen, conflicten, die
tijdeloos zijn. De bepaling „tijdeloosheid" is hier wellicht illusie
want wij weten niet wat dit woord betekent -- maar in elk
geval wordt de tijdsbeleving in deze mythische verhalen zo sterk
gerelativeerd, zo gereduceerd tot een enorme afstand tegenover
onze - eigen-tijdsheid, zo radicaal herleid tot het meest elementaire
van ons aller bewust leven op deze aarde, dat eeuwen hier geen
rol meer spelen.
Wat ik vandaag betogen wil, is dat in het werk van Streuvels
voor onze eigentijdse ogen twee werelden zich van elkaar aan
het afscheiden zijn : de wereld van de historiciteit . — met haar
eigen taal en stijl, stof en inkleding -- en de wereld van de mythe,
die er geleidelijk sterker uit opdaagt en- waarin wij de oergegevens
van onze menselijke existentie terug ontdekken in hun wezenlijke
samenhang en hun menselijk-onoplosbare zin.
Mythen zijn verhalen uit een ver verleden tijd toen de wereld
verschillend was van haar hedendaagse staat. Vaak spreken zij
ons over de oorsprong van wereld en mens, de strijd met de
natuurelementen, de ontdekking van het vuur en de eerste contacten met de beschaving, de raadselachtigheid van 's mensen
eigen lot. Al of niet literair aangekleed, is hun functie steeds:
de mens op een of andere wijze te plaatsen voor zijn taak op deze
aarde en de oerelementen van zijn bestaan, vóór de wereld van het
wondere, sublieme of tragische die hem overal omringt, en dus
vóór de grenzen van zijn bestaan, waar het avontuur hem lokt,
de vrees hem beklemt en het noodlot hem beloert, of — anders
uitgedrukt — vóór die onontwarbare mengeling in 's mensen
eigen wezen van wat natuur is en wat aan die natuur ontsnapt.
Deze mythische werkelijkheid zal voor het nageslacht in het
werk van Streuvels steeds groeien naarmate een andere werkelijkheid, de historische, langzaam achter de kimmen verdwijnt.
Ook wanneer onze wereld technisch overbeschaafd zal zijn,
zal men in zijn werk de narratieve verrijzenis beleven van een
oerwerkelijkheid, de hergeboorte van een primitieve realiteit
waarin de mens op aarde zijn plaats zoekt tussen zon en maan,
winter en zomer, vertrouwen en argwaan, liefde en haat, leven
en dood. Men zal er de mythische werkelijkheid in beleven van de
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oorspronkelijke eenheid van mens en cosmos, van de onverbiddelijke noodzakelijkheid die ligt in het geheim dat wij natuur
noemen, van de cirkelgang van de tijd in de seizoenen van jaar
en leven, van de strijd tussen natuuroorspronkelijkheid en civilisatie, enz.
Wanneer de wereld van Rik in De Oogst en van zoveel andere
arbeidsslaven lang tot het verleden zal behoren, wanneer wellicht
de handarbeid zélf op het land sinds eeuwen voorbij zal zijn,
zullen leven en dood van Rik de mythische gedaante blijven van
de arbeid, het doen, dat de mens met inzet van al zijn krachten
in het leven handhaaft, dat zijn leven verwerkelijkt, en zelfs tegenover hogere machten legitimeert, in elk geval bevestigt, tot aan
de bittere dood.
Wanneer het concrete leven van Jan Vindeveughel in ons land
nog amper denkbaar zal zijn, zal zijn oerverwantschap met de
eeuwige dulders uit de mythenwereld scherper aan het licht komen, zijn verwantschap met de duldzamen en genadeloos vervloekten, die met luttele energie op de oeverloze zeeën van het
leven rondzwalken op zoek naar een brokje voedsel als levensgeluk
en die, als zij het stervend niet hebben bereikt, met rustige deemoed tegenover een eeuwige beschikking, eenzaam als een kieperend dier, zachtjes de ogen sluiten.
Wanneer er in Vlaanderen sinds lang geen vlasgaarden meer
zullen zijn, zal Boer Vermeulen, in zijn strijd met de aarde en de
tijd, duidelijker voor de verbeelding oprijzen als een mythisch
geladen figuur, die uit de intuïtieve blik van een kunstenaar op
de primitieve en metafysische oerwerkelijkheid van het bestaan is
geboren, als een machtsreus, die analoog met Icaros, Prometheus,
Lucifer, Adam en zovele antieke Griekse of Germaanse heroën,
de ons gegeven maat van tijd en ruimte maat die een hoger en
onbekend Zijn de mens heeft opgelegd — trotseren wil en dientengevolge tragisch ineenstuikt. In de historisch-menselijke orde,
waarin wij toch zo graag leven, zijn het herstel van Vermeulen
en de genezing van zijn zoon wenselijk en mogelijk; in de mythische wereld, waarin de visionaire Streuvels het verhaal heeft
gezien, zijn ze ondenkbaar.
Ook wanneer de geschiedenis van leven en dood, die zich
afspeelt in de ast, zo ver van ons afligt als het eiland van Robinson
Crusoë, zullen er mensen zijn die de verdeeldheid tussen denken
en leven voelen, en kruipend in de huid van Blomme, met al hun
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nostalgie dromen van Knorre, de supreme vrije mens die zich
heeft losgemaakt van de tijd, die in zich de verdeeldheid niet kent
van voornemen en spijt, verlangen en ontgoocheling, begeerte
en schuld, verleden en toekomst, leven en sterven. Het is die
nostalgie naar de vrijheid welke Rilke, de grootste mythische
dichter van onze eeuw, in zijn achtste Elegie heeft gedreven
naar de verheerlijking van het vrije dier, dat wij in zijn groot
zijnsmysterie niet kennen :
sein Sein ist ihm
unendlich, ungefaszt and ohne Blick
auf seinen Zustand, rein, so wie sein Ausblick.
Und wo wir Zukunft sehen, dort sieht er Alles
und sich in Allem and geheilt für immer.

Zoals van het dier kan van Knorre gezegd dat „sein Sein ihm
unendlich ist" en hij is „geheilt für immer".
Overal en altijd is de mythische wereld een dramatische wereld
van actie, krachtsontplooiing, botsing van krachten, en onontwij kbare ontologische realiteit. Meestal, doch niet altijd, is de
mythische wereld ook tragisch. In zijn grootste werken is Streuvels essentieel dramatisch én tragisch. Het zijn de boeken die hij
met zijn elementaire mythische visie op het bestaan heeft geladen:
ik noem, naast enkele novellen, de verhalen De Oogst, Langs de
Wiegen, De Vlaschaard, De Kerkman, Het Leven en de Dood in den
Ast, De Teleurgang van den Waterhoek. De mens staat er klein en
eenzaam te midden van een oneindige cosmos, waar hij zijn
blijvende plaats niet vindt. En dan blikt hij op naar het hogere
Zijn:
Fänden auch wir ein reines, verhaltenes, schmales
Menschliches, einen unseren Streifen Fruchtlands
Zwischen Strom and Gestein.

Zo luidt de klacht van Rilke, in zijn tweede Elegie. Af en toe
meent de mens in een dionysische roes zich met een hoger Zijn te
vereenzelvigen, maar de extase maakt vlug plaats voor het een
gevaar, want het leven op aarde is genade--zamheidsbfnt
loos en de grond van het bestaan ontgaat ons. Indien wij iets
weten, kan het in geen geval ons genezen.
En toch heeft het werk van Streuvels, zoals haast alle orale of
geschreven mythische verhalen, een morele wijsheid. Zij ligt bij
hem in de kracht van het zwijgen, de morele moed van het
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duldend verduren en uiteindelijk aanvaarden,' de koppige trouw
aan de gekozen of voorbestemde taak, het nooit versagen voor
het Doen.
Er ligt ook in zijn werk, zoals in al de vroegste, meest oorspronkelijke mythische visies op de wereld, een religieuze kern,
die men pragmatisch (en dus niet speculatief) moet benaderen, en
die bestaat in een eerbied voor het mysterie van het hogere Zijn,
dat wij aan de grens van de wereld en aan de onze ontmoeten.
Het is een primitief, oer-existentieel geloof.
Er ligt voorzeker een zeer grote afstand tussen die zuiver
mythische verhalen van Streuvels, waarin hij de vroegste en
elementairste visie van de mens als mythisch wereldbeeld heeft
opgeroepen — waarschijnlijk uit een oerdiepe verwantschap met
de Germaanse geest -- en zijn uitgesproken kristelijke verhalen,
zoals Het Kerstekind, Kerstmis in Niemandsland, Alma met de vlassen
Haren e.a. Zij behoren tot een andere wereld — zowel ontologisch
als historisch gezien --, een latere wereld waarin het primitieve
geloof godsdienst is geworden, in casu een georganiseerd en
gedogmatiseerd kristendom, waarin de mythe heeft plaats geruimd
voor de ritus, de primaire intuitie voor de theoretische kennis der
theologie, de pragmatische wijsheid voor de speculatieve leer,
de elementaire poëtische ervaring voor de doelbewuste, - alle
gorische toepassing; en op het plan van de menselijke gedraging:
de dramatische spanning voor de vrede van een poëtische, in dit
geval ook kristelijke, vredevolle gemoedelijkheid.
Er schuilt een deel waarheid in de bewering van onze collega
Demedts, in zijn uitmuntende Streuvels -beschouwing, dat Streuvels een realist is, en als zodanig vooral een herinneringskunstenaar. Maar het is slechts een deel van de waarheid. Ik geloof
inderdaad niet dat hij, in zijn diepste wezen, naar het verleden toe
of van uit de optiek van het verleden heeft geschreven om een
bepaald historisch levensbeeld, dat hem om allerlei redenen dierbaar kon zijn, in de taal van het kunstwerk voor langere tijd
stralende duur te geven. In wezen is de grootste kracht van zijn
kunstenaarschap, in zijn beste werken, een visionair vermogen,
dat dwars door het historisch tijdsbeeld en de feiten, toestanden
en situaties heen, de oerfenomenen van het menselijk bestaan in
een primitief milieu kan intuëren en aldus een oer-werkelijkbèid
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vermag te raken -- zonder het wellicht zèlf te beseffen. In dit
zeer belangrijk opzicht is hij diep verwant met zijn oom, Guido
Gezelle, die na de periode van zijn subjectivistische lyriek er op
mysterieuze wijze toe gekomen is het „ik" uit zijn poëzie te
schrappen, zijn eigen naam en zijn herinneringen uit te wissen,
om dan, eenzaam, klein en eigenmachtig staande te midden van
de cosmos, als een nieuwe Adam voor het eerst de aarde, de bomen,
de vissen, de vogels, de bloemen, de wolken, de sterren, dè
vreugde, hèt lijden, dè dood een naam te geven, mond en taal te
schenken aan het zijnde, — en ons aldus deelgenoot te maken
van het onuitputtelijk mysterie van ons bestaan op deze tastbare,
rijke en harde aarde, te midden van een oneindigheid welke ons
ver overtreft, als op de eerste dag. Zo ontmoeten in hun beste
werk de oom en de neef elkaar, ondanks verscheidenheid van
temperament, in één wezenlijke eenheid : die van de gedesubjectiveerde en visionaire kunstenaar, oorspronkelijk in de éérste
zin van het woord en dus elke historische beleving transcenderend,
ontologisch geworteld en dus oer-echt, mythisch en religieus.
Hooggeschatte Streuvels,
Ik weet werkelijk niet wat ik, na deze beschouwing, over uw
wereld — want een wereld hebt U gezien en beheerst — nog voor
belangrijks zou kunnen zeggen. Ik dank u als kunstenaar van die
wereld, en ik ben blij vandaag, als tolk van onze Academie, U
namens ons genootschap, te kunnen feliciteren, vereren en danken.

EYCKIANA II
door
J. DE BAETS, O.P.

Door de studie (1) van de gewijde teksten die voorkomen op
„Het Lam Gods" kwamen wij er toe kennis te maken met een
werk van Hugo Ripelinus o.p., waarvan wij hoopten dat het wat
licht zou werpen op die menigvuldige opschriften. Vooral dachten
wij het handschriftje van „De Boodschap" te kunnen identificeren
aan de hand van een hs. van H.R., dat berust in de klooster
te Gent. Uiterlijk-bilotekvanhDm loster
gelijkt het veel op het geschilderde hs. van Van Eyck, maar
zakelijk is het toch verschillend ( 2).
Om vele redenen vonden wij het toch geraadzaam dit werk
grondig te bestuderen in verband met die gewijde teksten en
andere gegevens, die de ikonografxe der Primitieven kunnen ver
-duieljkn.
Deze bijdrage moge bewijzen dat ons inzicht juist was en dat
het grondig doornemen van Hugo Ripelinus' Compendium veel
kan bijdragen tot de studie van onze vlaamse middeleeuwse
meesters.
Laten wij eerst kennis maken met de schrijver en zijn werk.
Hugo Ripelinus stamde uit een patriciërsfamilie, Ripelin, van
Straatsburg. Om i 2 I o werd hij geboren en stierf om i 270. Als
jongeling trad hij in de Orde van de Predikbroeders, die in 1224
te Straatsburg een klooster hadden gesticht. Van z 2.3 2 tot i 259
werd hij meermalen tot prior gekozen te Zurich. In zijn vaderstad
trad hij in 1261 op als lektor van zijn klooster. Tussen de jaren
1265 -I 2 70 ontstond zijn Compendium Theologicae Veritatis, een
zeer verbreid en voortreffelijk handboek van gans de teologie,
dat uit de werken van de voornaamste godgeleerden is samen(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. 53 1-614.
(2) J. DE BAETS, O.C., pp. 560-562.
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dat het : „le manuel le plus répandu" en ook „le plus parfait du
moyen-áge" was. Zelfs werden de duitse vertalingen ervan door
de „populares laici" graag gelezen ( 2). Ook in de Nederlanden
was het ruim verspreid. Het Rooklooster b.v. bezat drie eksemplaren ( 3). In het Dominikanenklooster te Gent berust er ook een.
Het is dit hs. dat wij voor deze studie hebben gebruikt ( 4). Dit
Compendium werd aan Albertus Magnus ( 5) of aan andere teologen
toegeschreven; thans staat het vast dat geen ander auteur dan
Hugo Ripelinus het vaderschap ervan mag opeisen, ofschoon
het wel sterk onder de invloed van Albertus De Grote is geschreven en zelfs sporen van de augustiniaanse leer en stijl vertoont.
Omwille van zijn ruime verspreiding en de aanwezigheid van
vele hss. in de Nederlanden, maar vooral om het feit dat dit werk
mag worden aangezien als het beste en volledigste handboek
van gans de teologie der middeleeuwen en als zodanig in de handen
terecht kwam van geletterde leken, zal het zeer waarschijnlijk
als teologische en ikonografische bron hebben gediend voor de
inspiratoren der Primitieven.
We hebben dus aan H.R. een veilige gids waar het gaat om de
teksten van Van Eyck te interpreteren volgens de godgeleerdheid
van de tweede helft der i 3e eeuw. En al heeft zijn inspirator aan
(1) La Théologie dans l'Ordre des Frère r-Prêcheurs in Dictionnaire de Théologie
Catholique, VI, p. 902 en Les Ecrits Authentiques de St. Thomas D'Aquin,
Fribourg,

1910,

p. 86.

Der Dominikaner Hugo von Strassburg and das Compendium
Theologicae Veritatis in Zeitrchrift fur katholische Theologie, 28er Jrg., 1904,
(2)

L. PFLEGER,

pp. 4 2 9 - 440 .

(3) L. REYPENS, s.j. in Ons Geestelijk Erf, I, 1927, p. 297.
(4) Kloosterbiblioteek, Dominikanen, Gent. Hs. 64 B S . Het is afkomstig
uit het Jezuietenklooster van Leuven. Op de binnenzijde van het schutblad
lezen wij : Ad pauperé usum, 1661, Collegii Soétis Jesu Lov. : M.B. 1541 Y 9•
Nog is er een hs. va n H. R. te -tinden in de Stadsbiblioteek te Brugge, waar
afkomstig uit de abdijen Ter Doest of Ter Duinen. De Heer A.-schijnlk
Derolez vond er ook een vermeld in de Catalogus van de Biblioteek der
jeruzalemkapel (einde i 5e, begin 16e eeuw) te Brugge, zie Corpus Catalogorum
Belgii, I Provincie West- Vlaanderen, 1 966, Brussel, p. 6.
( 5 ) P. JAMMY, o.p., Beati Alberti Magni Ratisbonensis Episcopi Ordinis Praedicatorum Operum, Tomus Decimus-tertius, Lugduni, 165 I . Daar deze gedrukte
uitgave gemakkelijker bereikbaar en leesbaar is hebben wij de teksten van
H.R. in onderhavige studie volgens deze uitgave geciteerd, die trouwens
volledig overeenstemt met het gentse hs.
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deze bron niet geput, toch was dit hs. voor de meesters der
middeleeuwen het meest toonaangevend naslagwerk, dat in vele
klooster- en dombiblioteken niet zal ontbroken hebben.
COMPENDIUM THEOLOGICAE VERITATIS
De gewijde teksten van „Het Lam Gods" zijn door een inspirator of geestelijk adviseur aan Van Eyck verstrekt. Dat zal wel
niemand in twijfel trekken. Zo mogen wij terecht veronderstellen
dat de geraadpleegde godgeleerde met grote zorg en in overleg
met de schilder deze teksten heeft gekozen, niet alleen om het
werk te illustreren, maar vooral om het teologisch te schragen
en te verantwoorden. De meester zou zijn toevlucht niet genomen
hebben tot een godgeleerde indien hij aan die teksten geen groot
belang had gehecht. Door de hulp van een kerkelijke vakkundige
werd de inhoud van het veelluik kernig vastgelegd en was zijn
medewerking zoveel als een imprimatur. Het werk moest immers
prijken in de kerk van Sint Jan te Gent en het was ook bedoeld
als een didaktische voorstelling van de geloofsgeheimen. In die
tijd waren het niet alleen de geschilderde kerkramen, maar ook
de schilderijen die het geloof aanschouwelijk voorstelden voor
de ogen van de gelovige menigte. Amper 26 jaar .na de inhuldiging
van „Het Lam Gods" hebben de Rederijkers van „De Fonteine"
het meesterwerk uitgebeeld op de Poel te Gent, ter gelegenheid
van de Blijde Intrede van Filips de Goede (14 5 8) (1). Zij droegen
er zorg voor, de meeste gewijde teksten van het veelluik en nog
andere van hun makelij met „rollen" op de diverse groepen aan
te brengen ( 2). Dit was trouwens een traditie die door de Blok
ontstaan. Deze gewijde teksten hadden dus hun goed-boeknwas
recht en Van Eyck heeft de traditie niet over 't hoofd gezien.
Wij kunnen ook dadelijk, door het onderzoek van de teksten,
hun direkte toepassing op het pikturaal gegeven vaststellen.
(1) J. DE BAETS, o.p., o.c., p. S 34 en Het Eerste Lam Gods-spel 458 in
Wetenschappelijke Tjjdingen, XVIII (Gent, 1958), coil. 15-24; 93-Io8 en Is
„Het Lam Gods" een geschilderd Mysteriespel ? in Verslagen en Mededelingen van
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, jg. 1959, Gent,
nrS. xi-i2.

(2) Ook op andere historische of allegorische groepen, die in de ommegang
getoond werden, zien wij dergelijke wijze van voorstellen.
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Vooraf moet dus de inspirator de gekozen teksten aan de meester
hebben voorgelegd, opdat hij de draagkracht ervan bewust zou
hebben aangevoeld om ze harmonisch in te schakelen in de totale
conceptie van zijn oeuvre. De ideële struktuur van zijn meester
gestoeld op een teologische visie, die de ziel is van zijn-werkis
onvergankelijk gewrocht. Daarom is het van het grootste belang
de teksten., die er nu eenmaal staan als de onuitwisbare getuigen
van de samenwerking tussen de teologant en de schilder, te
bestuderen in het licht van de teologie der i 3e eeuw. Het is onverantwoord deze teksten te benaderen met de geest en de peilingsmetode der moderne teologie, dat zou zoveel als een anakronisme
betekenen. Wij menen de veiligste weg te hebben ingeslagen
met een van de grote vertegenwoordigers der middeleeuwse
teologie als gids te nemen. Want als er een gids nodig is, dan
kunnen wij ons best verlaten op Hugo Ripelinus om de redenen
die we alreeds hebben aangegeven.
Laten wij alvast de hoofdtekst van het meesterwerk onder de
loep nemen. Deze tekst wordt door de moderne kommentatoren
toegepast op God, op God de Vader, op God de Zoon of op beide
tegelijkertijd, al naargelang men in de hoofdfiguur de Godheid
of de eerste twee Personen van de H. Drievuldigheid wil zien.
De H. Geest wordt voorgesteld op het centraal paneel onder het
symbool van de Duif.
De hoofdtekst en de vertaling ervan luiden als volgt
„HIC EST DEUS POTENTISSIMUS
PROPTER DIVINAM MAJESTATEM.
SUMMUS OMNIUM. OPTIMUS
PROPTER DULCEDINIS BONITATEM.
REMUNERATOR LIBERALISSIMUS
PROPTER INMENSAM LARGITATEM."
„DEZE IS GOD DE ALVERMOGENDE
OMWILLE VAN ZIJN GODDELIJKE MAJESTEIT.
DE ALLERHOOGSTE. DE ALLERBESTE
OMWILLE VAN ZIJN LIEFLIJKE GOEDHEID.
DE ALLERMILDSTE BELONER
(
OMWILLE VAN ZIJN MATELOZE VRIJGEVIGHEID." 1)

(1) J. DE BAETS, o.p., o.c., pp. 590-593.
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Blijkbaar is de tekst in een zeker versritme opgesteld met
telkens overhands rijmende uitgangen. De opsteller wilde aan
deze tekst, die prijkt boven de middenfiguur, een plechtige allure
geven om alle scholastieke stroefheid te weren. (1) Toch is die
stijl niet gezocht of alleen maar voor deze gelegenheid gebruikt.
Dergelijke superlatieven vinden wij ook in het Compendium.
H.R. heeft allerminst dichterlijke bedoelingen, hij wil zakelijk
blijven in de toon en in de traditie van zijn tijd. Zo b.v. „Deus
sicut est potentissimus in conditione naturarum, ita est clementissimus in collatione gratiarum, et justissimus in retributione
stipendiorum" (Lib. VII, cap. XVI). „God is de allermachtigste
door de schepping van de natuur, zo is Hij ook de Allermildste
in het uitdelen van gunsten en de Allerrechtvaardigste door het
belonen der verdiensten."
Verder geeft de auteur zelf de reden aan, waarom hij deze superlatieven gebruikt en steunt daarbij op een tekst van Augustinus.
„Quando aliquid creaturae convenit, quod competit creatori,
tamen excellentius de Deo dicitur : ut si in creatura est potentia,
in Deo sit summa potentia, si sapientia, in Deo sit summa sapientia,
et sic de aliis. Unde et hujusmodi dicuntur de Deo in superlativo,
propter quod Deus dicitur potentissimus, sapientissimus, justissimus. optimus, pulcherrimus, et sic de aliis. Augu.in lib. de Trin.
Oportet Deum cujus est et summe cuncta sentire atque intelligere,
nec mori nec corrumpi, nec mutari posse, nec corpus esse, sed
Spiritum omnipotentissimum, mitissimum, optimum, beatissi). „Wanneer iets van een
mum fateamur" (Lib. I cap.
XXI).
schepsel wordt gezegd, dat ook aan de schepper toekomt, dan
wordt dat echter van God op uitmuntende wijze gezegd. Zoals
aan het schepsel de macht wordt toegeschreven, wordt God de
Allermachtigste genoemd; zo de wijsheid, dan wordt Hij de hoogste Wijsheid genoemd, en zo verder. Vandaar dat al deze toeschrijvingen van God gezegd worden in de overtreffende trap,
daarom wordt God de Allermachtigste, de Alwijze, de Allerrechtvaardigste, de Allerbeste en de Allerheerlijkste enz. genoemd." ( 2) Deze tekst is voor ons zeer belangrijk omdat er twee
(1) Hetzelfde kan men zegge n van de vier versjes die op het stootbord
van de trede, onderaan de zetel van de hoofdfiguur, zijn geschilderd.
(2) De tekst van Augustinus die H.R., met enkele wijzigingen, aanhaalt,
is genomen uit : De Trinitate, L ib. V, cap. IV (Migne, 42, col. i o6 i ).
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superlatieven, potentissimus en optimus, in voorkomen die wij
in het opschrift van Van Eyck terugvinden. In ditzelfde hoofdstuk
(Lib. I, cap. XXI) schrijft H.R. duidelijk een van deze superlatieven toe aan God. „Ecce patet, quod divina excellentia nullius
eget, quia sibi sufficit, quoniam optimus est". „Zo blijkt het dat
de goddelijke uitmuntendheid niemand nodig heeft, daar Hij
zichzelf genoeg is en omdat Hij de Allerbeste is". Diezelfde
denk- en uitdrukkingswijze vinden we dus in de tekst van het
middenpaneel terug. Daarmee is nog niet gezegd dat beide
superlatieven, potentissimus en optimus, uitsluitend of eerst
en meest aan God de Vader worden toegeschreven 1).
We moeten echter teruggaan naar het vierde hoofdstuk van
het eerste boek van het Compendium om te zien hoe beide superlatieven (potentissimus, optimus) aan de Vader eerst en meest
worden toegeschreven, maar op indirekte wijze. Dit hoofdstuk
handelt over het bestaan van God de Vader. Het begint met de
volgende zin : „Aeternum Patrem esse, per hoc ostenditur, quod
cum Deus sit potentissimus, sapientissimus et optimus, potest,
scit et vult se sume
m communicare : hoc autem est, alterf majestatis suae plenitidinem dare : ergo Deus Pater ab aeterno ftlium
sibi aequalem gefluit : cui divinitatis suae essentiam communicavit". „Dat de Eeuwige Vader bestaat, wordt hierdoor aangetoond dat God de Almachtige, de Alwijze en de Algoede, kan,
weet en zich volledig wil meedelen, dat is : de volheid van Zijn
Majesteit aan een andere geven. Dus heeft God de Vader van alle
eeuwigheid de aan Hemzelf gelijke Zoon gebaard, aan wie Hij
de Wezenheid van Zijn Godheid heeft meegedeeld." Wat wij
alvast uit deze tekst kunnen opmaken is het feit dat Gods Almacht,
Algoedheid en Alwijsheid de redenen zijn waarom Hij de volheid
van Zijn Majesteit kan en wil meedelen aan de Zoon. In de hoofdtekst nu van Van Eyck, boven de middenfiguur, komt ook die
gedachte tot uiting weliswaar in omgekeerde zin : „God is Alvermogend omwille van Zijn Goddelijke Majesteit", maar H.R.,
(

1) Trouwens uit een tekst van Augustinus (De Trinitate, Lib. V, cap. IV),
die onmiddellijkvolgt op de voorgaande, boven geciteerde tekst, van de
auteur blijkt dat al deze superlatieven van de drie Personen kunnen en moeten
gezegd worden. „Sed haec omnia quae dixi (potentissimum, justissimum,
speciosissimum, optimum) et quaecumque alia simili more locutions humanae
digne de Deo dici videntur, et universae Trinitati quae est unus Deus, et
personis singulis in eadem Trinitate conveniunt."
(
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volgens de zo juist aangehaalde tekst, vindt in de Alvermogend
Vader de mogelijkheid om Zijn Majesteit mee-heidvanGo
te delen. Daar de Vader nu de volheid van Zijn Majesteit meedeelt
aan de Zoon, mag Hem dan ook eerst en meest de Alvermogend
worden toegeschreven. Zeker wordt in de geciteerde tekst-heid
van H.R. niet gezegd dat God de Vader, als zodanig, poten
maar wel omdat God de Vader God is,-tismuenop ,
cum Deus sit potentissimus ... optimus. Daar de Zoon en de
H. Geest even God zijn als de Vader, moeten ook zij eveneens
potentissimus en optimus worden genoemd.
Maar laten wij de schrijver van het Compendium verder aan
het woord. In het volgende hoofdstuk (Lib. I, cap. V) wordt van de
Vader gezegd dat Hij de bron is van alle goed. „Persona, qui
pater est, qui est fops totius bonitatis, generat filium sibi aequalem
cui communicavit suae plenitudinem majestatis". „De Persoon,
die de Vader is, de bron van alle goed, heeft de Zoon aan Hem
gelijk gebaard* aan wie Hij de volheid van Zijn Majesteit heeft
meegedeeld." Hier is het dan de Algoedheid van de Vader en
niet alleen de Alvermogendheid, waardoor Hij de volheid van
Zijn Majesteit aan de Zoon heeft meegedeeld. De Vader is de
bron van alle goedheid, van waaruit Hij alles meedeelt. De
Van Eyck-tekst doelt ook op die goedheid want daarin wordt
God genoemd : Pe Allerbeste omwille van Zijn lieflijke goedheid". Als de Vader bron van alle goed wordt genoemd, is dat dan
zoveel niet als „Optimus" „De Allerbeste" omwille van Zijn
goedheid die Hij in de bron bezit ? Zijn deze twee toeschrijvingen,
Alvermogendheid en AJgoedheid, dan niet vooral aan De Vader
toe te kennen, en is het dan niet logisch dat wij de Van Eyck-tekst
op God de Vader toepassen ?
We lezen echter nog verder in het Compendium (Lib. I, cap. VI)
een tekst die wijst, en ditmaal eksklusief, op een eigenschap
van God de Vader, namelijk de „Liberalitas", „De. Mildheid".
Deze eigenschap vinden wij nu ook weer terug bij van Eyck :
„Remunerator Liberalissimus" „De Allermildste Beloner". Zo
gaat H.R. voort : „Propter primam excellentiam Filii, scilicet
gloriae paternae dicitur Verbum Filius Patris : quoniam perfecte
loquitur bonitatem, et summam Patris liberalitatem : qui nihil
habere voluit, quod filio suo non communicaret". „omwille van
de eerste uitmuntendheid van de Zoon, namelijk dat Hij de
Luister is van de heerlijkheid des Vaders, wordt het Woord de
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Zoon van de Vader genoemd, omdat Hij op volmaakte wijze
de goedheid beduidt en de Allerhoogste mildheid van de Vader,
die niets voor zichzelf behield wat Hij aan Zijn Zoon niet heeft
meegedeeld."
De Summa Liberalitas van God de Vader bij H.R., is dat dan
weer niet de Liberalissimus van het Veelluik ?
De auteur van het Compendium weet ook dat alle goddelijke
eigenschappen aan de drie Personen der H. Drievuldigheid
kunnen en moeten toegeschreven worden. Maar hij kent ook de
appropriatio of toeëigening van de goddelijke eigenschappen
aan de onderscheiden Personen. In het 26e hoofdstuk van zijn
eerste boek heeft hij het erover, waar hij schrijft : „Quamvis
omnia essentialia omnibus personis aequaliter conveniant, appropriatur tamen Patti potentia, Filio Sapientia, Spiritui Sancto
bonitas". „Alhoewel alle wezenlijke eigenschappen aan al de
goddelijke Personen gelijkelijk toekomen, toch wordt aan de
Vader de macht toegeëigend, aan de Zoon de Wijsheid en de
goedheid aan de H. Geest." Hij legt dat verder ook goed uit
waar het de Vader betreft : .Appropriatio nihil aliud est quam
specialis attributio ratione alicujus confirmitatis cum proprio
illius personae, sicut potentia habet similitudinem cum patre,
qui est principium universale". „De toeëigening is niets anders
dan een bijzondere toekenning uit hoofde van een zekere gelijk-.
vormigheid met het eigene van die persoon, zoals de macht een
gelijkvormigheid heeft met de Vader, die het algemeen beginsel
iS "

De vergelijking der teksten van „Het Lam Gods" met de
aangehaalde van Hugo Ripelinus doet ons besluiten dat de
hoofdfiguur van het veelluik wel God de Vader is, omwille van
Zijn Alvermogendheid, die Hem vooral toegeëigend wordt,
omwille van Zijn Algoedheid, die Hij in de bron bezit en omwille
van Zijn allergrootste Mildheid, die Hem alleen wordt toegeschreven.
Als toemaatje kunnen wij aan al het voorgaande toevoegen
dat H.R. ook iets meedeelt over de wijze, waarop de H. Drievuldigheid in zijn tijd werd voorgesteld, „In Figuris", „In
Beelden", zoals hij het noemt.
Hier komen wij dus op het terrein van de kunstvoorstelling
der goddelijke geheimen, waar de middeleeuwse meesters zoveel
om te doen hadden. In het Compendium komt het zeer veel voor
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dat de schrijver hier en daar de woorden : „In Figuris", „In
Beelden" tussen last. Daarmee bedoelt hij de manier om de
godsdienstige onderwerpen op imaginatieve wijze te benaderenOok geeft hij menigvuldige teksten en typologieën ten beste
die de auteurs van de Blokboeken en de Primitieven zeer nuttig
zijn geweest. Een figura is er die ons bijzonder boeit, deze namelijk
die ons de H. Drieëenheid voorstelt : „ostenditur etiam beata
Trinitas in figuris ... Item in hierarchia coelesti superiori Deus
est in thronis, ut majestas : in cherubim ut veritas ; in seraphim
ut charitas, per quae notatur Personarum Trinitas". (Lib. I,
cap. X). „De H. Drieeenheid wordt ook in beelden voorgesteld...
zo midden de hoogste, hemelse hiërarchie in God op de Troon,
als de Majesteit; in de Cherub (De Zoon) als Waarheid, in de
Seraf (De H. Geest) als de Liefde, worden de Personen van de
H. Drieëenheid getoond." Dat God de Vader op de Troon zit,
ut Majestas, in Majesteit, is voor H.R. vanzelfsprekend. Het
Woord, ut Veritas, de Waarheid, wordt voorgesteld in het beeld
van een cherub en de H. Geest, ut Charitas, de Liefde, in dat van
een seraf.
Als wij nu weer de Van Eyck-tekst, die boven de hoofdfiguur
van het veelluik prijkt, bekijken : „Potentissimus propter Divinam
Majestatem" „De Alvermogende omwille van de goddelijke
Majesteit", dan wordt duidelijk dat de Majesteit de Vader notificeert, die volgens de figura van H.R. steeds op de troon zit.
Van Eyck heeft de eigentijdse teologie in zijn meesterwerk
schitterend laten uitkomen, omdat hij ter school ging bij de beste
vertegenwoordigers ervan.
Deze eerste tekst illustreert dus wel degelijk de figuur van
God de Vader.

Een tweede tekst, die op het stootbord van de troon is geschilderd, wordt eveneens bekeken in het licht van het Compendium.
Daarin vinden wij inderdaad teksten die als bron voor de inspirator-dichter kunnen gediend hebben. Ook dit kwatrijn (1), op de
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 Taalen Letterkunde, jg. 1961, Gent, pp. 590-598.
(

)
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voetschabel, menen wij te mogen toepassen op de figuur van God
de Vader die op de troon zetelt. Door de twee opschriften, boven
en onder de hoofdfiguur, wordt deze stelling aldus steviger
gestut.
Men kan het kwatrijn op twee manieren aflezen van het schil
rekening houdend met de kroon die middenin het stootbord-derij,
staat.
Ofwel kan men de verzen doorlopend lezen
. Vita ......... in capite.
3 . Gaudium. ........ a dextris.
I

juventus ...... in fronte.
4. Securitas ...... a sinistris.
2.

Ofwel kan men ze, aan beide zijden van de kroon, van boven
naar onder lezen : vers i en 3 , 2 en 4. Wij verkiezen echter de
eerste manier omdat de aldus geschikte tekst, waarvan wij hier
meteen de letterlijke en vrije vertalingen laten volgen, meer in
overeenstemming is met de bron ervan.
i „Vita sine morte in capite
2 Juventus sine senectute in fronte
3 Gaudium sine merore a dextris
4 Securitas sine timore a sinistris."
De letterlijke vertaling :
„Leven zonder dood in het hoofd
Jeugd zonder ouderdom in het gelaat
Vreugde zonder droefheid aan de rechterzijde
Veiligheid zonder vrees aan de linkerzijde."
De vrije vertaling
„Eindeloos leven zetelt in Zijn hoofd
Eeuwige jeugd straalt uit Zijn gelaat
Ongestoorde vreugde in de rechterhand
Kommerloze veiligheid in de linkerhand."
Wat vinden wij nu bij Hugo Ripelinus in betrekking tot deze
tweede Van Eyck-tekst die de middenfiguur wil identificeren
en karakteriseren. Helemaal op het einde van zijn Compendium
(Lib. VII, c. ' XXXI), waar hij het heeft over : „De opsomming
van de Hemelse Vreugden" „Enumeratio Coelestium Gaudiorum"
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heeft H.R. twee teksten ontleend aan Augustinus. Daarin vinden
wij de vier slagzinnen (bijna letterlijk) die de inspirator, aangepast
en in dichtvorm heeft samengesteld. Wij beweren echter niet
dat hij zijn inspiratie precies bij H.R. heeft gezocht, maar wel
bij Augustinus wiens echte of vermeende teksten in het Compendium werden aangehaald. Het is heel wel mogelijk dat hij de vier
slagzinnen van Augustinus overgenomen heeft door bemiddeling
van Hugo van St. Viktor die ze in zijn De Anima volledig weergeeft : „In ea coelesti patria est vita sine morte, juventus sine
senectute, ... gaudium sine tristitia, ... securitas sine timore." (1)
De eerste tekst van Augustinus, door H.R. overgenomen
(Liber. VII, c. XXXI), luidt als volgt : „Item Aug. De Corporis
et Animae misera vita". 0 Caro, illam vitam amplecti debuisti,
ubi vita sine morse, ubi juventus sine senectute, ubi lux sine
tenebris, ubi guadium sine tristitia, ubi pax sine discordia, ubi
voluntas sine turbatione, ubi regnum sine mutatione". „Nog
bij Augustinus in : Over het ellendig leven van het lichaam en
van de ziel. 0 mens, dat leven had gij dienen te omhelzen, waar
leven is zonder dood, jeugd zonder ouderdom, licht zonder
duisternis, vreugde zonder droefheid, vrede zonder tweedracht,
waar een vaste wil is zonder wankelmoedigheid en een koninkrijk
zonder omwenteling ". De titel van deze tekst is er een van een
sermoen, namelijk het 49ste, van de verzameling : Sermons ad
Fratres in Eremo Commorantes aan Augustinus verkeerdelijk
toegeschreven ( 2). Ofschoon de titel noch de tekst van H.R. niet
helemaal overeenstemmen met die van Migne, toch zijn de drie
slagzinnen dezelfde. Waarschijnlijk heeft H.R. een ander hs.
gekend.
De tweede tekst van Augustinus door H.R. aangehaald (Lib.
VII, c. XXXI) is de volgende : „Item Aug. 0 vita vitalis, dolcis
mma securitas, secura
et amabilis, et semper memorabilis : ubi su
tranquilitas, tranquilla jocunditas ...... confluentia bonorum".
„Nog bij Augustinus. 0 levenskrachtige leven, zoet en lieflijk,
en altijd glorierijk : waar de hoogste veiligheid, de veilige rust
het samenvloeien van alle goed".
en de rustige genoeglijkheid .....het
ontleend
aan
een
werk
dat ten onrechte aan AugusDeze tekst is

*.

(1) MIGNE, P. L., t. i77, col. 189.
(2) MIGNE, P. L., t. 40, Col. I 333.
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onus wordt toegeschreven namelijk : Speculum (c. XXXI) (1).
Op een paar varianten na is de aangehaalde tekst bij H.R. gelijkluidend met deze van de Pseudo-Augustinus.
De inspirator-dichter had ook nog andere plaatsen van de
Pseudo-Augustinus kunnen raadplegen o.m. het werk Manuale
(c. VII) ( 2) waar wij alweer dezelfde elementen terugvinden
„O vita vitalis, vita sempiterna et sempiterna beata, ubi gaudium
sine merore,... vita sine morte..., en het werk : Liber Soliloquiorum
ad Deum" (c. XXXV) (g) alwaar : „O regnum beatitudinis ! ......
Ibi gaudium infinitum, ... vita sine morte. Ibi juventus numquam
senescit...". Dat al deze pseudo-augustiniaanse teksten teruggaan
op authentieke plaatsen wordt bewezen door het boek Enchiridion
(c. XXII) (4). Toch zijn het deze onechte teksten die vooral in de
middeleeuwen furore hebben gemaakt (5).
Hoe is nu de inspirator-dichter te werk gegaan met de overgenomen teksten te fatsoeneren om er een kwatrijn van te maken.
Het doet er weinig toe waar hij de vier slagzinnen heeft gehaald,
of bij Hugo van St.-Viktor(zie boven p. 5 37) of bij Hugo Ripelinus
(1) MIGNE, P. L., 40, col. 981.
(2) MIGNE, P. L., t. 40, col.
(3 ) MIGNE, P. L., t. 40, col. 895.
(4) MIGNE, P. L., t. 40, col. 2 44•
(5 ) Zie : J. LUTZ et P. PERDRIZET, Speculum Humanae Salvationis, Leipzig,
1907, p. 86. „Ibi erit requies aeterna sine labore, ibi erit pax et securitas sine

terrore ... Ibi est flos juventutis qui numquam marcescit, ibi est vita semper
virens in aeternum, quae terminum nescit".
Tabula Fidei. (14e eeuw) HS. 375. Utrechtse Universiteitsbiblioteek, aangehaald bij : Dr. Troelstra : Stof en Methode der Catechese in Nederland vóór
de Reformatie, Groningen, 1903, p. 254. „Daar is een dag zonder nacht, wijsheid
zonder gebrek, jeugd zonder ouderdom, leven zonder dood, blijdschap
zonder droefheid, gezondheid zonder ziekte, daar wordt God geloofd zonder
ophouden, daar is rust zonder moeite ".
Meester DIRC VAN DELF, o.p., Tafel van den Kersten Ghelove, uitgegeven

door Dr. L. M. FR. DANIËLS, o.p., III B Somerstuc, Antwerpen, 1938, p. 670.
„(Hemel) want dair is dach sonder nacht ende wijsheit sonder domheit,
dair is joncheit sonder ouderdoem ende gesontheit sonder siecte, daer is
leven sonder sterven ende wunssche sonder derven... dair is treuchde sonder
druck en de bliscap sonder suchten".
J. B. HOUWAERT, De Vier Uuterste, deel II, uitgegeven door Dr. F. VAN
VINCKENROYE, Gent, 1963, p. 272. „Want daer (hemel) is ghesontheyt sonder
pijne, en het eeuwich leven sonder de doot, jonckheyt sonder ouderdom
ten fijne, claerheyt sonder nacht, duysterheyt oft bruwijne, volmaekte vreught
sonder druck, hinder oft noot...".
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of uit andere werken aan Augustinus terecht of ten onrechte
toegeschreven. Overal vinden wij immers de vier welbekende
slagzinnen in ongeveer dezelfde vorm terug :
z. Vita sine morte
2. Juventus sine senectute
3. Gaudium sine tristitia
4. Ubi summa securitas
De eerste twee zinnen zijn letterlijk overgenomen. In het
derde vers werd „tristitia" veranderd in „merore" om in het
vierde vers te kunnen rijmen met „sine tremore" dat „ubi summa"
moest vervangen. Dat alles bewijst dat de dichter van het kwatrijn
een welluidende strofe wilde samenstellen die feitelijk tweemaal
zou rij men :
morte
capite
senecute
fronte
tremore
a dextris
timore
a sinistris
Zonder twijfel heeft hij de plechtige allure van het kwatrijn
en van de hoofdtekst (zie boven p. S 3 i) willen onderlijnen. Bij
zulk een verheven ceuvre paste ook een verheven stijlvorm.
De uitgangswoorden van de strofe hebben hier ook een bijzondere symbolische betekenis.
In capite. Caput heeft benevens de betekenis van lichamelijk
hoofd, nog veel andere, en ook figuurlijke betekenissen. Zo b.v.
mens, persoon, individu, leven, levensrecht, geest en zetel van
het intellekt. Het woord „in capite" is door de inspirator zeer
goed gekozen omdat hij met de eerste zin bedoelt dat het eeuwig
leven zetelt in het hoofd van God; dat God, als schepper, de bron
is van alle leven daar Hij zelf het zijn en het leven is.
In fronte. Frons betekent het voorhoofd of het gelaat waarop
men de sporen van jeugd of ouderdom kan lezen. Het gelaat is
hier de spiegel van een onbewogen en overanderlijke frisse levensjeugd. Dit is de ideale voorstelling welke, figuurlijk, alleen aan
Hem toekomt die tijdeloos en onbewogen is in wezen en bestaan.
A dextris, A sinistris. Dexter en sinister betekenen veel meer
dan de aanduiding van de eene of de andere zijde. Dexter betekent
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ook : voorspoedig, gunstig, gelukkig, welvarend, begenadigd,
onder goede ster geboren. Sinister betekent o.m. slecht, boos,
onzedelijk, beschamend, ongunstig, ongelukkig, rampspoedig,
noodlottig. De vertaling van het derde vers : „Ongestoorde
vreugde in de rechterhand" lijkt ons in overeenstemming te zijn
met de zegenende rechterhand van de hoofdfiguur. Een vreugde
die immer volgehouden blijft is wel de kroon van de hemelse
zaligheid, ze is de eeuwige zegen van God die gesymboliseerd
wordt door de zegenende rechterhand. Het vierde vers : „Kommerloze veiligheid in de linkerhand" is een figuurlijke omschrijving van Gods almachtige beschutting en vrijwaring van het
eeuwig geluk. Dit wordt gesymboliseerd door de linkerhand
die de scepter zwaait, teken van almacht en beschutting tegen alles
wat het geluk kan bedreigen.
We moeten nu het kwatrijn in zijn geheel beschouwen en zijn
betekenis nagaan dat het hier heeft in het kader van het meesterstuk. Als men de vier slagzinnen afzonderlijk neemt, zonder de
bijgevoegde uitgangswoorden, dan betekenen zij de „Hemelse
Vreugden" „Gaudia Coelestia". Het zijn vier hoofdbronnen van
de hemelse zaligheid : De eeuwige verzuchting van de mens
altijd te bestaan en te leven is vervuld. De eeuwige jeugd als
luister van de menselijke schoonheid naar lichaam en ziel. De
ongestoorde vreugde, aroom en bekroning van het geluk. De
kommerloze veiligheid die de zekerheid verschaft het geluk
blijvend en onveranderd voor altijd te bezitten.
Voegt men nu echter de uitgangswoorden bij de vier slagzinnen
dan wordt alles toegespitst op de bron van dit geluk die God
is en wel God de Vader omdat Hij de Schepper is van het hemels
geluk en het in zijn eeuwige volheid bezit en mild meedeelt.
Een andere uitleg kan voor dit kwatrijn bezwaarlijk gevonden
worden.
Deze vier verzen geven a.h.w. in vier hoofdpunten de schematische tekening van de figuur die zetelt op de troon : Hoofd,
Gelaat, Rechterhand en Linkerhand. Daaruit mogen wij afleiden
dat dit opschrift rechtstreeks doelt op de Persoon voor wie het
op dit stootbord is aangebracht. De toepassing op de Zetelende
God is hier vanzelfsprekend. God de Vader is de inkarnatie
van het hemels geluk, Hij is de bron, de volheid en het behoud
ervan. Hij is niet de „.Antiquus Dierum" „De Oude van dagen",
maar de Eeuwige Jeugdige God hier voorgesteld met een jong
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en fris gelaat dat omkranst is met een zwarten baard. Een reden
te meer om daarin de toepassing te zien van het tweede vers :
„Eeuwige Jeugd straalt uit Zijn gelaat ". De zegenende rechterhand en de scepter zwaaiende linkerhand vullen het beeld van
de Vader aan dat wij alreeds uit de eerste tekst kennen : namelijkk
„Optimus" „De Allerbeste" en „Potentissimus" „De Almachtigste".

Beide opschriften van de hoofdfiguur werden hier ontleed en
onderzocht in het licht van de meest klassieke en verspreide
teologische gegevens der middeleeuwen.
Beide samenwerkers, schilder en teologant, hebben hun eigen
inspiratie vervlochten en uitgewerkt in een meesterlijk gewrocht.
Beide teksten, in samengebalde en kernachtige woorden van
gedegen godgeleerdheid, vullen mekaar aan en wijzen door hun
stille maar krachtige welsprekendheid op de Persoon van de
Vader die zetelt op de troon.

MIZERIE MET SOLDATEN VAN DE BEZETTINGSTROEPEN TEN TIJDE VAN DE „REAUCTIE VAN DE
STAD MECHELEN" IN HET HEILIGGEESTHUIS VAN AB
ARMENTAFEL VAN AE SINT-ROMBOUTSPAROCHIT
ALDAAR
door
Prof. emer. Dr. Robert

FONCKE

Lid van de Academie

Nog bij de troonsbestijging van koning Filips II als opvolger
van zijn vader, keizer Karel V. omvatten de Spaanse Nederlanden
slechts vier bisdommen : Utrecht, Kamerijk, Atrecht en Doornik.
Zijne katolieke Majesteit gaf opdracht in i S S 8 aan de latere
bisschop van 's Hertogenbosch en van i 5 7o af van Antwerpen,
Franciscus Sonnius, toen doctor theologiae te Leuven en ten
jare i 5 43 rector van de universiteit aldaar, om te Rome bij paus
Pius IV een nieuwe hiërarchie van diocesen te gaan bepleiten (1).
De gezant zag zijn pogingen met sukses bekroond door de bulle
„Super universas orbis Ecclesias", dd. i z mei i 5 S 9. Pius IV, als
opvolger van Paulus IV, in december van dit jaar voltrok de
instelling van het episcopaat van de Spaanse Nederlanden door
zijn bullen van i 2 en z S maart i S 6o, waarin werd overgegaan
o.a. tot de stipte afgrenzing van de onderscheiden bisdommen ( 2).
Hij ook was het, die de metropolitane kerk van Sint-Rombouts
te Mechelen verhief tot „primatiale" van Beneden-Germanië ( 3).
Als eerste aartsbisschop stond te Mechelen van i S 6o tot i S 83
feitelijk genaamd Son en eigenlijk Van de Velde
(1) Franciscus Sonnius
werd op i z augustus 15 o6 in Noord-Brabant geboren en overleed te Antwerpen op 29 juni 15 76. Hij studeerde te Leuven, waarna hij pastoor werd
te Meerbeke en Leuven. Keizer Karel V benoemde hem ook als inquisiteur,
waarbij hij zich als een gematigd geloofsrechter te erkennen gaf. In 15 6o
behoorde hij tot de toen aangestelde bisschoppen met zetel te 's Hertogenbosch; in maart x 570, dank zij de bemoeiingen van de hertog van Alva, werd
hij voor het bisdom Antwerpen aangesteld.
(2) MICHEL DIERICKX, S. J. De oprichting der nieuwe bisdommen in de Neder
onder Eilijs II i S S 9- i 570.
-lande
( 3) P. CLAESSENS : Histoire des archevêques de Malines. Tome I (Leuven, I 88 x),
blz. i 3 vlgg.
:
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de bekende messire Antonius Perrenot de Granvelle (1), die sinds
15 4o als bisschop van Atrecht had gefungeerd. Hij werd geboren
op 20 augustus i S i 7 in de kleine franse stad Ornans, of, wie weet,
te Besancon; hij studeerde aan de universiteiten te Padua en te
Leuven; hij trad op als minister van keizer ' Karel V, in i S 70 als
vice-koning van Napels en tot i S 84 als eerste minister van Filips ÍI
van Spanje; hij overleed te Madrid op 21 september i S 86 ( 2).
Op i 3 maart 1 S 64 had hij het aartsbisschoppelijkk paleis te Brussel
verlaten, na om zijn terugroeping te hebben verzocht en ze te
hebben erlangd; nimmer nog zou hij zijn bisdom weerzien, zelfs
niet eens van nieuws de voet op nederlandse bodem stellen ( 3).
Daar was het geweldig losbreken van de protestantse oorlogen
al tastbaar te voorvoelen en niet minder ter stede Mechelen in het
biezonder.
De leer van Luther kwam er al vroeg doorsijpelen. Zulks
laten o.m. de rekeningen van de mechelse schout vaststellen,
die reeds . ten jare i S 30 de terechtstelling op de brandstapel ter
melding brengen van een zekere Jan Gorys, afkomstig van Maastricht, waarschijnlijk wegens ketterij ; gelijk van een Pieter Baen
in 1 5 3 3 ( 4), gelijk van een Bruyne, van Keulen, een Mattheus
van Luik, Hendrik Scoenmakers en an Thys anno I S 37 ( 5)
en anderen in wat later tijd (s). Na het begin van de tweede helft
van de 16e eeuw boetten een reeks mechelse poorters hun doo psgezindheid op de brandstapel; ook een vrouw, Geertruid Scrauwels, deze door verdrinking ; onder hen de gebroeders Klaas
en Frans Thys (v), wier terechtstelling aanleiding gaf tot het
verschijnen van niet minder dan acht vlugschriften in klein
bundelformaat in Duitsland ( 8), alwaar ze werd aangestipt in het
;

(1) R. TAMBUYSER : Antoine Perrenot de Granvelle, premier archeveque de Ma/mes
(Leuven, T961). (Overdruk uit „Collectanea Mechliniensia", mei 1961).
(2) P. CLAESSENS : op. cit.,. blz. 88 vlgg.
(3) P. CLAESSENS :. op. cit., blz. x 14.
(4) Dr. Louis MAEs : Vijf eeuwen stedelijk strafrecht (Antwerpen, 1947),
blz. 516.
(s) Dr. Louis MAEs : op. cit., blz. 517.
(6) Dr. Louis MAEs : op. cit., blz. 517 vlg.
(?) Dr. Louis MAEs op. cit., blz. 519.
(8 ) Dr. ROBERT FONCKE : Duitse vlugschriften van de tad over het proces en de
terechtstelling- van de protestanten .Frans en Nikolaas Thys te Mechelen, x 5 5 5 (Rijks
universiteit te Gent, 1937).
7).
:

-
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duitse Martyroloog van de hand van Ludwig Rabe, .-alias Ludovicus
Rabus von Memmingen, „Historien Der Heyligen Auszerwolten
Gottes Zeugen/Bekennern vnd Martyrern ... ", in het 6e deel,
ten j are 1 S S 7 ter pers gebracht (1), zoals al gebeurde in de „Histoire
des Martyrs persecutez et mis a mort pour la vérité de 1'Euangile ...
iusques a present" ( 2) door de i 6e-eeuwse geschiedschrijver in
Frankrijk van het protestantisme Jean Crespin, alias Crispinus ( 3).
Tussen i 53 8 en 1 S y 6 werden te Mechelen negen ketters met de
dood gestraft ( 4) en tot aan het Wonderj aar groeide hun aantal
tot vijfentwintig ( 5). Hierbij aansluitend zal men zich herinneren
dat in een brief, door Martin Luther gericht tot Johannes Lang
en dd. z 2 februari i 5 25, geschreven staat dat een karmeliet,
broeder Bernardus, te Mechelen werd verbrand. Daarbij gold
de uiterste strengheid van de rechters er om zeggens uitsluitend
de doopsgezinden ofte anabaptisten, terwijl de gewone hervormden meestal werden in 't openbaar tentoongesteld, gegeseld,
gebrandmerkt en tot verbanning buiten de stede veroordeeld ( 5).
De toenmaals onder de mechelse bevolking heersende stemming
geeft duidelijk de straf aan, geboekt in het oudste correctieboek
van de mechelse vierschaar, „Bannen, submissien, correctien,
1 44 1-1 5 7 0 " ( s) voor Pauwel en Hansken Van Niemegen en Gielis
Van Dormale; op z2 september z S S 6 sprak men over hen drie
jaar verbanning uit op straffe van geseling, omdat ze meermaals
,,diversche liedekens van ketterijen en luterijen" -- dit wil dus
zeggen : van de lutherse leer hadden gezongen, welke liedjes
nu werden in het vuur geworpen ( 7).
Was het anders mogelijk of Mechelen moest worden meegesleept in de bloedige godsdienstoorlogen, die gedurende de
tweede helft van de i 6e eeuw alom ons grondgebied van de
Zuidelijke Nederlanden hebben geteisterd ?
Twee jaar na het vertrek van aartsbisschop Granvelle reeds,
een paar dagen hoogstens na de beeldstormerij te Antwerpen
(1) Dr. ROBERT FONC KE : op. cit., blz. 6o vlgg.
(2) In deel III, van I 5 61.
(3) Dr. ROBERT FONCKE : op. cit., blz. S4 vlg.
(4) Dr. Louis MAEs : op. cit., blz. 182.
( 5 ) Dr. Louis MAEs : op. cit., blz. 184.
(s) Stadsarchief te Mechelen : S. A. Judicature des échevins, S. II, no i.
Samenvatting in Dr. Louis MAEs, op. cit., blz. 546-698.
( 7 ) Dr. Louis MAEs : op. cit., blz. 691, no 996.
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augustus I S 66, zakte van daar een bende kalvinisten af
naar Mechelen, waar zij zich evenwel gestremd zag vóór de gesloten en wel verdedigde stadspoorten ; weshalve zij alleen in de
dorpen van de omgeving duivels kon huis gaan houden. Binnen
de stadsmuren liepen toch ook opstandelingen samen, die huilend
om „der paepen bloedt en der coopmans goedt" straat op, straat
af marcheerden en dreigden de kerken en voorname huizen te
plunderen. Hun muiterij kon evenwel onderdrukt worden door
de stedelijke bewindvoerders dank zij de militaire posten en de
onder de wapens geroepen gilden en ambachten (1).
Het gevaar verzwond hiermede voor de Dijlestede allesbehalve;
integendeel zeer triestige jaren braken voor haar aan, voornamelijk
de jaren i S 72 en i 5 78 en i S 8o ( 2). Tot over de grenzen dreunde de
echo van de onheilen, die haar overvielen, zodat duidelijk sprekende
etsplaten nopens de aangerichte verwoestingen aan haar gebouwen
met ter toelichting verzen in de duitse taal er omtrent werden
verspreid ( 3).
op 30 augustus I S 72 viel Mechelen in de handen van de
troepen van Willem de Zwijger, op wier kant sommige burgers
binnen de stad medehielpen. Vooraanstaande inwoners werden
opgesloten en om zogezegd de stede in verdediging te stellen
tegen het leger van de spaanse koning werden woningen
in de gehuchten verwoest en kloosters, die waren opgericht
buiten de stadsvesten — als de stichten Blyenbergh ( 4), Bethaop

21

(1) P. CLAESSENS : op. cit., blz. I 18
(2) P. CLAESSENS : op. cit., blz. 133.

vlgg.

(3) Ik bezit er ene dergelijke, levendig gekleurd, van ongeveer z8 bij z s cm,
beginnend : „Als
waarop een onderschrift van tien verzen voorkomt
Bergen ingenommen war // Khompt der von Alba mitt seiner schar // Vor
Mechlen eine schone Statt // Die der Prince ingenommen hat"— met tenslotte
de dagtekening : „Anno Dni. M. D. L. XXII. I. Octo."
(4) De Nonnen van Blijdenberg of Berg-Sion heette men daarenboven
„de Nonnen van Mechelen". Volgens enkele oude kronieken zouden zij
door de H. Rumoldus aldaar gesticht zijn geworden. Eerst verbleven zij
op het Nieuwland, doch vestigden zich reeds voor 1263 westwaarts buiten
de stad op de Dijleoever; in de tijd van de troebelen vluchtten zij binnen
de stad, eerst aan de Peperstraat, daarna de Koestraat (thans : de Mérodestraat) ; in I S 87 lieten de Beggaarden aan hen hun klooster aan de Beggaarden
over; door het edikt van keizer Jozef II, dd. 17 maart 1783, werd-stra
Blijdenberg afgeschaft. Cf. kanunnik W. VAN CASTER : Namen der straten

-- S47 nien (1), Thabor ( 2) en een gedeelte van het Groot Begijnhof ( 3)
neergebrand. Na korte tijd namen echter de Staatsen de wijk, toen
de spaanse stadhouder, hertog van Alva, kwam aansnellen aan
het hoofd van spaanse, duitse en waalse soldatenkompagnieën,
die op hun beurt schrikwekkend huishielden : drie dagen na
mekaar -- van i tot 3 oktober i S 72 -- zetten zij het duivelse
werk van de kalvinisten, zelfs in nog hogere mate, voort :
woonhuizen van notabelen en geestelijken, kloosterlijke gemeenschappen, de hoofdkerk Sint-Rumoldus en de overige tempels
vielen ten prooi aan ongehoorde plunderingen. Eerst einde
december i S 73 riep Filips II de in den lande algemeen verafschuwde hertog Alva terug, in welk jaar de bewenenswaardige
toestand van Mechelen nog werd verscherpt door het uitbreken
van een epidemische ziekte ( 4).
Gedurende het bewind van aartshertog Matthias slaagden de
Staatsen er opnieuw in Mechelen te veroveren in februari i S 78.
Nog eens werden kapellen en kloosters buiten de stadsomheining,
de parochiekerk op het gehucht Nekkerspoel en wat was overgebleven van het Groot Begijnhof gelijk gemaakt met de grond;
van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude
gebouwen (Mechelen, z.j.), blz. 20 vlgg. LEOPOLD GODENNE : Malines
ladis et aujourd'hui (Mechelen, 1908), blz. 3 99 vlg.
(1) Was gestaan aan de Schoutetstraat. Het was in 1421 gesticht door Maria,
dochter van de heer van Bergen-op-Zoom en weduwe van Willem van
Cf. Kanunnik W.
Petersham. Het werd door Jozef U in 1783 vernietigd.
VAN CASTER : op. rit., blz. 2 S O vlgg.; LEOPOLD GODENNE : op. C1Í., blz.
34,

1 72 ,

373•

(2) Was in 1459 opgericht buiten de stad tegen de oude vesting, op de
rechteroever van de Dijle. De nonnen van Thabor waren kanunnikersen
van Sint-Augustijn. Hun klooster werd in 15 78 afgebrand; in Y 585 begonnen
zij een nieuw aan de Melaan. Zij werden eveneens afgeschaft bij het keizerlijk
edikt an 1783. Cf. Kanunnik W. VAN CASTER : op. cit., blz. 178 vlg. LEOPOLD
GODENNE : op. cit., blz. 391 vlgg.
(3) Het Begijnhof was gelegen buiten de Sinte-Katelijnepoort, tussen de
Dijle en de baan op Antwerpen, denkelijk sedert z 2 S g ; de kerk ervan verrees
aldaar twintig jaar later. In 15 66 dienden de begijnen een schuilplaats te zoeken
binnen de stadsmuren, gelijk van nieuws, nadat zij waren teruggekeerd, in
x 572. Op hun beurt vernietigden de Spanjaarden het gehele hof in 15 78,
toen goeverneur de Noyelles had bevolen al de gebouwen, rondom de stad
gestaan, met de bodem gelijk te branden. Cf. Kanunnik W. VAN CASTER
op. cit., blz. 26 vlgg. LEOPOLD GODENNE : op. cit., blz. 3 8 I vlgg.
(4) P. CLAESSENS : op. cit., blz. 13 3 vlgg.
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de klokken en het zilverwerk van de kerken werden geroofd
op bevel van Ponthus de Noyelles, goeverneur en kapitein van
de stad in die dagen, en zelfs raakten de relikwieën van de patroonheilige Rombout in gevaar, die lagen bewaard in een reliekschrijn,
dat werd geacht het rijkste en kunstigste te zijn van geheel het
land (i).
Op i augustus i S 79 ging Mechelen als in een roes van vreugde
weder over tot het spaanse bewind onder de leiding van de hertog
van Parma, als wanneer in de naburige steden Brussel, Lier en
Antwerpen de Staatsen nog altijd heersten; edoch, op 9 april daaropvolgend kwamen deze laatsten er van nieuws aan het roer!
't Gevolg was dat de stad nog eens plundering en verwoesting te
verduren kreeg op bevel van Olivier van den Tempel en de engelse
kolonel John Norrits en wel op zulke wijze dat niets ontsnapte aan
de woede van de hervormde soldeniers ! De toen losgebroken
„Engelse furie" gaf zich op end' op te herkennen als een tegenhangster van de spaanse furie van weinige maanden vroeger.
Er werd andermaal gemoord en gebrand; de geestelijken waren
nogmaals gedwongen de wijk te nemen, tot naar Luik zelfs, of
zich te gaan verschuilen bij goedgezinde poorters. Gedurende
vijf jaar immers werd de roomskatolieke godsdienst verboden
en afgeschaft; want niet voor de 17e juli i S 85 dolven de Staatsen
het onderspit te Mechelen en keerde de stad weer tot gehoorzaamheid aan de spaanse koning ( 2) ingevolge de overwinningen
van zijn troepen, aangevoerd door Alexander Farnese ( 3).
Zonder de minste moeite zal men zich kunnen voorstellen hoe
zwaar het dagelijkse leven ter Dij lestede verliep bij al deze wanordelijkheden. De rekeningenboeken van de toenmalige armbesturen daar doen het eveneens op de man af kond. Aan een
steeds aangroeiend aantal behoeftigen dienden aalmoezen toe(1) P. CLAESSENS : op. cit., blz. x 3 S vlg. In het oudste deel van de „Mechelsche Chronycke" (í68o) door Remmerus Valerius (eigenlijk Remigius Wouters, pastoor van het dorp Muizen bij Mechelen in de Ile eeuw) leest men
blz. i 8 haar aangaande onder het jaar i 369 : „Wordt volmaeckt eenre alderkostelijckste Kasse van Silver vergult ter eeren van S. Rombout wegbende
dry-duysent ses hondert marcken Sifters, sonder de Peerlen ende Gesteenten
daer sy mede versiert was : sy wierde geschat op sesensestich duysent guldens ... ".
(2) P. CLAESSENS : op. sit., blz. 13 6 vlg.
(3) P. CLAESSENS : op. cit., blz. 184 Vlgg.
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gestoken in die tijden, betiteld in de historie van Mechelen als
„de Reductie der stede", de periode van „de beletselen van de
troublen" of van „dese troubelen tyden", of van „ten tyde van
de rebellen" (1) of „dese Inlantsche oorloge" ; welke uitdrukkingen
de hun verslag uitbrengende rentmeesters van de Heilig-Geesttafels onbewimpeld uit hun veder laten vloeien. Daarentegen
moesten deze liefdadige instellingen hunne gebruikelijke inkom
veel, veel schraler te innen krijgen. Zowel waar het ging-sten
om door hen verhuurde woningen of landerijen, weiden en bossen,
hun toebehorende binnen de stad als in gemeenten uit hare omgeving, vindt men een reeks posten van ontvang afgesloten met
de annotatie : „tot noch toe nyet ontfanghen, ergo alhier —
Nihil". Met renten, die ze bezaten op de stad Mechelen, ging
het al niet anders : er kwam een tijd bijv. anno i 5 76 -I S 77 -dat de Heilig-Geesttafel van de Sint-Romboutsparochie niet
minder dan tien posten daaraan kon doen wijden, doch bij alle
tien haar rentmeester zich verplicht zag te vermelden : „ ... daer
aff nyet ontfanghen, ergo — nyet". Zo waar lieden van voorname
komaf als de ,,weedewe Heere Philippus de clercq modo derf
wel verwanten van een vroegere schout, ridder-genam"—
Willem de Clercq, heer van Boevekercken, te Mechelen fungerend
van I S S 5-I S 78 (2) -- lieten een cijns van 5 L. io st. 's jaars „op
gronden van eruen gelegen onder keerberghen" voor i S 79 tot
I 5 85 onbetaald „ouermits ( 3) het goet buyten leet", dus buiten
Mechelen, en derhalve in gevaar in het gedrang van het krij gersgewoel te vallen ( 4).
Bedoelde jaarlijkse rekeningen van uitgaven en inkomsten
werden uit naam van de parochiale armmeesters overgelegd
aan afgevaardigden van de gemeentelijke magistraat. Zo die van
1 5 79 - 1 5 86 bijv. aan Jonker Niclaes vander Laen als commoignemeester en Jonker Hendrik van Wachtendonck als schepen van
(1) Zie o.a. de rekeningen van de armentafel van Sint-Romboutsparochie,
anno 1575, fol. 2y; anno 1 86-87, fol. 2.
(2) Dr. ROBERT FONCKE : De eerste rekening van de Mechelse schout, Heer
Willem le Clercq (I 5 54 I 5 5 6 ), in „Verslagen en mededelingen. van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde", jg. 195 i, april, blz. 337 373•
(3) Doordat, tengevolge van.
(4) Rekening van ontvang over de jaren i 579-I S 85 en van uitgeef voor
15 79 -15 86, overgelegd door Peeter du pont als rentmeester, fol. 2 vO.
-

-
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Mechelen (1). Present diende daarbij te wezen een van de pensionarissen van de stad of haar secretaris, als op 22 november i S 8z
voor de goedkeuring van de rekening van kerstmis i S 77 tot
kerstmis i S 78. Aan hun zijde stond toen mr. Peeter Steerlincx,
die dadelijk zijn titel „Greffier" bijgevoegd krijgt ( 2) ; in de
randnota bij het nazicht in de linkermargina gesteld bij het inleidend opschrift voor de rekening over i S 76 -I S 77 staat alreeds de
aanwezigheid aangetekend van „Mr. Pieter Sterlinckx", gelijk
alweer bij die van i S 79 -1 S 8o, die zijn naam nog eens .sterlinckx"
spelt.
Volgaarne halen wij dit onmiddellijk bovenstaande aan, omdat
wij in Pieter Sterlinckx iemand ontmoeten, die toch in de geschiedenis van de nederlandse letterkunde een paar keren genoemd
wordt als ijverig rederijker en protestants gezind dichter met de
zinspreuk „Castijt zonder verwijt". Te Antwerpen aanschouwde
hij het levenslicht; hij ging zich vestigen in Noord-Nederland,
te Delft en te Haarlem, in welke laatste stad hij het beroep van
franse schoolmeester uitoefende ten jare i 5 74. In juli I S 81 was
hij weergekeerd in de zuidelijke Nederlanden en kon er zich over
verheugen dat de wethouders van Mechelen hem eveneens als
schoolmeester aanvaardden. Nadat vier jaar nadien de spaansgezinden ter Dijlestede er opnieuw aan het bewind kwamen,
verdwijnt ieder spoor van dichter Pieter Sterlinckx ( 3).
De parochiale armentafels beschikten door de band over een

Heilig-Geesthuis voor de administratie van de instelling en de
vergaderingen van de beheerders, ook voor het aanleggen van
voorraden eetwaren en kleergoed en brandstof voor in uitzicht
staande bedelingen aan hun ondersteunden. Uit de lektuur van
oude bescheiden herinneren wij ons aldus dat van dergelijke
(1) V. HERMANS : Le Magistrat de Ma/mes. Listes annuelles des membres,

in

„Bulletin du Cercle archéologique, litteraire et artistique de Malines", Tome
XIX (io), blz. 43 •
(2) Fol. 21.
(3) J. G. FREDERIKS & F. JOS.VAN DEN BRANDEN : Biografisch woordenboek
der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (3e omgewerkte druk, Amsterdam,
z. j . ), blz. 77; K. TER LAAN : Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid
('s Gravenhage-Djakarta, 195 2), blz. 508 ; Dr. ROBERT FONCKE : Nog
't een en ander bij de „Kefereinenbundel van Peeler Sterlinckx, in „De Gulden

Passer", jg. XXI (943), blz. 308 vlg.

— 5 51 -huizen gewag werd gemaakt in de parochie van Sint-Jan al in
1419 en van een nieuw in 145 5 (1) ; van S inte-Katelij ne, van Onze
Lieve Vrouw en van Nekkerspoel en het veelvuldigst van het
Heilig-Geesthuis van Sint-Romboutsparochie. Gewoonlijk was
daarbij een vertrek ingericht tot het celebreren van missen en
het houden van godsdienstoefeningen.
Het hier 't laatst genoemde huis werd vlak tegenover de hoofdingang van de katedraal Onder den Toren en aan de hoek van de
Minderbroedersgang opgetrokken. Ernaast verrees van op het
einde van de i 3e eeuw de Heilig-Geestkapel ( 2), die men er heden
nog bewonderen kan als een van de oudste gebouwen van de
stad Mechelen; het werd trouwens kort na 1900 op de degelijkste
wijze gerestaureerd; men neemt wel eens als vermoedelijk aan
dat de bouwtrant van de mechelse hoofdkerk invloed heeft gehad
op haar stijl ( 3). Treffelijk heeft men ze langs binnen als langs
buiten beschreven als volgt : Langs Onder den Toren heeft zij
eenen puntgevel met vensters, waarvan het staande werk, zoo
binnen als buiten, met kolommetjes versierd is. Op de kapiteelen
zijn palmblaadjes aangebracht. Boven de venster is eene nis met
kroonwerk. In den zijmuur is ook eene venster die vroeger een
krebeel droeg, en onder eene kappe licht in het houten gewelf
verspreidde. In den muur van den overkant bevindt zich een
klein venstertje, in twee vakken gescheiden door een kolommetje
waarvan het kapiteel volgens den bouwtrant der XIIIe eeuw
gemaakt is een Brij lobbige nis die van hetzelfde tijdstip dagte-

kent ( 4). Zolang het Bureel van Weldadigheid -- nu de Commissie
van Openbare Onderstand --- zijn werkkantoren in het belendende
gebouw in gebruik hield, -- van 1926 tot 1942 herbergden zij
(1) Rekening over het jaar 1419 ; over het jaar 145 5 , fol. 3 .
LEOPOLD GODENNE :
(2) Kar&unnik W. VAN CASTER : Op. cit., blz. 2I I ;
AD. REYDAMS : De namen en de
Op. cit., 3 84 vlg. (met foto op blz. 3 83);
korte geschiedenis der huizen van Mechelen, in „Bulletin du Cercle archéologique,
litteraire et artistique de Malines", tome V (1894), blz. 376.
(3) Ir. Dr. STAN LEURS : Steden en landschappen. II : Mechelen (AntwerpenSantpoort, z.j.), blz. xi.
(4) Kanunnik W. VAN CASTER : op. cit., blz. 21 i (N.B. krebeel = Middelnedl.
Corbeel (Carbeel ; carbiel) : steunlat, ingekapte balk ter ondersteuning van een
andere schoorbalk; buiten een gebouw uitstekende balk; kraagsteen; conKarbeel steen
Bij KILIANUS : Karbeel / latte, Tignus, tignum;
sole.
Mutulus).
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de Stadsboekerij en sedert 1966 staan zij onbenut diende
de oude kapel voor het medisch onderzoek tussen aangebrachte
houten beschotten van de bij het armbestuur ingeschreven
behoeftigen, die over hun gezondheid te klagen hadden, door
hiervoor aangestelde geneesheren.
Men zou zich haast geneigd voelen het aan een buitengewoon
gunstig meewerkend toeval te wijten zo deze Heilig-Geestkapel
van Sint-Romboutsparochie te Mechelen de wenteling van de
eeuwen heeft vermocht te trotseren. Er kwamen wis en zeker
gelegenheden genoeg voor in de loop van de tijden dat zij zou
ineenstorten. Zij was kunnen verwoest worden als menig ander
gebouw binnen de stadsmuren door katastrofen als het springen,
ten gevolge van het inslaan op 7 augustus i 546 's nachts van de
bliksem in de oude Santpoort, die toentertijde was gebruikt als
opslagplaats voor buskruit voor de keizerlijke troepen 1) ; ze
was kunnen gelijkgemaakt worden met de grond gedurende
herhaalde oorlogsstormen, die langs haar voorbij j negen. Zo dan
bepaaldelijk „ten tyde vande reductie" van de Dijlestad, wat dus
betekent : van nadat Mechelen vrede had gesloten met de spaanse
aanvoerder Alexander Farnese op i augustus i S 79 tot aan haar
herovering door de Staatse legerbenden in i S 8o, op 9 april.
Nopens de wederwaardigheden, welke zij gedurende deze
maanden te verduren kreeg, licht ons zeer levendig een item in,
dat wij halen uit de „Reekeninghe ende bewijs Peeters vanden
(

zype, die hy doet van synder administraties, die hy gehadt heeft

vanden goeden der taf(f)ele vanden heyligengeest van Sincte
Romboutsparochie binnen Mechelen, vanden Jare kerssemisse
negenentseuentlich tot Pincxten daeraen volgende XVC ende
tachtentich".
De hier voorgestelde rentmeester wil ons voorkomen als de
zoon en opvolger van een bediende met dezelfde twee namen
van na 15 77 ; want de onmiddellijk voorafgaande teboekstelling
van de inkomsten en uitgaven van de Heilig-Geesttafel in kwestie
vóór 15 77 werd aangeboden als „Rekeninge ende bewys Die doet
de wedue Peeters van den zype vander administratie, die wylen
de voors. Peeter, haren man, gehadt heeft vande goeden der
taf(f)elen vanden heyligen geest van sincte Rombouts Prochie
(1) Dr. ROBERT FONCKE :Die Explosion des Mechelner Sandtores (i 5 46) in
Flugrchriften der damaligen Zeil (Antwerpen- Parijs -'s Grav'enhage, 1932).

- S S 3 --binnen Mechelen van kerstmis i 5 76 tot kerstmis i S 77". Peeter
vanden type nr. a. oefende nog tal van jaren zijn rentmeesterschap
uit, naar hieruit blijkt dat hij nog de rekening voor 1595-15 96
ter goedkeuring overlegde ... en wie weet, nog daarop volgende.
Voor zijn rekening van Kerstmis 15 79 tot Pinksteren 1 S 8o
bezigde vanden zijpe een papieren in-foliokohier van tien bladen,
waarvan toch een twaalftal pagina's zo goed als volledig beschreven voorkomen. Boven de eerste bladzijde werd geannoteerd
dat ze werd .overgegeuen ende gepresenteert ter presentien van
Mr pieter sterlincx", wat echter eerst gebeurde „opten xxvjefl
Nouember xve lxxxij ". Dan zijn wij wel genoodzaakt af te leiden
dat zij twee keren werd overgelegd en goedgekeurd : aan haar
slot staat immers bijgeschreven dat ze werd „Aldus gedaen,
ouerhoort, gexamineert, gepasseert ende gesloten by jonckheere
Philippus doblet, Heere van wambeeck, Comoignemeestere, Mr
Adriaen vander Kammen ende Heer Joes smout, Scepenen . (')
ende my, Gaspar van Horne, Secretaris der stede van mechelen,
daertoe specialyck geadmitteert, Opten lesten Augusti xve lxxxiij
My present" en ondertekend G. V Horne.
In dit zijn overzicht van anno i S 79 -1 S 8o gaat rentmeester
Peeter vandenzype als naar gewoonte te werk en zondert de
nodige folio's af voor de opsomming van uitgaven voor „Reparatie Int Heyligeest Huys ende Capelle" ( 2). Zijn laatste post
,hierbij onderstreept wat er daarin geschiedde ten tijde van de
Reductie.
Dat er op zekeren dag „gecomen syn vyff ruyters met huerlieder peerden, met dry knechten en anderen gevolghe". Zij
hebben er toen „die meesterdeel vanden meublen gespolieert ( 3)",
die daar stonden. Daarna „heeft (men) benoodicht ( 4) geweest"

(1) Deze drie worden vermeld onder de „Membres du Magistrat" in V.
o), blz. 41 v lgg.
t.a.pl. (aantekening (1), blz. fl o),
(2) Fol. 7 vlg.
(s) = geroofd. Vgl. „Bi lotion amplificatum Siva Dictionarium teutonicolatinum novum ... Opera et labore MARTINI BINNART (Antwerpen, i 705) : Spolieeren, berooven, Spoliare; ,,Novum Dictionarium Tetraglotton ... Post
HERMANS,

;

labores MATTHIAE MARTINEZ" (Antwerpen, 1714) : Spolio : Dépouiller
Afnemen berooven / af- setten 1 plunderen 1 uytschudden.
(4) = genoodzaakt, verplicht.

...
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met hen „ransoen te maeken, soe ouer de cleyne reste" 1) van de
meubels „als oyck merckelycken 2) de lettragien 3) van den
heyligengeest aencleuende". Tegen een bedrag van honderd
gulden raakte men akkoord.
Dit laat al verluiden dat te voren het huis was geplunderd
geworden; althans de meeste meubels, die er zich bevonden,
werden stukgeslagen of geroofd ! Wegens het toegestane rantsoen
lag voor de hand dat de vijandelijke krijgers het gebouw gingen
ontruimen. Maar dat deden zij niet ! Zij bleven er „dyes nyetemin
continuelyc 4 gedurende de geheele maend vande furie". En hoe
gedroegen zij zich daarbij ? Zij hebben in het Heilig-Geesthuis
„aldeure 5 zeer groffelycken 6 geteert 7 ook hun rossen
moesten gedurigaan gevoederd worden, gelijk ook hun gevolg
en meer nog, ook anderen, „die sy dagelycx ende menichwerffen
tot xx ende xxv persoonen mede brochten" ; meestal dronken ze
daarbij nog de voorhanden wijn uit; want wijn werd opgeslagen
voor toediening bij het communiceren aan de ondersteunden
gelijk aan te bedliggenden onder hen. Eindelijk maakten de engelse
soldaten toch aanstalten om uit Mechelen af te trekken. Doch
alsdan kwam in het Heilig-Geesthuis opdagen „Den C apitain
houteyn met zynen Lieutenant vandrich 8) ende andere principalen
van synen vendel (s)". Wel met hun vijftigen waren ze en al dat
volk is men gedwongen geweest „dry dagen continuelyck" te
onderhouden, tot dat ze „gefourieert" 10) waren ... tot wanneer
(

(

(

(

)

(

)

(

)

(

)";

(

(

(1) = overschot.
(2) KILIANUS : Etymologicum teutonicae linguae (Alkmaar-Amsterdam, 1605);
maerckclicken : Evidenter, perspicue, manifeste, nominatim. Middelned.

belangrijk.
(3) = geschriften, bescheiden. (In MATTHIAS MARTINEZ : Novum Dictionarium : monimentum vel monumentum = een gedenckteecken / gedenkschrift / een
graf-tombe.
(4) = voortdurend.
(5) = aldoor, gedurig aan.
(6) = volop, overvloedig.
(7) = eten, spijzen gebruiken.
(8) = vaandrig; oorspronkelijk : drager van het vaandel van een kom
KILIANUS : vaen-draegher / vaen-drigh. Signifer, vexilarius : canta-pagnie.(I
brarius, qui cantabra, alia signa fest).
(11) = kompagnie voetvolk, afdeling onder één vaandel. (In KILIANUS
Vendel / vendeljn. j . vaene / vaendel).
(10) < Frans „fourrier" = aan de manschappen verblijf bezorgen en
voedingswaren verdelen.
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ze een logement aangewezen kregen. Tot wat zag zich de armen
aldus gedwongen ? De armmeesters hebben voor hen-tafel
„moeten dagelycx de tafele decken ende geuen vleesch, visch,
wittebrood ende anderssins". Vanzelfsprekend veroorzaakte dit
alles zware onkosten. De rentmeester aarzelde niet te „deeren (1)
affirmeren (2) dat de „voors. teeringen (3)" bedroegen „ter
sommen van vier hondert guldens, comende tsamen metten
rantsoene ter sommen van vyff hondert guldens".
Wie zouden die kosten ten laste vallen ? Naar de mening van
onze rendant behoorde die „somme naer alle redene by de taffele
gedragen" ... te worden". En hij drukt er vooral op dat „daerduere
geconserveert" (4) geweest zijn „merckelyck (5) der selffuer
Lettraigien ende munimenten". Desniettemin stellen wij vast
in een aangebrachte randaantekening dat hem slechts door de
armmeesters werd toegestaan S o gulden in rekening te brengen,
zonder dat ook enig motief voor deze vermindering met de helft
is aangeroerd : „Es opt rappoirte vande commissarissen Ende
mijne Heeren Wethouderen, In policiecamere vergadert wesende,
geordonneert, dat den rendant zelen (lees : sal) passeren In
vuytgauen de vyftich guldens vande hondert by hem aen tranzoen
betaelt, sonder voordere (6), Actum den naestlesten ( 7 ) Augusti
xvc xxiij .
Hoe dan de onderhoudskosten van de binnengedrongen
vijandelijke soldaten en van hen, die zij bij zich hielden, in rekening
gebracht werden en bij wie, vernemen wij te gener plaatse onder
de „uitgaven" in het kohier opgesomd; wij hebben er ook het
blote gissen naar op welke gronden Peeter vanden zype niet het
volle bedrag van het rantsoen, alleen de helft ervan, gemachtigd
werd in zijn rekening op te schrijven.
Gelijk reeds hierboven aangestipt, werd deze rekening gekontroleerd door de aangestelde commissarissen einde augustus I S 83
en het nazicht ervan verliep gelijktijdig met dat van de vijf reke(1) = durven.
(2) = bevestigen.
(3) = vertering, uitgave. (Bij KILIANUS : Teer 1 tecae / teeringhe. Consumptis,
sumptus.
(4) = behouden, bewaard.
(5) = biezonder, duidelijk, klaarblijkelijk.
(6) = zonder meer.
( 7 ) = voorlaatste.
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ningen, welke eraan voorafgingen. Het moet alleszins stipt zijn
voltrokken; immers uitdrukkelijk staat toegevoegd dat de te
dien einde aangestelde voorname burgers „den tyt van veertien
dagen hebben gevaceert 1 Desniettemin hebben zij „nyet willen
te buyten gaen het oudt hercomen" 2) — het oude gebruik, de
gewone manier van handelen — dat de vacatievergoeding voor
het horen van dergelijke rekeningen, al naar luid van de rekening
van anno i 5 75, voor de communiemeesters tot zestien stuiver en
voor de schepenen tot acht stuiver liet belopen. 3
Iets wat wij, belangstellenden in boeken en geschriften, biezonder gaarne in rentmeester van den zype's aantekeningen
aanstippen is wel het door hem gehechte belang aan de bescheiden
en stukken in verband met de Heilig-Geesttafel, in wier dienst
hij optrad. Naar zijn overtuiging -- hij vertolkt ze in de slotzin
van zijn item, dat wij hier overliepen — „hinck daeraene de
gehele welvaert vanden armen" ; die „Lettraigien ende munimenten" heette hij met nadruk . weerdiger 4) dusentmael
meer dan des rendants voers. reste van cleyne meubelen".
Uit het door hem neergepend relaas van wat de krijgslieden
aanrichten in het Heilig-Geesthuis van de Sint-Romboutsparochie
in Oud-Mechelen duikt tenslotte in biezonderheden nog de ellendige ervaring op welke in vroegereeuwse oorlogsjaren de burgerbevolking van stad en dorp gedoemd was op te doen en wij zijn
bij machte ze ons duidelijk in te denken. Daaromtrent leest men
(

)".

(

(

)

(

veelvuldig in oude geschriften en kronieken bijvoorbeeld. Dan

wordt men wel soms de neiging gewaar te gaan menen dat daarin
niet zelden geofferd werd aan overdrijving... dat de bedoelde
relazen als 't ware nogal, ietwat romantisch werden opgeschroefd.
De rekeningpost van mijnheer vanden zype doet nu details genoeg
aan de hand om de baldadigheid en onbetrouwbaarheid van de
troepen ten koste van de poorters volop naar het licht te wenden!

(1) = vergaderd, gezeteld.
(2) = gebruik, gewoonte.
(3)Fol. 9.
(4) = waardevoller.

IETS OVER DE TAAL VAN DE
,RETHORICAELE WERCKEN'
VAN ANTHONIS DE ROOVERE
door
R. WILLEMYNS

Aspirant N.F.W.O.

Toen Dr. J. J. Mak in 1955 de gedichten van de Brugse Rederijker Anthonis de Roovere uitgaf (1), zal hij daarmee allicht niet
alleen de literatuurhistorici, maar ook de taalkundigen verblijd
hebben. Immers, de literaire bronnen voor de kennis van het
S de-eeuwse Wvla. zijn niet zo dik gezaaid en die taal zelf zo
relatief weinig bekend dat elke aanwinst vreugdevol kon worden
begroet.
De voornaamste bron die Mak gebruikte was het zeldzaam
geworden boekje : „Rethoricaele W"ercken van Anthonis de Roovere
Brugghelinck Vlaemsch Doctoor ende gheestich Poete ... ", een bloem
verzameld door de Rooveres i Ede-eeuwse stadsgenoot-lezing
en broeder in de kunst, Eduwaerdt de Dene, en anno z 5 62 door
Jan van Ghelen gedrukt.
De literatuurhistorici konden met deze uitgave beter aan hun
trekken komen dan de taalkundigen, die het moesten doen met
dit ene, op p. zo van de Inleiding voorkomend zinnetje : „Het
westvlaams is -- voorzover dit mogelijk was en verwacht kon
worden in litteraire teksten, die bovendien voor het grootste
gedeelte slechts in gedrukte vorm tot ons zijn gekomen -- goed
bewaard." M.a.w., Dr. Mak heeft de taal van deze geschriften
niet aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en voorzover
wij weten heeft ook na hem niemand dit gedaan. Dit kon gemakkelijk tot gevolg hebben dat sommige filologen, met het Wvla.
misschien iets minder vertrouwd, verkeerdelijk zouden menen —
dit blijkt zelfs voor Dr. Mak min of meer het geval te zijn -- dat
de taal van de RW Wvla. zou zijram Het is onze bedoeling in dit
opstel aan te tonen waarom dit een verkeerde voorstelling is.
(1) J. J. MAK,

De Gedichten van Anthonis de Roovere, Zwolle, 195 5 .
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Het ideale middel ware uiteraard een uitvoerige studie te maken
van zoveel mogelijk i S de-eeuwse Brugse bronnen om daarna
de RW daaraan te toetsen. Om deze zeer omslachtige en tijdrovende bezigheid te omzeilen hebben wij een andere methode
beproefd, waarmee we hopen eenzelfde resultaat te bereiken.
Het staat vast dat de RW niet afgedrukt werden naar een origineel
manuskript van de Roovere zelf. Zoals Mak in zijn uitgave
vermeldt, beschikte De Dene over een album van een Brugs
Poorter die „vele van zyne (= de Rooveres) wercken om wtscrijven van hem gheleent creech" (1). Over die poorter weten we
verd r zogoed als niets, zodat drie keren de gelegenheid tot het
maken van fouten, c. q. het opzettelijk „verbeteren" bestond :
eerst bij de poorter, vervolgens bij De Dene en tenslotte bij de
Antwerpse drukker.
Gelukkig bestaan er enkele hss. die werk van de Roovere
bevatten en aan de hand daarvan zullen we pogen een duidelijker
beeld te krijgen van wat de Rooveres gedichten oorspronkelijk
moeten geweest zijn, en aannemelijk te maken, dat de RW van
hun vroegere Wvla. redaktie slechts bitterweinig bewaard hebben.
We maken eerst even de inventaris op van alle stukken waar
we een beroep op kunnen doen :
Acht gedichten in Maks uitgave zijn bewaard in slechts één
redaktie en komen in de RW niet voor :
I) „Scepper der WV jsheit Goddelijck Gedochte" (Mak p. i 14),
Hs. Kon. Bibliotheek Brussel nr. II, z.7o fo 72 ro 2) ;
II) „0 Gheest der Geesten" (Mak p. i Zo), Hs. Stij evoort fo i 50
to, uitgave dl. I, p. 240 ( 3) ;
III) „Ach Alder Gloriooste Drachte" (Mak p. i 8o), Hs. St. i86
vo, uitg. I, p. 29s;
IV) „Een ghedicht op dat soort Maria" (Mak p. 18 6), Hs. St.
184 r°, uitg. I, p. 292;
(

(1) J. J. MAK, p. 14.

(2) Over dit hs., in de eerste helft van de i Ede eeuw (misschien) in. Holland
ontstaan, raadplege men : F. Ln A, Een teruggevonden handschrift, in Ts. 43,
p. 289 vv. en L. WILLEMS in Med. VA 1925, p. 832 vv.
3) Zie F. Lm A erf W. VAN EEGHEM, Jan van Stijevoorts Refereinenbundel,
Antwerpen z.j. (193o). Het hs. werd te Utrecht voltooid door J. v. Stijevoort
(

op 27 juni 1524.

V) „0 inlicste reyn rose Zoo confortable" (Mak p. 209), Hs. St.
2 i 8 vo, uitg. II, p. 43 C);
VI) „Met ongheruster herten Zwaer" (Mak p. 346), Hs. KBB II,
270 fo I S r°;
VII) „Den droom van Dovere op die dooi van Hertoghe Kaerle van
Borgonnyen", Hs. Brussel Rijksarchief „Man. Div. 2270"
fo 25 V°( 2);
VIII) „ Van Pays en oorloghe ", een afzonderlijke druk, Antwerpen (Hans van Liesvelt) I S 5 7 ( 3).
Verder zijn er nog drie gedichten, die in twee versies tot ons
zijn gekomen, maar die eveneens in de RW ontbreken
IX) „Alrnueghende vader Zonder beghin" (Mak p. II2)
a) K,BB II, 270 fo 4o vo
b) Hs. St. I I vO (uitg. I, p. 2 43) ;
X) „0 Ihe.rus Christus wat Zal ic bestaen" (Mak p. 2 19)
a) K,BB II, 270 ff 36 vo
b) Hs. St. 165 vO (uitg. I, p. 263);
XI) „Refrein" (Mak p. 2 90)
a) Hs. Univ. Bibl. Gent, nr. 5 5 5 , p. 7.
b) Hs. St. 342 vo (uitg. II, p. 244).
Het interessantst zijn natuurlijk de is gedichten die wel in de
RW zijn afgedrukt en waarvan nog een andere versie bestaat
XII) „Lof vanden Heylighen Sacramente" (Mak p, 136)
a) Hs. Kathedraal Brugge ( 4), (Mak p. 136)
b) Hs. St. 158 ro (uitg. I, p. 252)
c) RW f0 A S W

d) Hs. Breda S. Barbarakerk, f0 73 w, ( 5);
(1) Nrs. III, IV, V zijn zeer kunstige letterdichten waarmee uiteraard, voor
taalkundig onderzoek, weinig valt aan te vangen.
( 2 ). Zie J. CUVELIER in Med. V.A. 1937, p. 89 v v.
(3) Zie MAK, p. 27-28 en I05.
(4) Zie MAK, p. 37; een foto van dit hs. in Roeping 2 (
p. 278 •
(5 ) Zie P. LEENDERTZ Jr., Middelnederlandsche Dramatische Poeiie, Leiden,
z.j. (19o7), p. xxxiv en 469.
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XIII) „Conatich lof van Maria op alle letteren van ABC" (Mak
p. 189)

a) RW fo Hi v^
b) Hs. St . IóI v° (uitg. I, p. 288);
XIV) „Lof van Maria" (Mak p. 196)
a)RWf°F8v°
b) Hs. Sr. 185 v° (uitg. I, p. 293);
XV) „Maria Mater Gratie" (Mak p. 212)
a)RWf°B3v°
b) Hs. St. 204 v^ (uitg. II, p. zz en Mak p . 2I2 );
XVI) „Kefereyn Constich Ghee.rtelyck" (Mak p. 218)
a)RWf°B2í-0

b) Hs. St. 299 í-0 (uitg. II, p. X72);
XVII) „Een Bedinghe" (Mak p. 2z6)
a)RWfoB'to
b) Hs. Michiels f0 z84 í-0 (1);

XVIII) „Quiconque vult salvus esse" (Mak p. 230)
a) RW f0 A 3 vO
b) nauwelijks gewijzigd komt dit gedicht voor in De
Rooveres gelijknamig spel in het Hs. Everaert KB
Brussel nr. 19036 ( 2). Het betreft hier fo S vO w.,
zijnde verzen 232-344. van de uitgave Scharpé in
Leuv. B. IV (ioo), p. 165 VV.;
XIX) „Kefereyn" (Mak p. 241)

a) RWf°C4v°
b) Hs. Michiels fo 158 í-0;
XX) „Ghee.rtelycke Spieghelinghe" (Mak p. 273)
a)RWfoMStO
b) KBB II, 2.70 fo S g v^;
(1) Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, nr. 71 E S 7. Zie over dit
hs. A . VAN ELSLANDER, De Refreinenbundel van Jan Michiels, in Ts. 66 (1949),
p. 241 Vv.
(2)Zie J . W. MULLER en L. SCHARPÉ , Spelen van Cornelis Everaert, Leiden,
1920 2

P.

iii vv.
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XXI) ,,Gheestelyck den bal te slane" (Mak p. 278)
a)RWf°L8v°
b) KBB II, 270 f0 4S vO (Mak p. 278);
XXII) „Vander Mollenfeeste" (Mak p. 294)
a)RWfoD4í-0

b) Hs. Univ. Bibl. Amsterdam (dat. I, A, 24n) : slechts
gedeeltelijk;

XXIII) „Balacte" (Mak, p. 301

)

a)RWfoH7v°
b) Hs. Michiels f0 z S 3 r °

XXIV) „Kefereyn" (Mak, p. 328)
a) RW fo E i to
b) Hs. Bijns f0 isg to (1), uitg. LeuvB IV (1900)3 p. 34.4;

XXV)„Van twee amoureuse vrouwen, een argument" (Mak, p. 365)
a)RWf0F6í-0

b) Hs. Bijns f0 ^S íA, uitg. LeuvB IV, p. 287;

XXVI) „Aefereyn int Zotte" (Mak, p. 399)
a)RWf0G3í-0
b) Hs. St. fo 43 vo (uitg. I, p. Gi).

Samenvattend hebben we dus naast de RW een tiental hss.,
waarin werk van Anthonis de Roovere is overgeleverd. Belangrijk
zijn vooral Hs. St., Hs. Bijns, Hs. Michiels, Hs. KBB II, 270,
Hs. Everaert en Hs. Kath. Brugge, omdat hier vergelijking met
de RW mogelijk is.
Om te weten hoe het met het Wvla. van de RW gesteld is,
moeten we er zorg voor dragen alleen te vergelijken met die hss.
die een sterke Wvla. inslag vertonen en om daarachter te komen
kunnen wij er niet onderuit in een korte en uiteraard onvolledige
opsomming enkele hoofdkenmerken van de taal, zoals die in
Brugge op het einde van de Middeleeuwen (15de-i6de eeuw)
geschreven werd, te noteren
(i) Hs. Bijns, KB Brussel nr. T9547. Zie voor dit hs. de beschrijving van
L. Soixs in LeuvB IV (1900), p. 199 vv.

-- S 62 --

z. Spontane palatalisatie : „In het W. beantwoordt een / 0 : /
,aan elke ogm. u in open silbe, onafhankelijk van elke fonetische
,omgeving"

(

1

)

vbn.: duer (== door), wuenen (= wonen), suene (== zoon),
juede (= jood) ...
2. Palatalisatie van ogm. ü in gesloten syllabe, zonder volgen-

,de umlautsfaktor (2)
vbn. : bunch (= bos), vul (= vol), up (= op), wulle (= wol) ...
3. Ontronding van ogm. u in gesloten syllabe, met volgende

,umlautsfaktor ( 3)
vbn. : pit (= put), stic (= stuk), dinne (= dun) ...

4. Spelling van ogm. S : ou voor lab. en gutt., oe in andere
,posities

(4)

vbn.: douck (= doek), bouck (== boek), roupen (= roepen),
voet, boer ...
S . Procope en prothese van „h" (b)
vbn. : hu (= u), hooren (= oren), ondert (= honderd), oe
(= hoe)
...

6. In het laatmiddeleeuws Brugs wordt de ogm. é in gesloten syllabe
vaak „ei" geschreven. De waarde en de betekenis van deze
spelling hopen wij later eens te behandelen. Beperken wij er
(1) C. VEREECKEN, Van * slut-i/a tot sleutel, H Top Dial XII, p. 92. Over
dit fenomeen dat we konstateren zonder erop in te gaan, zie men ook o.a.
JACOBS Mvla. § 8z, SCHÓNFELD § 4ob, FRANC K § 36, HEEROMA in Ts. LXVIII
(1950), p. 8i vv., HELLINGA, Opbouw, p. 2 Y o vv., P. VAN HAVERBEKE, De
I 3 de-eeuw-re Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving, Gent z 9 S S

p. 27-31.

(2) Zie o.a. V. LOEY, Klank §§ 3 S en 37, FRANCK § 72 en V. HAv. p. 22 -24.
(3) Zie o.a. HEEROMA, Zeefrankies in Ts. LIII ( 1934), p. 241, FRANCK § 35,

SCHÖNFELD § 45, M. GYSSELING in H Top Dial XVIII (i944), p. 69 vv.,
§ 78, VERSTEGHEN in H Top Dial XVII (Y943), p. 299 Vvv.,
KIEFT in NTg XXXVIII (1945), p. 179 en VHay. p. 24-27.
(4) Zie o.a. VLOEY, Klankl., p. 66, FRANCK, p. 34-37, VHay. p. 42 vY.,
Opbouw, p. 41 Irv., 1112. p. 65 vV., FRINGS, Germanisch ó and é, in PBBeitr.
JACOBS Mvla.

LXIII 0939), p. 1-11 5(5) Zie o.a. V. HAv. p. 87 vv., JACOBS Mvla., p. 288 Vv., V. LOEY Klankl.
§ 113 en SCHONFELD § 81.
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ons thans toe vast te stellen, dat we hier een toetssteen hebben,
want in niet-Brugse geschriften vinden we nooit hetzelfde
systeem
vbn.: Bidt (= eet), clei f t ( = kleeft), heft (= heeft), gheif t
( geeft), weit (= weet), leicc (= leekt) ...
7. De ogm. ai wordt bijna steeds gemonoftongeerd. De
,spelling „ey" is uiterst zeldzaam (1) :
vbn.: cleen (= klein), (hefichheilig), eeck (= eik), bereeden
(= bereiden) ...
8 . „i" in gesloten lettergreep wordt vaak „e" ; „e" wordt „i"
,voor n, ng ( 2) :
vbn.: blent ( = blind) , Zelver (= zilver), mesdaet (= misdaad),
messe (= mïS) ...
bringhen (= brengen), inghelen (= engelen), ghedyncken
(= gedenken) ...
9. „a" komt vaak als „o" voor in de positie voor „cht" en
:

>»

f"(3).•

vbn.: :ochte (= zacht), ghebrocht (== gebracht), ambocht
( = ambacht), of ( = af) ...
io. Ogm. iii en 6 voor r + kons. worden vaak gerekt:
vbn. : boorghen
(= borg en), stoorme ( = storm), woorme (
^
worm), coorf (= korf').

In deze summiere opsomming wordt niet naar volledigheid
gestreefd. Het komt er alleen op aan een aantal volstrekt betrouwbare toetsstenen samen te brengen. Het excerperen — voor een
ander doel dan dit artikel — van een groot aantal literaire en
ambtelijke bronnen uit de i 5 de-i Ede-eeuw maakte ons met het
laatmiddeleeuws Brugs voldoende vertrouwd om hieromtrent
zekerheid te hebben.
(1) Zie o.a. V. HAv., p. 3 2 v"v'., V. LoEY Klankl. § § S 8, S 9, FRANCK § § 25-26,
JACOBSMvla. § 95 , SCHONFELD § 63, en A. VAN LOEY, Over I'estmnl. ê f ei,

in Med. VA 1967, p. 31-85.
(2) Zie o.a. V. HAv. pp. 66, 69 er] 70, V. LoEY Klankl. § § 9 en 15, JACOBS
Mvla. § § 21 & 42.
(3) Zie o.a. V. HAV. p. 6 , V. LoEY Klankl., § 3, JACOBS Mvla., § Y .
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Zoals eerder gezegd is het onmisbaar de RW te vergelijken
met enkele redakties van gedichten die onbetwistbaar en in hoge
mate Brugse kenmerken bevatten (1). Op grond van de zoëven
opgesomde punten willen wij aantonen dat dit vergelij kingsmateriaal niet te vinden is in de hss. St., Bijns of Michiels, maar
alleen in enkele gedichten van het Hs. KBB II, 270, het „Quiconque" uit hs. Everaert en de tekst van het „Lof vanden hevlighen Sacramente" naar het Brugse hs.
i) Hs. Stij evoort :
In de uitgave van Lyna en Van Eeghem wordt over de taal
als dusdanig niets gezegd. Het is zeker onze taak niet dit te doen,
alleen kunnen we duidelijk stellen dat het in geen geval Wvla. is.
Op gevaar af open deuren in te stampen willen we dit aan de hand
van enkele voorbeelden toelichten :
I : pal. ontbreekt volkomen (almoghende, IX, i ; XII, 3 i , 147;
Boone IX 23-24-3 5 ; Joedscher XII, 2 S ; coninch XII, S 7 ; door
XII, 71-122-186; moghet XII, 1 45) ;
2 : pal. ogm. u in gesloten syll. ontbreekt (vol IX, i -43, X 14 ,
XII 99; op X 68, XII 183);
3 : geen ontronding (stucken XII i S 6) ;
4 : spelling ó :roependen (X 23, XII 2 i 2) ipv Wvla. roupender;
S : procope of prothese van de h is nergens aan te wijzen;
7 : monoftongering van ogm. ai is niet algemeen (h^yfich II
10 84, IX 20 23 36, X 39, XII 7 16 65 ; beyde XI i6; bergden
XII 40 ; cleynen XII i 5 6) ;
8 : brengben (X 8o), Enghelen (XII 64-87-209) en verblinden (XII i 3 i)
vertonen juist het tegenovergestelde van het Wvla. vokalisme.
-

-

-

-

-

(I) Terloops zij opgemerkt dat wij Dr. MAKS voorbehoud als zou de taal
van de RW Wvla. zijn „... voorzover dit mogelijk was en verwacht kon
worden in litteraire teksten" (p. 2o) onmogelijk kunnen bijtreden. Uit de
studie van de taal van de Brugse rederijkers Cornelis Everaert en Eduwaerdt
De Dense is gebleken, dat hun literaire produkten veel sterker dialektisch
gekleurd zijn dan de ambtelijke stukken (volledig zeker te lokaliseren en te
dateren) uit dezelfde tijd. Redelijkerwijs mogen we dat dus ook van de Roovere
verwachten, en de enkele gedichten die naar onze mening, in min of meer
zuivere vorm bewaard bleven, wijzen inderdaad in die richting.
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Stippen we nog de vorm tellen (= zullen, XI, 21) aan, die
beslist niet Wvla. is. De taal is dus veeleer „oostelijk" gekleurd.
Dit zou nog duidelijker worden, indien wij naast deze negatieve,
ook de positief oostelijke kenmerken zouden optekenen. Maar
zoals gezegd is dat onze taak niet. De enkele Wvla. karakteristieken
die we terugvinden : duer (XII 22, XIV *6), upperste (XIV i),
bereet (X 6o) en stick (XII zi 3), de laatste twee in rijmpositie,
kunnen het algemeen beeld natuurlijk niet wijzigen. Het is trouwens verwonderlijk dat er niet meer Wvla. „relikten" zijn, daar
misschien de Vorlage, maar alleszins het model toch Wvla. was.
2) Hs. Michiels.
Hier hebben we heel wat minder materiaal, maar vormen als
door (XVII 8-37), admoghende (XVII II), sone (XVII zi) en t.ruete
(= het zoete, XXII 16-24), wijzen zekér niet op Wvla. Ook
enkele eigenaardige spellingen als bv. de verdubbeling van
in hoffken (XXIII, z), leefft (XXIII, 22), liéffde (XXIII, z z) wijzen
in oostelijke richting. Twee Wvla. vormen bleven over : duer
(XXIII, 28) en blomken (XXIII, 3).
3) Hs. Bijns.
Voor zover het nodig is aan te stippen dat het hs. Bijns niet
Wvla. is dit : ghewoonte (XXIV, 1-2-3 -4-9), onmoghelyck (XXV, 10 5),
op (XXV, 6i), dunkt (XXV, I S) en de typisch Brabantse vormen
thoodt (= hooft, XXIV, 27) en gersten (= eersten, XXV, 30-3 S) •
Wijzen we er bovendien op, dat in gedicht XXV het acrostichon
„Roovere", dat in verzen i 36-142 van de redaktie RW te lezen is,
weggewerkt werd. De tekstvarianten zijn bovendien zo groot,
dat men geneigd is eerder van een .omdichting" dan van een
kopie te spreken (zie Mak, p. i o2).
Wanneer we dus Wvla. parallellen voor de RW zoeken, dan
moeten we de drie boven besproken hss. buiten beschouwing
laten. Daarentegen komen wel in aanmerking :
. Hs. KBB II, 270.
Het gedicht nr. VI Met ongheru.rter herten Zwaer is zoo % Wvla.,
getuige vornoumde (20) , on.rochte (i27), duet (6), up (8, i37), vul (i23),
hooren (= oren, zo), hu (= u, i zS, i 37 ...) enz....
I

.
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Gedicht nr. IX Almueghende vader Zonder beghin bestaat ook in
redaktie Stijevoort. De verschillen zijn opvallend
v, i
almueghende
almoghende
6
tsuens
tsoons
3 35
11-43
20-24-36
i o-18
44
2

V.

-

zuenen

soone

vul
heli
hu
groet

vol
heylighe
u

gruet

Het is duidelijk dat alle tekstvarianten pleiten voor het Wvla,
karakter van II, 270.
Het gedicht nr. X 0 Ihesus Christus..., ook in Stijevoort :
V.

23-3 8
36

rauwe
aenscauwen
trauwe-rauwe

roependen
rouwe
aenscouwen
trouwe-rouwe

met

mit

68
39

bringhen
huenich
vul
up
helighe

brenghen
honich
vol
op
heylighe

4

hu

u

25

bloede

bloide

59
io6
42
8o

84
14

roupender

Dit alles wijst erop dat de gedichten van II, 270 zuiver Wvla.
zijn. Er is echter één uitzondering : gedicht nr. I Scepper der
IVij.rheit Goddelycke Ghedochte. Het betreft hier een zeer eigenaardige
tekst met een bizarre mengeling van uitdrukkingen en spellingen
die zeer specifiek Wvla. zijn, naast andere die dat onmogelijk
kunnen zijn. Zo vinden we enerzijds mesdaet (f2), blendt 1 40).
Ieudscher (8), doer (r6), vul (32) ., sturten (m4), maar anderzijds
voir (32), dair (46), mit (56), heilicheit (76) en vol (5o). Het eigenaardigst nog is de stok „Loff bluetsturter voir alle creaturen".
Wvla. is stunten, maar bluet, loll en voir zijn dat beslist niet. Op
9 keer vinden we 8 keer bluetsturter en één keer bloetsturter. Buiten
de stok vinden we vier keer bloet (-j, zo, S 9, 67) en vier keer bluet
(39, 88, n8, 127). Ook staat in vers 134 achter en veeren. Dit bluet
(
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is wel zeer intrigerend. Bij Van Loey (Zuidwestbrabants) (')
vinden we het noch onder umlaut (er is trouwens geen volgende
umlautsfaktor), noch onder de palatalisatie van oe. Wat is het
dan wel ? In geen geval Wvla. We treffen het ook aan in de
gedichten van het Hs. St., evenals trouwens de verdubbeling van
de ,,f" en het gebruik van i als lengteteken (lair, voir). Hoe deze
eigenaardige mengelmoes ontstaan is en in Hs. II, 270 terechtgekomen, is een raadsel. Maar dit ene gedicht verandert niets
aan het feit dat de redakties van de Rooveres gedichten, zoals
we die in dit hs. vinden, zuiver Wvla. zijn.
Dit is eveneens het geval met Hs. Everaert en Hs. Kathedraal
Brugge (men zal gemakkelijk de nu reeds herhaaldelijk genoemde
Brugse kenmerken in beide stukken terugvinden).
Zo kunnen we er dan eindelijk toe over gaan, de RW op hun
betrouwbaarheid te toetsen. Om dit te verwezenlijken kunnen
we ons makkelijk tot drie gedichten beperken :
a) Het Lof vanden hejlighen sacraments, waar we naast de RW-tekst
vergelijken met het Hs. Brugge en Hs. St.;
b) Het Quiconque, waar vergelijking met Hs. Everaert mogelijk is;
c) Gheestelyck den Bal te Slane, dat in Hs. II, 270 te vinden is.
LOF VANDEN HEYLIGHEN SACRAMENTE
I)

Spontane Palatalisatie

v.

22-71

door (St en Br : duet)
(St : Joedscber, Br : iuedscher)
moghende prinche (St : moghende, Br : mueghende)
coninck (St : coninch, Br : cuenync)
doorrent (St en Br duerrent)
moghet (St : moghet, Br : mueghet)
inwoonende (St : inwonende, Br : inwuenende)

25joodtrcher

3z
S7
III

i45
I 8S

z) Pal. van ogm. u
V. 5-99vol (St : vol, Br : vul)
137-173 op (St : op, Br : up)
1 A. VAN LoEY, Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de
en 41e eeuw, Tongeren, 1937.
(

)

13 de

— 568 3) Ontronding
V.

z 56

213

stuck (St : stucken, Br : sticxkin)
stick (St en Br eveneens) : rjmpo.ritie

4) Spelling ogm. S
V. 22

coecxken (St : coixken, Br : coucxkin)
roepe (St : roepe, Br : roupe)

212

5) Procope en prothese van „h" •

v. z 8, 23, z 6
42
42
S7
79
8z
143
i68
167

u (St : u, Br : hu)
doude (St : doude, Br : dhoude)
eynde (St : eynde, Br : bende)
adt (St : adt, Br : hat = praet. eten)
ooghenbdick (St : oghenblick, Br : hoogheblic)
veter (St : wier, Br : huter)
voren (St : vore, Br : hoore)
hindert (St : hindert, Br : indert)
hoe (St : hoe, Br : oe)

6) De „ei"-spelling :
v.

21

23, 193
24

26
S2

8z
103, 170
ii4, i83

IS9

i67
I 69
I 70

speelde (St :speelde, Br : .rpeilde)
beelde (St : beelde, Br : beilde)
verveelde (St : verveelde, Br : verveilde)
weelden (St : weelden, Br : weilden)
eedt (St : eedt, Br : eidt = ww. eten)
dedet (St : deet, Br : deit)
spreect (St : spreect, Br : spreict)
heeft (St :heeft, Br : heift)
gheeft (St :geeft, Br : gheift)
breeckt (St : breeckt, Br : breid)
ontsteeckt (St : ontsteeckt, Br : ontsteict)
leid (St : leeckt, Br :leid = ww. leken)

7) Monoftongering van ogm. ai

v. 7, z6, 65
40
I 56

heylighe (St : heylighe, Br : helighe)
bergden (St : bereyden, Br : bereeden)
cleyne (St : cleyne, Br : cleene)
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8)i>e;e>i:
V. 22
Enghelr (St en Br : ingbels)
66, 69, 87, 220 Enghelen (St : Enghelen, Br : Ingheden)
I3z
vetblenden (St : verblinden, Br : vetblenden)
i44
ghedenckèn (St : ghedencken, Br : ghedyncken)
2I2
misdaden (St : misdaden, Br mesdaden)
zi;
missproken (St : missproken, Br : messproken)
9) a > o voor cht, f
V. 107
ghesvrocht (St : ghesvracht, Br : ghesvrocht)

zo) Rekking voor r + kons.
V. 94
vorme (St : vorme, Br : voorme)
Het blijkt dus zeer duidelijk, dat de RW in bijna alle gevallen
samengaan met St. en afwijken van * de Wvla. vormen. Terloops
zij opgemerkt dat er evenwel nog wezenlijke verschillen bestaan
tussen de RW en St. Dit laatste vertoont nog veel oostelijke kenmerken die in de RW niet voorkomen.
Typisch voor het Brugs is ook de 3de pers. van zijn : es. In RW
en St. wordt dit gewoonlijk is. De laatste verzen van dit gedicht
nu vormen het acrostichon Antonis de Dovere waarbij de tweede
„e" staat voor „es". In de RW werd dit „is", zodat het acrostichon
door deze wijziging werd geschonden, een bewijs te meer dat
het Wvla. gekleurde hs. van Brugge oorspronkelijker is.
QUICUNQUE VULT SALVUS ESSE

I) Spontane Pal.
v. 14, i6, zo, 21, 23, 25, 3 2 , 34, 36, 47, 54, 72 : des coons (Ever : des

Iq

Zuens)
ghewoone (Ever : ghewuene)

2) Pal. ogm. u
v. 4, 7, 78, io8 vol (Ever : vul)
opstaen (Ever : up.rtaen)
103

3) Ontronding
pit (Ever : pit) :rijmpositie
v. 7
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7) Monoft. ogm. ai
V. is, z6, Zo, zi, 26, 3 2 , 34, 36, 49, SSA 56 : heylichs (Ever : helich.r)
30
verscheyden (Ever : verscheeden)
8z
beyde (Ever beetle)
83
cleene (Ever : cleene) : rijmpositie

v.

ii) ,,is"
70

is (Ever : es)

Hier blijkt o. m. duidelijk dat de aangebrachte wijzigingen
doordacht gebeurden, vermits men in rijmpositie soms de oorspronkelijke vorm behield.
GHEESTELYCK DEN BAL TE SLANE

v.

Spontane Pal.
41
moghenthej/t (II, 270 : mueghenteit)

v.

i) Pal. ogm. u
64
(op (II, 270 : up)

v.

I)

z

3) Ontronding
S
so dunckt my (II, 270 : dinct my)
73
.rtucxkens (II, 270 : sticxkens)
4) Spelling ogm. S
v. S
soect (II, 270 : .rouckt)

S) Procope en Prothese van „h"
v. z 9hanthiert (II, 270 : antiert)
90
u (II, 270 : hu)

V.

v.

6) De „ei"-spelling
6z
beelden (II, 270 : beilden)

7) Monoft. ogm. ai
heylighe (II, 270 : helighe).
40, 8o
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En ook hier komen we weer tot dezelfde konklusie : de redaktie
van de RW wijkt beduidend af van de Wvla. tekst van KBB
II, zoo.
Uit het onderzoek van deze gedichten blijkt dus wel duidelijk,
dat typisch Wvla. spellingen (die natuurlijk wel veelal op een
verschil in uitspraak zullen wijzen) uit de RW werden geweerd.
Ik leg de nadruk op spellingen, want de woorden werden meestal
niet vervangen. Dit laatste zou een veel ingrijpender wijziging
van de tekst noodzakelijk gemaakt hebben en begrijpelijkerwijze
schrok de „verbeteraar" daarvoor terug.
Er zijn in de RW vele gedichten opgenomen waarvan een
Wvla. variant ontbreekt. Ik meen echter dat de analyse van deze
drie volstaat om duidelijk te maken dat alle gedichten die in de
bundel voorkomen werden aangepast. Het staat de lezer vrij
steekproeven te nemen, want wij willen dit artikel niet met nog
meer materiaal overladen. Ook zonder vergelijkbare tekst zal
men vaststellen dat de taal van de RW niet Westvlaams, niet
Brugs is.
Nu moeten we opnieuw de vraag stellen : wie heeft met de tekst
van de Roovere geknoeid ? Zoals we reeds opmerkten zijn er
theoretisch drie kandidaten. In de eerste plaats Eduwaerdt de
Dene, vervolgens de Brugse poorter die de gedichten uit de
portefeuille van de auteur afschreef (Mak heeft duidelijk gemaakt
dat De Dene slechts van één gedicht de oorspronkelijke tekst
in handen kan gehad hebben) (1), en uiteindelijk de drukker Jan
van Ghelen.
De tweede kandidaat mogen we hoogstwaarschijnlijk vrijpleiten. Wij zien niet in, waarom een Bruggeling het werk van
een stadsgenoot, dat hij trouwens slechts voor eigen gebruik
kopieerde, in Brabantse of in meer algemeene zin zou wijzigen.
Om het aandeel van De Dene vast te stellen kunnen we slechts
op weinig steunen. Er is enkel het gedicht dat hij volgens Mak
rechtstreeks uit de Rooveres versie heeft gekopieerd : Het Nieuwe
Jaer van Brugghe (Mak p. 360). De spelling van dit gedicht wijkt
niet af van de rest. We noteerden volgende, niet-Westvlaamse
plaatsen : coningbinne (i 6o) en moghen (13 I), waar we spontane pal.
zouden verwachten, naast mueght (137) dat echter in rijmpositie
staat. Pal. ontbreekt in opperste (16o) en op (io, 3 8, 78, i o i , 108,
(1)

MAK,

p.

25.

6—
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39 , 141). Ontronding zou normaal geweest zijn in tstuck (98).
Silver (44) luidt Wvla. selver. Tenslotte twee keer Wvla. bringhen,

maar telkens in rijmpositie.
Dit pleit in elk geval de „poorter" vrij. Wat De Dene betreft,
het zou natuurlijk kunnen dat hij zowel de gedichten, die hij uit
eerste, als die, welke hij uit tweede hand afschreef, wijzigde.
Toch lijkt het ons vrij onwaarschijnlijk. In elk geval, zijn eigen
literaire produktie krioelt van Wvla. vormen; men hoeft slechts
zijn Testament Rethoricael 1 in te kijken om daarvan overtuigd
g
te wezen. Aan de andere kant treffen we in zijn „ Varachtighe
Fabulen der Dieren ", die in i 5 67 bij Pieter de Clerck te Brugge
in druk verscheen, veel meer algemene vormen - aan, zodat het
mogelijk is dat hij de manuskripten die voor de druk bestemd
waren, een minder gewestelijk kleedje aanpaste. Toch blijven
we ook hier in het ongewisse wat de rol van de Brugse drukker
betreft, zodat de „hoofdverdachte" nummer één in de „zaak RW"
toch Jan van Ghelen blijft die, gezien de gebruiken van zijn tijd,
er zeker geen graten in zal gezien hebben, de hem toevertrouwde
manuskripten aan zijn vermeend lezerspubliek aan te passen 2).
Er blijft natuurlijk nog een andere mogelijkheid, nl. dat de
Roovere zelf zijn gedichten niet in het Brugs zou geschreven
hebben, maar in een streven naar een meer algemene taal, typische
provincialismen zou hebben geweerd. Maar in de eerste plaats
was een dergelijk streven niet eigen aan de tijd en bovendien
moet de eventuele aanhanger van deze stelling nog altijd aantonen,
waarom in dat geval de gedichten van het hs. II, 27o die nooit
werden gedrukt, wel Wvla. zijn. De prozawerken van de Roovere
zijn helaas evenmin in oorspronkelijke versie tot ons gekomen,
zodat we ook daar geen basis voor vergelijking hebben.
De slotsom van dit alles is dat we de vreugde die de taalkundige
bij het verschijnen van Dr. Maks uitgave zal gekend hebben,
moeten temperen. Zonder dat dit uiteraard in het minst afbreuk
(

)

(

(1) Een i 9de-eeuwse kopie vindt men op het Stadsarchief te Brugge.
Verder kommentaar en uittreksels o.m. bij L. SCHARPE in Belfort X (1895),
p. r i vv. ; G. DEGROOTE in Den Gulden Passer XXV ( 1 947) p. 3 i 3 vv. en DE
WOLF in Biekorf jgn. XLI (1935), XLII (1936) en XLIII ( 1 937).
(2) Zie over dergelijke praktijken o.m. het werk van M. J. DE VRIENDTDE MAN : Bidrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het ww. Zullen in
de i Ede eeuw, Gent, 1958, p. 13-15.
9

-
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doet aan de kwaliteiten van de uitgever, moeten we vaststellen
dat de filoloog, wil hij het i S de-eeuwse Brugs beter leren kennen,
daarbij niet moet rekenen op de Rethoricaele Wercken van Anthonis
de Roovere.

HET UTRECHTSE KALENDARIUM VAN 1253
MET DE NOORDLIMBURGSE GEZONDHEIDSREGELS
door
W. BRAEKMAN

en
M. GYSSELING ( 1 )

Lid van de

I. HET

Academie

HANDSCHRIFT

a. Beschrijving.
Het handschrift, waarvan de belangrijkste delen hier bestudeerd
en uitgegeven worden, berust in de Bodleian Library te Oxford,
waar het deel uitmaakt van hs. Junius 83 (namelijk folio's 1-i9).
De perkamenten bladen zijn 218 mm hoog bij 140 mm breed.
Het is bijna geheel van één hand : hand A. Deze schreef, behalve
de eigenlijke kalender op f0 4 í-0
vO, eveneens een tijdrekenkundige inleiding op f02 v° (Imipit expo.ricio tabule que
pancronos appellatur, id est omnium temporum), op .iov° -- i i r° een
tabel die de negentienjarige cyclus voorstelt (overeenkomst
tussen aureus numerus, epacte, dominicale.r, concurrentes en de hoofdfeesten van het kerkelijk jaar) en op II v° een jaartabel (met
opgave van dominicale.c, epacte, indictiones en concurrentes) lopend
van 1252 tot 1315.
( 1) Hoofdstukken III en VI werden door W. BRAEKMAN, I, II, IV en V
door M. GYSSELING geschreven. I b nochtans berust praktisch geheel op
opzoekingen verricht door Z.E.P. ST. AxTERS, lid van de Academie, Dr.
M. P. VAN BuIJTENEN, rijksarchivaris in Utrecht, Drs. C. DEKKER, chartermeester bij het Rijksarchief in Utrecht, mej. Dr. E. M. T. W. NUYENs, hoofdchartermeester bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht, en Drs. M. K. J.
SHEETS, chartermeester bij het Rijksarchief in Limburg. Bij III heeft Prof.
Dr. G. DE SMET enkele belangrijke wijzigingen voorgesteld. De hoofdauteurs danken hen zeer oprecht voor hun aandeel aan de speurtocht. They
are greatly obliged to the staff of the Bodleian Library for the microfilm and
the kind reception of the second author at Oxford, and to the Curators of
the Library for the permission to reproduce a few pages of the manuscript.
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Hand B voegde op 3 januari de hl. Genovefa aan de kalender
toe, schreef in de rand diverse inlichtingen. van tijdrekenkundige
aard of over het verband tussen de seizoenen en de menselijke
constitutie, en copieerde op io r° een kalendologium of jaarprognose.
Hand C voegde op 5 augustus de hl. Dominicus aan de kalender
toe en laste op io r° een aantekening in over de regeling van de
kerkzangen tijdens het octaaf van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.
Dit alles is in het Latijn gesteld.
Aan de kalender werden, door de handen D en E, bij elf maanden in de rand gezondheidsregels toegevoegd. Deze zijn in de
Noordlimburgse volkstaal gesteld; zij behoren dus tot de oudste
teksten in het Nederlands. Hand D nam februari tot mei en oktober
tot december voor zijn rekening, hand E juni tot september. De
door D en E aangewende inkt is dezelfde, zodat deze gezondheidsregels in hun geheel ineens geschreven werden. Achteraf heeft
hand F een deel van de gezondheidsregels bij mei met donker
inkt overtrokken.
-bruine
De handen A-F behoren alle tot het midden van de i 3de eeuw,
dus, zoals hierna zal blijken, tot i z 5 3 en volgende jaren.
Uit de 14áe- 15 de eeuw dateren toevoegingen van diverse handen.
Hand G, die tot het begin van de i 4de eeuw lijkt te behoren,
schreef ter hoogte van 20 december ave Maria; op f0 i r° invoco
Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, en op 71 vo, d. i. op de keerzijde van het laatste blad van het hierna vermelde glossarium :
invocare et Filium et.
Hand H zette op f° i a r° de jaartabel voort van i 316 tot 1 345.
Hand I, uit het midden van de i Ode eeuw, zette op i z v° -- 19 v0
de jaartabel voort van 13 46 tot i 783 (niet ineens geschreven : er
zijn rustpozen bemerkbaar bij de jaren i 390 en 406). Op 19 v0
voegde hij er nog een tijdrekenkundige inleiding aan toe.
Ten slotte heeft een hand, die denkelijk tot het einde van de
1440 eeuw of het begin van de i 5 de eeuw behoort, op 8 december
het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Ontvangenis ingelast.
Met het kalendarium is een handschrift van hetzelfde formaat
ingebonden, dat in het eerste kwart van de i 3de eeuw door één
enkele hand geschreven werd en bevat : f° zo r0 -- 49 ro (Latijnse)
uitleggingen bij het Oude en Nieuwe Testament (Incipit libellus
diversarum glo.rarum in Vetus et Novum Testamentum), en op f° 49
vo --- 71 r° een Latijns-Hoogduits (namelijk Ripuarisch) glos-
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sarium, waarboven F. Junius de titel NOM.ENCLA T OR
geschreven heeft. Dit glossarium werd door F. Junius benut
voor zijn Observations in I"illerami abbatis Francicam Paraphrasin
Cahtici Canticorum (Amsterdam i65 5) en zijn Gothicum Glossarium
(Dordrecht 665) en. uitgegeven door E. Steinmeyer en E. Sievers,
Die althochdeutschen Glossen, Berlin i 879-1922.
Daar hand G zowel in het kalendarium als in het glossarium
aanroepingen tot de hl. Maagd resp. de hl. Drievuldigheid neer
moeten beide handschriften reeds in het begin van de-schref,
i 4de eeuw, zo al niet samen ingebonden geweest zijn, dan toch
aan één persoon of instelling toebehoord hebben.
Op f0 71 vo staat, in schrift uit de eerste helft van de i Ede eeuw:
Aen Joffrau van Nienroden costerin van Sinte Servaes.
Op f0 i to (17 de eeuw) : Sum Boxhornii. Volgens Falconer Madan,
H. H. E. Craster en N. Denholm-Young, A Summary Catalogue
of Western Manuscrijts in the Bodleian Library at Oxford, vol. II
part II, Oxford 1937, pp. 981-982 no S 194, was dit de gereformeerde theoloog Hendrik Boxhorn, die in 1631 te Leiden overleed.
Het handschrift kwam vervolgens in het bezit van Franciscus
Junius; deze schonk kort vóór zijn dood in 1677 al zijn handschriften aan de Universiteit te Oxford.
De kalender was totnogtoe onuitgegeven. De gezondheidsregels werden reeds uitgegeven door : P. Alberdingk Thijm,
Kalender en gezondheidsregels, Gent i 893, pp. 3 7 -40 (naar de Bredaesche Almanac van Jan van Vliet) ; Robert Priebsch, Deutsche
Handschriften in England, I, Erlangen i 896, pp. 314-3 i S no I S z
(naar het origineel) ; W. de Vreese, De Bredaesche almanac van
jan van Vliet, pp. 176-177, in : Tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde 5 i, 1932, pp. 161-177 (naar het origineel) ; A. Van
Loey, Middelnederlands Leerboek, Antwerpen 1 947, pp. 330-332
no 77 (naar W. de Vreese).
Kalender en kalendologium worden hierna door ons uitgegeven
volgens de bij de historici geldende regels, met bv. spelling van u
voor vocaal, van v voor consonant. De rode tekstdelen worden
vetjes, de met rood opgevulde initialen eveneens vetjes doch uit
een andere letterfamilie gezet. Mar werd tot martins, prim. tot
primum en ultim. tot ultimum opgelost. De rode hoofdletter D betekent dies aegyptiacus, ongeluksdag.
De gezondheidsregels daarentegen worden diplomatisch weergegeven. Het schuine streepje duidt de regelverspringing aan.
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b. Datering en localisering.

Het meest recente feest dat door hand A (en wel in het rood)
in de kalender genoteerd werd, is dat van de hl. Petrus van Verona
op 30 april. Daar deze op 9 maart i z S 3 heilig verklaard werd (1),
is de kalender jonger dan deze datum. Enkele andere vieringen
dagtekenen van kort vóór die datum, b.v. op i6 november
Edmundus, aartsbisschop van Canterbury, gecanoniseerd in 1247.
Anderzijds vangt de door hand A samengestelde jaartabel aan
met het jaar i25 2. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de auteur van een
jaartabel deze niet zou laten aanvangen met het jaar waarin hij
schrijft of een onmiddellijk daaraan voorafgaand jaar.
De kalender lijkt dus kort na 9 maart i 25 3 geschreven te zijn.
Mogelijk werd hij echter wel degelijk in z 2 S i geschreven
en werd het feest van de hl. Petrus van Verona achteraf door
hand A ingelast, zodra het nieuws van de heiligverklaring hem
bereikte, doch nog zo vroeg dat men aan schrift of inkt niet kan
merken dat het een toevoeging betreft.
De actualiteit van de canonisatie verklaart wellicht, waarom
deze aantekening in het rood geschiedde.
Het belangrijkste gegeven voor de localisering van de kalender
is het voorkomen, bij de in het rood opgetekende hoofdfeesten,
naast de algemene kerkelijke feesten, van de twee feestdagen
van de hl. Servatius, namelijk op i 3 mei en 7 juni; op laatst
dag wordt hij zelfs met hetzelfde epithetongloriosissimus-genomd
gesierd als de apostelen Petrus en Paulus ( 2).
Verder valt op dat een aantal heiligen voorkomen die in het
bijzonder bij de Cisterciënsers ofwel alleen of inzonderheid bij
hen op juist deze dag gevierd worden, namelijk : ( 3)
10 januari Wilhelmus, bisschop van Bourges (op deze dag bij de
Cisterciënsers).
(1) L'année dominicaine, Avril, Lyon 1889, p. 809. Uit de context blijkt dat
het jaar Y 2 5 z aldaar een drukfout is voor Y 25 3 . Dit gegeven werd opgespoord
door Z.E.P. S-r. AxrERS.
(2) Op grond van dit gegeven dacht ik aanvankelijk aan Maastricht; dit
verklaart waarom ik mej. NuYENs en de heer SMEETS om medewerking verzocht.
(3) De opsporingen betreffende de in de kalender voorkomende feesten
zijn het werk van mej. Dr. E. Nu Ns.
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29 april Robertus, abt van Molenmes, stichter van de Cisterciënserorde.
8 mei Petrus, bisschop van Tarente (op deze dag te Genève en
bij de Cisterciënsers).
;o juni Martialis (op deze dag bij de Cisterciënsers).
19 september Sequanus, abt van Langres (vereerd in Frankrijk
en bij de Cisterciënsers).
5 november Malachias (op deze dag alleen bij de Cisterciënsers).
z6 november Edmundus, bisschop van Canterbury (vereerd in
Engeland en bij de Cisterciënsers).
Daarnaast is er een speciale relatie met de Duitse Orde : i 8
januari Julianus, bisschop van Le Mans (op die dag alleen bij de
Duitse Orde; op 29 januari bij de Cisterciënsers; op 27 januari
te Rome, in Frankrijk, Engeland, enz. ).
Opmerkelijk is nog, doch voorshands moeilijk te verklaren,
dat het jaargetijde gevierd wordt
op r 8 maart van paus Honorius III (t z 8 maart z 227).
op 27 maart van Richard I, koning van Engeland (t 6 april i 199).
op 14 juli van Filips II August, koning van Frankrijk (t z4 juli
1223).

op 7 november van Lodewijk VIII, koning van Frankrijk (t 8
november í2z6) (1).
Al deze gegevens, alsmede het feit dat, in de eerste helft van de
z óde eeuw, het handschrift toebehoorde aan joffrau van Nienroden,
costerin van Sinte Servaes, leiden tot het vermoeden dat de kalender
opgesteld werd in het Cisterciënserinnenklooster Sint-Servaas te
Utrecht ( 2). In deze stad was ook een kommanderij van de Duitse
Orde gevestigd : dit verklaart wellicht de relatie met deze Orde.
Nu is Beatrijs van Nienroden inderdaad non geweest in het
Sint-Servaasklooster te Utrecht. Over haar zijn de volgende
gegevens bekend ( 3)
(1) De heer SHEETS denkt ook voor deze koningen, die een rol speelden
in de kruistochten, aan relaties met de Duitse Orde.
(2) Tot deze conclusie kwam Drs. SHEETS, die op grond daarvan het
dossier, met verzoek tot afhandeling, doorstuurde naar Dr. VAN BUI JTENEN
te Utrecht.
(3) Al deze gegevens betreffende Beatrijs van Nijenrode werden opgespoord door Dr. M. P. vAN BurjTENEN en Drs. C. DEKKER.
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Op z8 juni z S48 nam zij deel aan de verkiezing van Alfarda
van Rodenburg tot abdis ('). Zij was dan nog geen priorin.
Op 23 maart z S S S nam priorin Beatrijs van Nienroden deel
aan de verkiezing van een nieuwe abdis 2).
Op 4 mei z 5 5 5 wordt zij door Karel V tot abdis aangesteld (g).
Op 29 december z 564 wordt, na de dood van abdis Beatrijs
van Nienroden, een nieuwe abdis verkozen 4).
Zij is dus priorin geworden tussen z S48 en z S S f. Haar vermelding met de titel costerin moet dateren uit de periode vóór zij
priorin werd.
Na al het voorgaande ligt het voor de hand dat het kalendarium
geschreven werd in het Sint-Servaasklooster te Utrecht. De
glorio.cis.rimua Seruatiur was de patroonheilige van het klooster.
Het Sint-Servaasklooster werd na de reformatie opgeheven.
Er is heel weinig archief van bewaard. Verklaarbaar is dan ook
dat het handschrift reeds in het begin van de z 7de eeuw eigendom
was van een theoloog in Leiden (H. Boxhorn).
(

(

(1) Aiv r. IUTTHAEUS, Fundationes ..., Leiden 1 703, p. 270.
(2) Rijksarchief in Utrecht, Tweede Memoriaal van het Hof van Utrecht
(Rechterlijk archief n° 911), f0 419.
(s) Aiv r. MATTHAEUS, op. cit., p. 269.
(4) Rijksarchief in Utrecht, Derde Memoriaal (Recht. arch. no 9111), f0 S 3.
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a. De kalender.
Januarii
I
2

3
4
6

10
II

13
14
IS
IG
17
18

20
2I
22
23

a

24
28

Circumcisio Domini. xii lectio. D
Octava sancti Stephani. a
Octava sancti Johannis. < Genovefe virginis.co. > b
Octava sanctorum innocentum.
Epyphania Domini. xii lectio
Wilhelmi episcopi. xii lectio. Pauli priori herenrite. co.
Commemoratio episcoporum et abbatum. Requiem.
Octava Epipphanie. Hilarii et Remigii episcoporum. co.
Felicis in pincis. co.
Mauri abbatis. co.
Marcelli page et maniris.
Speosyppi. Eleosyppi. Meleo.ryppi, co. Antonu. xii lectio.
Prisce virginis. co. Sol in aquario.
Fabiani et Sebastiani martirum. xii lectio.
Agnetis vïrginis. xii lectio.
Vincencii maniris. xii lectio.
Emerenciane virginis. co.
Agnetis secundo. co. juliani episcopi. co.

b r. Sestephani,

b

toevoeging band B.

c

tekst uitgekrabd.

S 8a -Februarii

Ignacii episcopi. co. Brigide virginis. co.
Ypapanti Domini. xii lectio.
4
D
Agathe virginis. xii lectio.
5
6
Vedasti et Amandi episcoporum. co.
8
Primum quadragesima.
zo
Sotheris virginis. co. Scolastice virginis. co.
z4
Valentini maniris. co. Vitalis et Felicule. co.
Sol in piscem.
'5
i6Juflane virginis.
D
22
Cathedra sancti Petri. xii lectio. Ver oritur.
24
Mathie apostoli. xii lectio. locus bissexti.
z6
D
I

2

onderaan, hand B : Bissextum sexte mantis tenuere kalende.
in de rechterrand, verticaal, tegenover j-ii februari, hand B : Hic
sanguis crescit.

Marcii

Albini episcopi. co. D
ultimum quadragesima.
Prima incensio lone paschalis.
I
2
Gregorii pape. xii lectio.
I
8
Anniversarius Honorii pape. Sol in arietem.
20
Cuberti episcopi.
21
Benedicti abbatis. xii lectio. co.
22
Primum pascha. Series epactarum.
24
Concurrentium locus.
Annunciatio Dominica.
25
Anniversarius Richardi regis Anglie semper fiat
27
feria 111 a post octavam pasche. D

I

7
8

- 5 8 3 -Aprilis
Ambrosii episcopi. xii lectio.
ultima incensio lune paschalis.
D
Tiburcii. Valerians et Maximi. co.
Sol in tauro.
a
D
Georgii maniris. co.
Marci ewangeliste. xii lectio. ultimum pascha.
Vitalis maniris. co.
Roberti abbatis. xii lectio.
Petri maniris. XII lectio.

4
S
io
14
17
18
20

23
25
z8
29
30
a

tekst uitgekrabd.

Maii
Philippi et Jacobi apostolorum. xii lectio.
Invencio sancte Crucis. Alexandri. Evenco et Theodoli.
co.
Johannis apostoli. xii lectio.
Petri episcopi. xii lectio. a
Gordiani et Epymachi martirum. co.
Mammerti episcopi. co.
Nerei. Achilei. Pancracii.
Servatii episcopi. xi z lectio.
Sol in geminis.
Potenciane virginis. co.
Desiderii episcopi et maniris. co.
Donaciani et Rogaciani martirum. co.
Urbani pape et maniris. co. Estas oritur.
Petronille virginis. co.

z
3
6
8
io
II
z2

z3
I8
19
23
24
25
3z

in de rechterrand, verticaal, tegenover -ij mei, hand A : Colera rubea
crescit.
el bier

iets uitgekrabd.

— 584 Junii
I
2

7
8
9
z

I
12
I
3
I
S

i6

7
8

I

I

19

22

23
24
26
28

29

30

Nicomedis maniris. co.
Marcellini et Petri martirum. co.
Translatio a gloriosissimi Servatii. xii lectio.
Medardi episcopi. co.
Priori et Feliciani martirum. co.
Barnabe apostoli. xii lectio. D
Basilidis. Cirini. Naboris et Nazarii. co.
altimam pentecosten.
Viti maniris. co.
Cirici et Julite martirum. co.
Sol in cancro.
Marci et Marcelliani martirum. co. D
Gervasi et Prothasi martirum. co.
Albani maniris. co.
vigilia.
Nativitas sancti Johannis baptiste. xi z lectio.
Johannis et Pauli. xii lectio.
vigilia. Leonis pape. co. Hirenei cum sociis. co.
Gloriosissimorum apostolorum Petri et Pauli.
Commemoratio sancti Pauli. xii lectio. Marcialis episcopi.
co.

in de rechterrand, verticaal, hand B : Solsticium decimo Christum preit
atque Johannem.
• bi'. Tranlatio.

585
julii
Octava sancti Johannis baptiste. xii lectio.
Processi et Martiniani martirum. co.

I
2

4
6

10

z3
14

Zz
22

z;
24
25
z8
29
30
3z

Translatio sancti Martini. co. a xi z lectio.
Octava apostolorum Petri et Pauli. xii lectio.
Septem fratrum. co.
D
Anniversarïus regis Philippi. Dies caniculares.
Praxedis virginis. co.
Marie Magdalene. xii lectio.
Apollinaris episcopi et martinis. co.
Christine virginis et martinis. co.
Jacobi apostoli. Christofori et Cucufati. co.
Nazarii. Celsi et Pantaleonis martirum. co.
Felicis martinis. co. Simplicii. Fausti. Beatricis. co.
Abdon et Serunis martirum. co. Saltus lone.
Germani episcopi. co.

a door co een rode streep getrokken.
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Augusti

Ad vincula Petri. Machabeorum. co. Eusebii episcopi.
co. D
2
Stephani pape. co.
3
Inventio sancti Stephani prothomartiris. xii lectio.
< Dominici confessoris. xii lectio > a
5
6
Sixti pape. co. Felicissimi et Agapiti. co.
7
Donsti episcopi et martinis. co.
8
Ciriaci cum sociis suis. co.
vigilia.
Romani martinis. co.
9
IC
Laurencii martinis. xii lectio.
II
Tiburtii martinis. co.
I
3
Ypoliti martinis cum sociis suis. co.
z4
vigilia. Eusebii presbiteri. co.
S
I
•Assumpcio sancte Marie. xii lectio.
7
I
Octava sancti Laurencii. co. Mammetis martinis. co.
8
I
Agapiti maatiris. co.
Magni martinis. co.
i9
20 Bernardi abbatis. xii lectio.
22
Octava sancte Marie. xii lectio. Thimothei et Simphoriani
martirum. co.
24
Bartolomei apostoli. xii lectio.
25
Genesii martinis. co.
27
Rufi martinis. co.
28
Augustini episcopi. XII lectio. Hermetis martinis. co.
29
Decollatio sancti Johannis baptiste. Sabine virginis. co.
30
Felicis et Audacti martïrum. co. D
I

in de rechterrand, verticaal, tegenover i o-16 augustus, hand B : Colera
nigra crescit.
a

toevoeging hand C.
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Septembri

I

4
7
8
9

II

14

S

I

16
17

18
'9

20
21

22

24
27

29

30

a

Egidii abbatis. co. Prisci martinis. co.
Marcelli martinis. co.
Evurcii episcopi. co.
Nativitas sancte Marie. Adriani martiris. co.
Gorgonii martins. co.
Prothi et Jacincti martirum. co.
Exaltatio sancre Crucis. Cornelii et Cipriani. co.
Octava sancte Marie. xii lectio. Nicomedis martinis. co.
Eufemie virgins. co. Lucie et Gemine. co.
Lamberti episcopi et martinis. xii lectio. Sol in libram.
Commemoratio hoc anno defunctorum. Requiem.
Sequani abbatis. co.
vigilia. Equinoctium autumpnale.
Mathei apostoli et ewangeliste. xii Iectio.
Mauricii cum sociis suis. xii lectio.
Andochii. Tirsi et Felicis. co.
Cosme et Damian. co.
Michaelis archangeli. xi i lectio.
Jeronimi presbiteri. xii lectio.

in de rechterrand, verticaal, hand B : Dat crux. Lucia. cineces. karismata. dya. Quod a fit b in angaria. quanta sequens feria.
bs. Quosd.

b

fuit waarin u uitgekrabd.
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Octobri
I
2

3
4
7
9
z4
z8

21
22

25
27

28

3'

Remigu episcopi. xii lectio. Germani. Vedasti. episcoporum. co.
Leodegarii episcopi et maniris. co.
D
Francisci confessoris. co.
Marti pape. co. Martelli. Apulei. co. Serge. Bach.
D10111S11 cum sociis suis. XII lectio.
Calixti pape et maniris. co.
Luce ewangeliste. xii lectio. Sol in scorpionem.
Undecim milium virginum. xii lectio.
D
Crispini et Crispiani martirum. co.
vigilia.
Simonis et Jude apostolorum, xii lectio.
vigilia. QuintkU* maniris. co.
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Novembri
Festivitas sanctorum omnium. Cesarii et Benigni.
Malachie episcopi. xii lectio. D.
5
7
Anniversarius regis Lodewici regis.
8
Quatuor coronatorum. co.
Theodori martins. co.
9
I
Martini episcopi. xii lectio. Menne maniris. co.
z
Brictii episcopi. co.
z;
Hemundi episcopi. xii lectio.
i6
Aniani episcopi. co.
'7
I
Deposicio
beate Elizabet. co.
9
20 Commemoratio parentum nostrorum. Requiem.
Zz
Columbani abbatis. co.
22
Cecilie virginis et maniris. xii lectio.
Clementis pape et martinis. xii lectio. Felicitatis. co.
23
Crisogoni martinis. co.
24
Katerine virginis. xii lectio.
25
27
Agricole et Vitalis. co.
D
28
vigilia. Saturnine marsiris. co.
29
Andree apostoli. xii lectio.
30

I

in de rechterrand, verticaal, tegenover yr- 8 november, hand B : Flecma
crescit.
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Decembri
I

6
7
8

II

13
z6

21

22

24

25
26

27
z8
29
3z

Eligii episcopi. co. Crisanti. Martini. co.
Nicolai episcopi. xii lectio.
Octava sancti Andree. co. D
< Concepcio sancte Marie > a
Damasi pape. co.
Lucie virginis. XII lectio.
Barbare virginis. co.
Thome apostoli.
D
vigilia.
Nativitas Domini.
Stephani prothomartiri.
johannis apostoli et ewangeliste.
Sanctorum innocentum.
Thome episcopi et martinis. xii lectio.
Silvestri pape. xii lectio.

ter hoogte van so december, hand G (begin rg 3 eeuw) : ave Maria.
in de rechterrand, verticaal, hand B : Est septimanis plus quam
quinquaginta duabus. Una dies A littera finit et inchoat annum.
s

toevoeging eind 14e-begin I 5e eeuw?
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b. De ge^ondheidsregelr.

(Fehr.)
Jn deser / manet sal / to bleet / laten bi / den dome / of ander /
medianen. / drach oec / enen war/men heet. / dat is dínen / houede
uele / gut. war/men win / drinc garnea / Hi suueret / dine darme. /
Etes du ene / sade upde b / andere sade / dat wert / di alte siken /
dagen. I Alant. ende / muschaten. ende / lacrissce. ge/temperet
mitten / wine. boten / di des hus/tes. //
De mane is / so gedaen. / du salt dines / hues grote / hude
hebben / dan. Slap /luttel. ende / bade vele. / Laet ne gein / bleet.
Ende / of tu danne / spies. hebbet / alte spele. f Sute dinc et. / ende
drinc suren / win mitten / alant. so mu/geste / gesunt sin. / komín.
ende peper /salto eten aller / dagelike. Rote / lathe. ende vene/coel.
ende eppe. / gengevar. Bertram. / lacrissce nut aller / list. salto
eten. / so heuestu / in deser / tijt behuden / din lif. //
Aprille heuet vuele serien hi maketi game / den rede. Laet bloet
game ander adere. dat / wert di alte genaden. Sopire garve in
allen / biren. dat weret di dat fauer. Slap genoch / ende bade vele.
Reineuan. betonfa C beuenella / lubestekel. de wortele d alle. si di
wale / bekomen. Nemes tu oec rare binnen deser / fijt. dat wart
di alte gade. //
Emmer in den / meie. sin gut J de weke eiere. / du salt drinken /
alsen. dat wert / di te e gude. Alle / gude wortele sin / nu tidich.
Si helen / di din lif. herten / tunge met ysope / et ende drinc /sisten

dranc / mít lacrisse / ende mit / anís al / dus so heues / tu di der
co/lere geboet. / botere ende coil. ge/maket r muter eppe / si doin
di den munt / smaken. Et aldit / selue weder / de gicht. //
Der ma/net junior / nature spreikef aldus. / Drink uasten/de
den celen / born. so wert / din bloet get / ende dunne. et / den
lactic. end / bíísloc. de ker/se is di ok /get. Slape / luttel ende bade /
alle tíít vro. / aldus holder to / din herte. / Nie bier. ende / nie mede.
si / maken di den / ride. ende dat / fauer. it ma/ket die ok de /longen
$ Men kan Zowel gerne als garve leren; Zo ook in april en okt. b d verbeterd
uit t. e betnia met bovengeschreven o. d wrtele met bovengeschreven o : wrtele.
C de waarin d geëxpungeerd en t bovengeschreven. t alle woorden van si helen
di din lif tot botere ende coil (doch niet de punten) alsmede maket door hand F
met donkerbruine inkt overtrokken. g 1 uit s verbeterd.
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siec. /dat magh di J werden leitg. Du / ne salt ok eten / der melk
niet. / Si ne si gesoden / gode weit. //
Julius der manet / wil hebben sin /recht. drinc ga/mandream.
et dille f end eppe. end rute. / isope is oec vele / girt. si verbliet
di / dinen moit. spec / ende cluueloc ma/ket di dine sune /git.
Affter sen/te margrieten. dagh. / lates tu bloot. dat / mach di sere
scaden. / Suker ende muskaten. / cedeware. ende rute. / sal tu eten.
Dune / salt eten negene /muscle dat is di / vele gvt. f f
Der ogest / is vele ores/like. hi ma/ket suc bei Jde man ende / wil.
Of tu /vuilles gesunt / sin. Bone et / niet enigh / grot svin. / Vermít
den coil / ende melk. end h / nie gar bier. J want si maken / di de
longene I síec. end seír / Lat negen blot /wake vro. / dat is di
ve/le girt. Po/leie ende we/gebrede de / salt du heb/ben gerede. / ende
van anderen goden / vortelen so var/ne di. so be /baldes tu an / deser
tilt ge/sunt din lif. //
September de is / got. du salt alle / dage eten melc / ende brot.
so vele so / it si, et gesoden pe/ren dar bi. ende ander / gvde vrught.
Gan/se ne darftu nut / vermiden. Dune salt / dat níít vergeten. / dune
soles oec si/nep eten beide mit / vleische ende mit / vische. //
(Oktober :)
jn diser / manet / so sint alle / dinc getí/dich. et win /beren ende
drinc /den most. / behüde di / weder den / vorst. dat di / niet
Galde / ne veerde. f Ganse. spe /neverken. / ende vuilbrat í / et. et
garne /gut crut. / drach immer / mit tí gut crut. //
Vns gebidet de / manet nouember. / dat wi uns mitten / clederen
bewaren. / dat uns de vorst / nene moge scaden. f Allerhande
uleisch / is getidich. sunder / schapen ende bukken. / Eiere sint
gesunt. I den senep salt tu oec / niet uergeten. bade /niet uele.
ende lat /blot. dat spien is di / niet gut. Gengevar. / ende cidewaer.
cinaJmomum et. dat / is di gut. nu ende ouer / al dat iair. //
jn decembri / so iset / winter. / So laet an / dinen ho/uede
blut / dat is di / veer dat / houetswar / gut. Et al/re hande / sote
eten. /ende bade / mitten stel/ne. so blíuet / din lif sunt f ende reine.

hbs. ended.

i
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Het kalendologium.

r°, hand B : )
Si fuerint kalende januarii die dommica : hyemps bona erit,
ver ventuosum, estas sicca, vindemia bona, oves multiplicabuntur,
et pax erit.
Si secunda feria : hyemps mixta erit, ver bonum, estas ventuosa
et tempestas magna, et vindemia nocua erit.
Si feria 111a : hyemps erit umbrosa, ver ventuosum, pluvia et
tempestas, mulierum mors multa, naves periclitabunt, reges
peribunt.
Si feria iiiia : hyems dura erit et mala, estas bona, vindemia
laboriosa, navigantibus laboriosum iter.
Si feria quinta : hyemps bona erit, ver ventuosum, estas
bona, habundancia frugum.
Si sexta feria : hyemps mutabilis exit, ver bonum, estas bona,
copia magna rerum utilium.
Si. sabbato : hyemps turbida erit, ver ventuosum, estas a magna,
oornis fructus laboriosus, multi peribunt bonib, longevi morientur,
domus peribunt.
(zo

s

hier bona geéxpungeerd.

b

lees boui (boni).
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De in middeleeuwse handschriften zeer talrijk voorkomende,
en onderling in sterke mate variërende gezondheidsvoorschriften
voor elke maand, worden dikwijls met de Latijnse naam regimen
duodecim mensium aangeduid, dit om ze te onderscheiden van de
meer algemene, niet aan de twaalf maanden gebonden diëet- en
gezondheidsregels, waarvan we -- om ons tot de Mnl. literatuur
te beperken -- een voorbeeld aantreffen in Van Maerlants Heimelykheid der Heimelykheden 1). Ze komen zowel in het Latijn als in
de Westeuropese volkstalen in de handschriften voor en geven,
in een meestal beknopte vorm, praktische aanduidingen voor het
gedrag, dat een mens dient aan te nemen met het oog op het
bewaren van zijn gezondheid in de loop van een bepaalde maand.
Het is opvallend dat in het Mnl. dergelijke teksten vrij zeldzaam
zijn, dit in vergelijking met het aantal voorbeelden van deze
„Kleinliteratur" dat uit de ons omringende landen bekend is.
Dit klein aantal ( 2) wordt echter in zekere mate gecompenseerd
door het feit dat een van de Mnl. versies, die welke hier opnieuw
wordt uitgegeven, relatief zeer oud is daar ze tot het midden
van de dertiende eeuw opklimt en dus tot de oudste Middelnederlandse teksten dient gerekend te worden, nog onafgezien
van het feit dat in de tekst zoals hij tot ons is gekomen, talrijke
assonanties voorkomen die erop wijzen dat deze maandregels
op een nog oudere versie teruggaan ( 3).
Door hun sterke gebondenheid aan het jaarverloop is het niet
te verwonderen dat deze regels dikwijls aangetroffen worden
bij kalenders, zoals dit eveneens het geval is voor het Mnl. regimen. Bovendien wijst deze gebondenheid en de indeling in
(

(1) A. A. VERDENIUS, Heimelykheid der Heimelykheden, opnieuw naar de handschriften uitgegeven (Amsterdam, 1917), voor de lente v. io86-92, voor de zomer
vv. 1111-24; voor de herfst vv. 1148-5 5 en voor de winter vv. 1172-86.
(2) Buiten de hier uitgegeven tekst zijn ons slechts een paar Mnl. teksten
bekend; deze dateren echter uit de i 5e eeuw. Een ervan komt voor in Hs. II
21o6 van de K. B. te Brussel; het vertoont sterke overeenkomst met de
Dudesche Arstedie (zie verder) en de uitgave ervan wordt voorbereid; een
andere, uitgegeven versie, wordt verderop nog vermeld.
(3) Blijkens de assonanties behoren de gezondheidsregels tot een praeVeldekiaanse traditie. De enige andere Nederlandse tekst die volop assonantie
toepast is de Trierer Floyris; daarenboven komen enkele assonanties voor
in Wisselau.
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twaalf zelfstandige gehelen erop dat deze maandregels niet
onafhankelijk kunnen gedacht worden van de astrologische
opvattingen die de Middeleeuwer erop nahield. Men denke in
dit verband aan de tekenen van de dierenriem, die ook twaalf
in aantal zijn en waarvan elk teken niet alleen een bepaald deel
van het lichaam regeert 1), doch waarvan tevens geloofd werd
dat ze een diepgaande invloed op het leven van elke dag uitoefenden.
Wegens hun verband met de astrologie, worden deze maandregels zowel tot de astrologische als tot de geneeskundige literatuur gerekend. Zo heeft G. Eis erop gewezen 2) dat Karl Sudhoff
deze voorschriften betrekt bij zijn studies over de geschiedenis
van de geneeskunde 3), terwijl E. Zinner verscheidene versies
van de regels opgenomen heeft in zijn overzicht van de astronomische handschriften uit het Duitse kultuurgebied 4). De
maandregimina behoren dus blijkbaar tot het medico-astrologisch kleingoed dat in de Middeleeuwen een even wijdvertakte
als overvloedige bloei heeft gekend en dat nog vele eeuwen later
een nauwelijks verminderde invloed is blijven uitoefenen 5).
Vooraleer over te gaan tot een bespreking van de inhoud
van de Mnl. versie, laten we hieronder eerst een beknopt en
in genen dele op volledigheid aanspraak makend overzicht
volgen van de Middeleeuwse maandregimina, om aldus de Mnl.
tekst in zijn historisch kader te kunnen situeren.
Het oudste, ons bekende Latijnse regimen duodecim mensium,
komt voor in de aan Beda (t 732) toegeschreven Computes
(

(

(

(

(

(1)Men eergelijke W. DE VREESE, Middelnederlandse Geneeskundige Recepten &
Tractaten, Zegeningen en Tooverformules (Gert, Y 894), p. 7 •
(2) G. Eis, „Meister Alexanders Monatsregeln", Lychnos (1950-51), 104-T 3 6,
vooral p. 104.
(3) K. SUDHOFF, „Medizinische Monatsregeln fur Aderlass, Schröpfen,
Baden, Arzneigebrauch and Auswahl der Speiser and Getránken aus einer
Pariser Handschrift des 14. Jahrhunderts", Archiv f. J. Stud. der Mediiin II
( 1 9 08 ) , 1 3 6- 39•
(4) E. ZINNER, Verreichnis der astronomischen Handschriften des deutschen
Kulturgebietes (Munchen, 1925), Nr 444 e.V.
(5 ) De voortzetting van de middeleeuwse traditie, die door de boekdrukkunst een sterke verspreiding heeft gekend, wordt in de volgende bladzijden
zogoed als geheel buiten beschouwing gelaten.
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vulgans, qui dicitur Ephemeris 1), waarvan we hier als voorbeeld
enkele passages laten volgen
(

Februario (col. 764) : De pollice sanguinem minues, sic tamen
ut ante accipias ad deponendum diagridium confectum, et quando
hoc es bibiturus, intra in balneum calidum, et cum omnia membra
coeperint calefieri, tunc aquam calidam cum vino mixtam bibe :
cataplasma capiti imposito, oculos turbulentos sanat. Betas non
comedas, quoniam venenum habent.
Martius (col. 766) : Mensa Martio, dulcimen j ej uni comedant,
et merum dulce bibant; agramen coctum edant, et raphana confecta :
calido balneo usitent, sanguinem non minuant, solutionem non
accipiant, quia ipsa salutis frigores generat : potio eorum sit ruta
et libystica.

Uit het midden van de negende eeuw dateert het regimen
dat voorkomt in het Martyrologium van Wandabert von Prum (2).
Aan iedere maand gaat hier een algemeen gehouden distichon
vooraf, waarna een lang leergedicht volgt waarin de werkzaamheden van de mensen in elke maand behandeld worden. Specifiek
medicinale voorschriften worden hierbij slechts terloops ter
sprake gebracht (3).
De diëetregels voor de maanden maart tot juni welke aangetroffen worden in de Staatliche Bibliothek, Cod. med. I, fol. 41v,
dateren uit het einde van de negende eeuw. Als voorbeeld volgt
hier, in het barbaarse Latijn van het Hs., de regel voor maart
en april (4).
MEN martio bibat dulce usitet agriamen usitet radices confectas
manducare asso balneo usitare sanguinem minuare solutionem non
accipere quia frigosas generat ipsia solucio MENS aprelis sanguinem
minuare potionem bibere carnis recenti manducare sanguinem inter
codianum minuare calidus usitare dolorem stomachi purgare ungentus
calasticus usitare et Si sic factum fuerit omnia membra sanare debent.

Korte voorschriften voor elke maand komen ook voor in
het Liber Floridus, de beroemde Latijnse encyclopedie die rond
(1) Werd gedrukt door J. P. MIGNE, Patrologia latina (Parijs, z 862), vol. XC,
cols. 762 -786, bij de dubia en spuria.
(2) M. MANITIUS, Gescbicbte der lateinischen Literatur des Mile/alters I (München, '9"), pp. 557-60.
(3) Uitgegeven in MGpoet. lat. II, pp. 569-622. Zie ook G. Eis, Lychnos
( 1 95 0- 5I), 104.
(4) G. Eis, Lychnos ( 1 95 0- 5 1 , 105)5

— 597 I1125 door Lambert van St-Omaars geschreven werd (Hs. 92
van de U.B. Gent) ( i). Voor februari en maart luiden de regels

Mense Februario utendum est bene olentibus et acrioribus cibis,
labore corpus exercendum, de pollice sangu(i)ne(m) minue. Potio
agrimonia et apium.
Mense Martio rafanum manduca, non balneum nec sanguinem
nec solutionem usites. Potio sit ruta, luvesticum, puleium, dulcia
comede.

In de sinds de z 3e eeuw sterk verspreide Schola Salernitana,
het beroemde leerdicht van de medische school van Salerno,
worden aan elke maand vier hexameters gewijd. Ter illustratie
volgt een voorbeeld hieruit, naar de uitgave van Zacharius
Sylvius (1683) ( 2)
Februarius
Februa olus, volucresque cibos odore palustres,
Esseque inertifice, febre timenda solent.
Pharmaca tunc hauri, tunc scinde in pollice venam,
Et calido multum flumine membra fove.
Martius
Martius humores et terrae et corporis auget,
Tunc ratio est puri magna temenda cibi :
Dulcia turn prosunt acri condita sapore,
Pharmaca non prosunt, venam aperire nocet.

Voor de talrijke versies uit de late middeleeuwen, beperken
we ons tot enkele voorbeelden ( 3). Een Latijns traktaatje, getiteld
Hic Warrat primo de mense qui januarius appellatur, vindt men in
Hs. Pal. germ. S S 8 fols. i i 8r-z i z r en op fol. z 28v van hetzelfde hs.
komen eveneens verzen voor die gezondheidsregels voor elk van
de twaalf maanden aangeven ( 4). Zoals dit bij het Salernitaans
leerdicht het geval is, wordt in Hs. L.III 3 8 van de Rij ksbibliotheek te Bamberg aan elke maand een strofe in hexameters
;

gewijd.
(1) A. DEROLEZ

(ed.), Lamberti Audomarensis Canonici Liber Floridus (Gent,

1967), fol. r o i r.
(2) Aangehaald naar G. Eis, Lychnos (io- 5 i), io6.
(3) Aan Petrus Hispanus (I 3e eeuw) wordt ook een Regimen salutis per
omnes menses toegeschreven. (Cf. G. SARTON, Introduction to the History of
Science (Baltimore, 1931), II, i, p. 890.
(4) Dezelfde verzen komen ook voor in Hs. Pal. germ. 644, fol. 73 r.
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Van overwegend diëtische inhoud is het prozaregimen dat
door K. Sudhoff werd uitgegeven (') naar het veertiende-eeuwse
hs. MS. lat. 1o448 van de Bibliothèque nationale te Parijs. Interessant
zijn hierbij vooral de in vele gevallen aangegeven redenen waarom
iets wel of niet mag in een bepaalde maand; zo lezen we voor
februari
Mense Februario minue sufficienter si opus est et flebothomia
videlicet, vomitum provoca, pociones sume, modis omnibus corpus
purga. Hoc enim mense plenae sunt omnes venae et immo purgandum est corpus. et sicut vineta et oliveta purgantur ante quam in
florem prorumpant ita et sanguis et morti minuendi antequam
maiorum prorumpant et pestem generent. Balneis utere, maxime
siccis, sive propter frequenciam vel et aquantis balneis propter
levitatem corporis. uno calido utere propter flegmata sedanda medone
et mellita. ceruisia abstine quod inde febres oriuntur.

Uit een perkamenten hs. van het begin van de 14e eeuw (Wigan
(Lancashire), MS. Lat. ios, fol. i) heeft R. Priebsch ( 2) een Duits
prozaregimen uitgegeven waar men voor februari leest
In dem Redmanot sol man lassen ander ader vf dem temen das sol
er also ten das er katharticum mit scamonia neme gemischet. end
sol das nemen mit warmen wine in eim sweisbade. vnd sol etwas
vf dem hobte haben. end sol div ogen zv tvn. so er es neme. das
ander trank das er neme. das ist ephe end veltkuelle.
Veel beknopter zijn de oudste, in het Duits geschreven gezondheidsregels de laat- twaalfde -eeuwse Grafier Monatsregeln 3
(Unie. Bibliothek te Graz, Hs. 287, fols. iv-7r). Hier is aan
elke maand slechts één Latijnse en een Duitse zin gewijd. De
eerste geeft de gevaarlijke dagen aan, terwijl de Duitse zin voorschrijft wat men dient te doen en te laten ( 4)
(

)

(1 ) K. SUDHOFF, Archiv f. d. Stud. der Mediiin II (19o8), Y 36-39.
(R.
2) PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England (Erlangen, 18 96), I,
pp. 339-341.
(3) Eerst gedrukt door A. SCHUNBACH, „Veber einige Breviarien von
Sanct Lambrecht", ZfdA XX (1876), 18o-8 I . Vele malen werden deze regels
sindsdien herdrukt, het laatst in de heruitgave van FR. WILHELM, Denkm dier
deutrcher Prosa (Munchen, I96o), pp. 48-49 en Kommentar, pp. I 23-2 5 .
(4) Zie ook G. KEIL, „Die Grazer fruhmittelhochdeutschen Monatsregeln

(XII. Jahrh.) and ihre Quelle", in : Mittelalterliche Artesliteratrur, Festschrift
fur Gerhard Eis (Stuttgart, 1968), ter perse.
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Voor februari en maart luiden deze zinnen:
(febr.) Hie behte dich vor dem froste vnd la yf der hand.
(maart) Hie izze braten. vnd bade emzechlichen.

Nog een andere Duitse tekst wordt aangetroffen in Hs. Arundel
25 z (fol. S 3r) van het British Museum in Londen. De aan elke maand
gewijde passage in dit Hs. uit het midden van de 14e eeuw, is
zeer kort ('). Een paar voorbeelden
In dem hornunge laz uffe deme dumen aren epplen saltu ezzen
vnd warmen wyme (sic) tryngken. In dem mertzzen salut nicht
lazzen vnd auch nicht trengke nemen Merretich saltu digke ezzen
'vnd weitig tringken.

In ditzelfde hs. gaat aan de Duitse versie een gelijkaardige
Latijnse tekst vooraf die echter sterk verschilt wat de inhoud
betreft (fols. S o -s 3r), zoals het volgende uittreksel aantoont
Nota in februario sangwenem minuere vtile est et electuariis utere
acqua noli bibere Infans natus sub ea ...
In martio lauare sepe balneo et purga dentes tuas fricando sale
sangwinem non minuas set per vomites propter cotidianas febres
fac coclas propter paralisim cotidie commede de puluere rute saluie
veniculum apij et zinciberis cardamonus et petrocilijs. Nota quod
in martio sangwinem non minue solucionem non sume asso balneo
vtere ...

Middelengelse versies van de gezondheidsvoorschriften zijn
zeer talrijk. Bij wijze van voorbeeld noemen we Hs. Sloane 297,
een papieren hs. uit de z se eeuw (British Museum te Londen).
Op fol. z z iv leest men er voor februari en maart
In ffebruary ete no potage of hekkys ne maluis. yf hu nede to
ble(de) pu may blede.
In marche vse swete metes and drynkkys. and blede on pe rygth
arme.

Een middeleeuwse Franse tekst staat in Hs. Royal z i C XII,
een perkamenten, i4e -eeuws hs. uit dezelfde bibliotheek (fols.
89v-9or) 2) : voor de tweede en de derde maand, heet het daar
(

(1) Alleen bij de „brachmande" (juni) is het voorschrift merkelijk langer.
(2) Een andere Franse tekst werd uit Ms. A 44 van de bibliotheek te
Rouen gedrukt door P. MEYER, „Notice du Ms. A 44 de la Bibliothèque de
Rouen ", Bull. de la Soc. des Anc. Textes fr. IX (I 883), 9 2 -93.
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En le mois de ffeuerer nyeut mangez malueis je donge myt venym
seignez tey del poucier de la meyn e ta pocioun seit egrimoyne e la
semence de ache.
En le moys de mars douce chose beuez. douce chose mangez
egrimoyne q't e racine ensemblement mangez vus baygnez e seignez
qa r solucioun de honnie prendrez ta pocioun seit rue e louach.

Onder de vele andere, nog maar alleen in de handschriften
toegankelijke regimina, vermelden we nog een aan Hippocrates
toegeschreven traktaatje, getiteld „von den zwolf Monaten"
dat voorkomt in Cod. 2 °63a van de Landesbibliothek te Weimar.
De door Jakob Pflaum uit Ulm opgestelde kalender voor
een aaneengesloten periode van 7 5 jaar, die in 1476 gedrukt
werd, bevat eveneens een tekst, getiteld „Von den. i 2. moneten
Ypocras" .; deze tekst werd door G. Eis gedrukt (1). Voor februari
leest men er :
Hornung
Jm hornung mag man zû ader lassen tít es not / schwaiss baden
gesunt / met vnd bier sol man myden / wyn ist in dem monet gesund /
vnd sure kost / honig sol man vutzen es raynigt die brust vind
blasen /

Bij andere maandregimina worden voorschriften gegeven
die aan twaalf verschillende autoriteiten toegeschreven worden,
en waarbij ieder meester een maand voor zijn rekening neemt.
Dergelijke voorbeelden komen voor in een hs. dat vroeger te
Leuven., bewaard werd ( 2) en in het laat-zestiende-eeuwse hs.
Cod. med. 36 (L. 1113), fols. 41r-42r van de Rijksbibliotheek te
Bamberg ( 3). Soms wordt ook iedere maand voorgesteld als een
persoon die over zichzelf spreekt. Dit is het geval op een andere
plaats in het reeds meermaals vermelde Bambergse handschrift.
Een ander, veel voorkomend type van regimen is ontstaan
in Beieren in de tweede helft van de i4 eeuw. Het wordt toegeschreven aan „Meister Alexander" ( 4), een auteur waarover
buiten zijn naam, zogoed als niets bekend is. Deze regels dragen
gewoonlijk de titel : „Von den xij moneiden des jars schreybt
) G. Eis, Lychnos 1 95 0- 5 1 108-110
). Zie verderop.
(3) Voor een gelijkaardig voorbeeld, zie verderop.
(4) Een uitgave van en een studie over dit type werden naar drie hss. door
G. Eis ondernomen in het hierboven vermeld artikel.
(

1

(

2

(

),

-
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maister Alexander, ein grosser, weyser arczt, waz den mensche
vber jar nucz oder schad sey in einem yedleichem moneid" ( 1).
Voor de maand februari luiden de voorschriften in hs. Eis :
Secundus mensis
IN februario sanguinem minue, potionem accipe, et omnia que vis
comede, et cerebrum tuum a frigore custodi, ceruisiam in balneo
bibel.
FEbruarius, der hornung, ist als vil gesprochen als ein, fiebriger
mon von dem fieber, wann in dysem moneyd die lawt, die da vnsitichleich leben, von kelten wegen der czeyt rürt geren das fieber vnd
manigerlay siechtung. Vnd davon sol man sich dann hyetten vor
kelten vnd vor kalter speis, wann die verderbent dem menschen
den magen. Auch sol man sich dann hutten vor vnchaüsch vnd vor
vbrigen trincken, waan die czway machen den menschen swinden
daz hyren vnd mindert im all krefft des leibs. Auch sol man dan met
meyden, wann da von gewint der mensch leycht febres oder den
ritten oder dye rur, da von der mensch macht sterben. Ist dann nicht
gens noch enten ! Aber pad sind dan gesund, vnd macht dir dann
auch wol lassen auf dem dawn die hawbt ader fur den prechen des
hawbtz. Das erlawben die doctores in der erczeney.
Hic caue frigorem, de pollice funde cruorem.

Ten slotte dienen hier heel in het bijzonder vermeld te worden
de regimina welke ons uit de middeleeuwen in het Nederduits
bekend zijn. Eerst en vooral is er de versie die voorkomt in de
zg. Dudesche Arstedie ( 3), een vroeg-vijftiende-eeuwse compilatie
die door Karl Regel in een paralleluitgave met de sterk variërende
regels uit Cod. Wolfenbuttel 23,3 gedrukt werden ( 4). Aan de
onderlinge verhoudingen tussen deze en nog een paar andere
versies, die hier onvermeld mogen blijven, heeft G. Keil een grondige vergelijkende studie gewijd ( 5), waaruit blijkt dat de Latijnse
(1) Hs. Sammlung Eis, Cod. 54, fol. 1v (I 5e eeuw).
(2) Deze Latijnse inleiding (aan elke maand gaan een paar dergelijke Lat.
zinnetjes vooraf) vertoont overeenstemming met een door W. Crecelius
gedrukte, I 5 e-eeuwse tekst („BruckstUcke eines alten Kalenders ", Ant. f.
Kunde der di. Vor^eit (1865), 280.
(3) Sven NORRBOM, Das Gothaer Arrneibuch and seine Sippe (Hamburg,
1921 ), pp. 158-62.
(4) K REGEL, „Zwei mnd. Arzeneibucher, Cod. Chart. Goth. 98o and
Cod. Wolfenb. 23,3", Jahrb. des Vereinsf. nd. Sprachforschung (1878), zo-26.
( 5 ) G KEIL, „Das ,Regimen duodecim mensium' der ,Dudeschen Arstedie'
and das ,Regimen sanitatis Coppernici", Jahrb. des Ver. f. nd. Sprachforschung
.

.

Si (1958), 33-41.

a
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versie die voorkomt in het door J. H. Gallée uitgegeven Utrechtse
artsenijboek (') het dichtst bij het archetype van de verscheidene
Nederduitse versies schijnt te staan, doch dat allerlei andere invloeden tot zogoed als onontwarbare contaminatie hebben geleid.
Deze indruk wordt ook bevestigd door de Nederduitse tekst
uit de tweede helft van de z Se eeuw die door Agi Lindgren onlangs
uit een Stockholms handschrift werd bekend gemaakt ( 2). Volgens
deze uitgever is de gemeenschappelijke kern van de maandregimina te zoeken in het reeds hierboven vermelde Salernitaanse
traktaat ( 3).
In verband met de Mnl. maandregimina werd reeds terloops
aangestipt dat deze weinig talrijk zijn. De enige gedrukte tekst
— buiten die welke hier opnieuw wordt uitgegeven — kwam
voor in het Hs. gesigneerd Liber oral. Fland. van de Universiteitsbibliotheek te Leuven. Dit handschrift ging bij het begin van de
eerste wereldoorlog verloren doch de tekst ervan (de kalender
en de erbij horende gezondheidsregels) was toen reeds door
P. Alberdingk Thijm uitgegeven ( 4). De tekst van dit maandregimen dateert uit de z Se eeuw en is Ripuarisch getint (de kalender
wijst op het bisdom Keulen). Merkwaardig is dat de twaalf
groepen voorschriften (een voor elke maand) aan twaalf verschillende meesters worden toegeschreven, een gebruik dat ook
wel in Hoogduitse gezondheidsregels wordt aangetroffen, zoals
we reeds hierboven de gelegenheid hadden te vermelden.
In Thijms uitgave nemen de twaalf volgende autoriteiten
elk een maand voor hun rekening : het zijn (volgens de volgorde
van de maanden en in de spelling van het Hs.) Aristotilis,
Ipocras, Galienus, Ptholomeus, Auxcena (sic), Averois, Rasis,
Albumsar, Isaac, Seneca, Constantynus en tenslotte, voor december, Melflue (sic). Ter illustratie laten we hier van deze weinig
(1) J. H. GALLEE,

„Mittelrniederdeutsches Arzneibuch", Jahrb. des Vereins

f. nd. Sprachforschung i S (1889), 1 37 - 3 8 (2) A. LINDGREN, Ein

1 9 6 7) ,

Stockholmer mittelniederdeutsches ArZneibuch (Stockholm,

pp. 95 - 9 8 .

(3) A. LINDGREN, O.C., p. 64.
(4) P. ALBERDINGK THIJM, Kalender

en Ge ondheidsregels getrokken uit het
Handschrift der Boekerf van de Hoogeschool te Leuven getiteld Liber Orat. Fland.
(K.V.A. Gent, 1893). Deze uitgave is weinig betrouwbaar en slechts met grote
omzichtigheid te raadplegen; hier en daar kan men zelf de leesfouten van
Thijm corrigeren. Vele verklarende nota's zijn onbetrouwbaar.
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bekende en nog minder bestudeerde tekst, de regels voor februari
volgen :
Ipocras der meister is uris lere(nde ?) 1 in dem spruchel so is it
goit laisser up dem doemen, goit dranck nemen / neit bade zo heis.
Du salt drynckeii essich and honych and eyn ander gemenget dat
macht dir den buych ferdich Hoede dick dattu neit en esses van der
myltzen2 noch van der longen. Und hoede ouch dyn houfft vur kelde.
Und du en salt geyn gens fleisch essen / Dyn kost sal altzeit myt
goedem krude ader wortzelen bereit syn 3 .

In de hiernavolgende bespreking van de inhoud van de gezond
voor elke maand, worden de parallellen die-heidsvorcftn
de Mnl. tekst vertoont met andere maandregimina in het onderzoek betrokken; met de spellingsvarianten wordt hierbij echter
geen rekening gehouden. Elke, qua inhoud vergelijkbare plaats,
wordt door een sigel in cursief voorafgegaan ( 4). Deze afkortingen
verwijzen naar de in de voorgaande bladzijden besproken versies
van de maandregels en de daar vermelde uitgave ervan.
Februari
bl*et laten bi den dume ander
medianen

warmen háet ... houede uele gát

Dud. is nutte to latende de aderen by
deme dumen
Flor., Beda de pollice sanguinem minue
Sal. tunc scinde in pollice vernam
Wig., Ar., Tb. sol man lassen ander
ader vf dem tvmen
Alex. cerebrum tuum a frigore custodi
Dud. Beware dat houet ende de vothe

vor kulde
St., golf., Th. bewair dijn hoeuet voir
kudde
Utr. caput tuum et cerebrum a frigore
custodi
Wig. sol etwas vf dem hobte haben
(1) THIJM leest lerè.
(2) THIJM leest myl en
(3) A. THIJM, o.c., pp. 18 -i9.

(4) De volgende sigels werden gebruikt : Alex. : Meister Alexanders
regimen; Ar. : Hs. Arundel z S i ; Beda : Beda's computur vulgaris; Dud.: Düdesche
Arstedie (S. Norrbom); Flor. : Liber Floridus; Sal. : Schola Salernitana;
St. : Hs. Stockholm (A. Lindgren); Th. : A. Thijms uitgave; Utr. : Utrechts
Artsenijboek (H. Gallée); Twig.: Wigan hs. (R. Priebsch); W"olf.: Hs. Wolfenbi ttel.
Nadere gegevens vindt men in de voorgaande bladzijden. Wanneer twee of
meer sigels voor eenzelfde citaat aangegeven worden, is de spelling die
van de door de eerste sigel aangegeven bron.

604. warmen win drinc garve
suueret dine darme
Alant ende muschaten ende lacrissce ... boten di des hustes

Ar. warmen wyme (sic) tryngken
St. drynck warmen wijn
Wig. sol das nemen mit warmen wine
Alex. sol man sich darn hyetten vor ...
kalter speis, warn die verderbent
dem menschen den magen.
Dud. Drink lacrissen ... muscaten vnde
ysop
St. Oftu den hoisten hefs ... so saltu
in drancke nemen ysopen, lacritien,
bertram, muschaten.

Alleen voor de passages in de linkerkolom aangegeven, hebben
we min of meer gelijkaardige gegevens in de elf als vergelij kingsmateriaal gebruikte regimina aangetroffen : op te merken valt
dat het bloedlaten „ander medianen" nergens anders voorkomt.
Wellicht is het een toevoeging van de scribent (of van zijn bron)
om een passend rijmwoord te hebben voor „laten ". De „warmen
heet" dient eveneens aan de noodzaak om een rijmwoord te
vinden voor „gut", toegeschreven te worden, -alhoewel W"ig.
slechts een stap van het suggereren van dit hoofddeksel verwijderd is.
De preciese betekenis van „Etes du ene sade upde andere
sade dat wert di alte siken dagen" is niet zo duidelijk als men dit
op het eerste gezicht wel zou kunnen menen. Men kan slechts
juist de inhoud ervan verstaan wanneer men „sade" als een
dialectische variant van „sode" opvat, d.i. gekookte, warme
spijzen. Dan blijft nog de betekenis van „wert". Theoretisch
zijn er hier twee mogelijkheden : „wert" is „wordt" of „weert af".
De betekenis van de ganse passage is dan, ofwel : „wanneer men
veel warme spijzen na elkaar gebruikt, zal dit voor u ziekten
voor gevolg hebben ", of : „... van u afweren". In feite kan hetzelfde zinnetje dus twee precies tegenovergestelde betekenissen
hebben. Wanneer men de zin op zichzelf beschouwt, ziet men
dat beide interpretaties van „went" een goede zin opleveren,
maar, vermits ze elkaar qua inhoud flagrant tegenspreken, moet
de scribent noodzakelijkerwijze slechts een van beide bedoeld
hebben. De vraag is welke ? Het enige middel om dit met zeker-
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heid te bepalen is het vergelijkingsmateriaal op een mogelijke
parallelle plaats te onderzoeken. Wanneer we dit doen valt al
vlug op dat in vele regimina bij deze maand allerlei warme dingen
aanbevolen worden : b.v. Beda : balneum calidum ... aquam
calidam; Wig. warmen wine in eim sweisbade; Ar. warmen
wij me (sic), enz. Vooral echter Alex. waar men bij februari leest
zie hierboven) : voor kelten ... rurt geren ... manigerlay siechtung.
Vnd davon sol man sich dann hyetten vor kalten vnd vor kalter speis.
Vermits koude in deze wintermaand gevreesd dient te worden
(cf. ook de warme hoed), zijn warme spijzen goed om ziekten
af te weren, zodat hieruit duidelijk blijkt dat „went" in de bedoelde
passage „weert af" of „houdt verwijderd" betekent (1).
Alant (Inula helenium L.) komt in de vergeleken teksten niet
voor : in de Mn!. Herbar js lezen we : Jegen die coude hoeste
salmen geven wiin drinken daer elne in gesoden es ende caneele
... ende es goet iegen alle ziecheit vander borst die van couden
comt" ( 2). De muskaatnoot, de vrucht van de nootmuskaat
(Myristica fragrans Houtt.), die „heet ende droeghe inden vierden
graet" is, heeft „kracht in allen zaken van hoerre welrukentheyt" ( 3). Het derde bestanddeel van de hoestdrank, „lacrissce"
(G^igrrhi.Za glabra L.), d.i. zoethout, is nog heden een bekend
huismiddeltje tegen de hoest ( 4).
Zoals we reeds hierboven hebben vermeld, valt in de Mnl.
tekst eveneens op dat de regels nog duidelijk sporen van assonantie
(

vertonen, zodat het voor de hand ligt aan te nemen dat ze op
een ouder, berijmd maandregimes gebaseerd zijn. Zonder moeite
herkent men de volgende verzen :
jn deser manet sal to bleet laten
bi den dume of ander medianen.
drach oec enen warmen heet
dat is linen houede uele gut.
warmen win drinc garne ( 5)
(1)Deze interpretatie, die door de inhoud opgedrongen wordt, noopt
er evenwel toe, alle liken dagen (datief) te emenderen in : alle sike dage (MG).
(2) L. J . VANDEWIELE, De „Liber Magistri Avicenne" en de ,,Herbar js"
(K. V. A. Brussel 1965), II pp . 292 93 •
(3) W. F. DAEMS, Boec van Medicinen in Dietsche (Leiden, 1967), p. i 38.
(4) Vgl. b.v. W. F. DAEMS, 0. c. , p. T5 5.
(5) garve : het Hs. heeft g'ne; gezien de rijmpositie van het woord, dient
garve verkozen te worden boven gern e.
-
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Hi suueret dine darme.
Etes du ene sade upde andere sade
dat wert di alte siken dagen.
Ten slotte moge hier nog de aandacht gevestigd worden op
het feit dat hier -- en hier en daar ook bij de andere maanden
de laatste zin van de voorschriften geen enkel spoor van rijm
vertoont. Het ligt voor de hand hierin een aanduiding te zien
dat het niet rijmend gedeelte van het voorschrift uit een andere
bron afkomstig is dan datgene waar die sporen wel voorhanden
zijn. Met andere woorden : de maandregels zoals ze tot ons
gekomen zijn, werden wellicht uit twee verschillende bronnen
door de auteur samengebracht, een berijmde bron en een andere,
in proza gesteld.
Maart
du salt dines liues grote
heide hebben dan
slap luttel

St.

Dud. sclap nicht to vele
Ind slaep luttick
Alex. sepe lauatur balneo
Th. ist goit baden
Utr. lavare sepius in balneo
Dolf. bade gerne
Alex. Beda sanguinem non minue
Ar. salto nicht lazzen
Dud. Laet nicht in deme mane
Flor. non ... sanguinem ...unites
Sal. venam aperire nocet
St. Du en salt neyn bloit laten
Utr. noli minuere sanguinem
Wolf. lad nen blot
Alex. provoca te ad fomitum
Dud. So make dy spyende
St. mer bekere dick to wedergeuende
lvïg. stosse den vinger in die kelen.
das er spiert werde
Wolf. spigdrank is gud vor den reden
Beda dulcimen ... comedant
S - l. Dulcia turn prosunt
talig. sol man s^sse essen end trinken
Utr. dulcia sint tibi cassa
Sal. acri condita sapore
St.

bade vele

Laet ne gein bluet

Ende of to donne spies. hebbet
alte spele

Sute dinc et

,

drinc suren win

M. is vressen ind vil vngesunt

-- 607 -rute lathe ende venecoel
ende eppe.gengevar.bertram.
lacrissce

Bella potio eorum sit ruta et libystica
Dud. eth ruden, saluyen, vennekoel,
engeuer, cardemomen, petercillien
Flor. Potio sit ruta, luvesticum, puleium
St. Et stedes ruden puluer, saluien,
venekoil, merck, gengeuairen
Utr. coctidie comede de pulvere rute,
salive, fenicoli, apii, zinziberis, cardemonie, petrocilini.

Als geheel gezien, zijn parallellen voorhanden voor de meeste
voorschriften die in de maand maart na te leven zijn. De uitdrukking „hebbet alte spele" betekent : onbeduidend, doch hier meer
speciaal : er zijn geen kwade gevolgen te vrezen, dus het is geoorloofd, misschien wel omdat --- zoals in Wolf. aangegeven staat -de koorts erdoor voorkomen of verdreven wordt.
Alleen de zin waarin aanbevolen wordt dagelijks „komin",
komijn (Cuminum cyminum L.) (1) en peper, meestal lange peper
(Piper longcm L.) te eten, hebben we nergens anders aangetroffen.
Beide zijn „heet ende droghe" en wellicht daarom goed in de
koude en natte maand maart.
Van de geneeskrachtige kruiden die men „mit aller list", d.i.
lege artis, op verstandige wijze dient te eten, komen slechts bert ra m ( 2) (Anthemis pyrethrum L.) dat volgens de Herbars „legen
al evel" helpt ( 3), en „lacrissce" (zie bij februari) in de aangehaalde
parallellen niet voor. Voor al de overige is dat wel het geval :
„cute" (wijn)ruit (Rota. graveolens L. of R. hortensis Mill.) ( 4),
zeer waarschijnlijk een corrupte vorm voor lavas (L^
>3 lathe"3gusticum levisticum L.) ( 5), eppe (Apium graveolens L.) ( 6), en het meest
„venecoel", d.i. venkel (Anethumfoeniculuw L.) ( 7). In tegenstelling
met de voorschriften voor februari, zijn bij die voor maart geen
duidelijke sporen van rijm voorhanden.

(1) Vgl. W. F. DAEMS, 0. c., p. 125 (2) Bertram komt in het Mnl. Wdb niet voor.
.

(3)
(4)
(5)
(6)

L. J. VANDEWIELE, 0. c., p. 387.
L. J. VANDEWIELE, 0. c., pp. 43 2 -434 .
L. J. VANDEWIELE, 0. c., pp. 3 5 0- 3 5 I.
L. J. VANDEWIELE, 0. c., pp . 194 -I98.

( 7 ) L. J. VANDEWIELE, 0. C.,

pp . 315-316.
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April
Laet bloet garve ander adere

Slap genoch
Reineuan.betonia
beuenella lubestekel

Nemes to oec rure ... alte gade

Ar. lazze wa du wilt an die lunge adit
Beda, Flor. bonum est sanguinem minuere
Dud., Wo f. ende laet de medianen
Sal. vena aperire jubet
St. Laet bloit in der medyanen
Th. es goit zu laissen zo der lever
aderen
Utr. debes minuere sanguinem in mediana
Wig. So ist git ze lassene
St., Wlolf. slap genoich
Ar. Ruten vnd fenchil samen mit horige
goemenget solmen nuchteren ezzen
Beda. Potio eorum sit betonica et pipinella et raphanum manducent
Dud., Wolf. So nym denne bothanyen
ende beuenellen
Flor. Potio tibi sit bettonica ... et pipinella
St. In eme drynck betonijen ind beuenellen
Utr. Pota bitonicam pipinellam
trig. das trank das er nemen sol. das ist
bethonica. nd bibnella vnd l"vlien(?)
Beda Potionem ad solvendum accipere
Dud. Nym krude dar du van to stole
geist
Sal. Soluere se venter ... jubet
IVolf. reynighe mit dranke dinen maghen
-

„Sopire garve in allen biren" : bij „sopire" tekent W. De
imperatief van sopiren = soppen. Verg. Mnl.
Vreese aan 1
Wldb. op sopperen ... ".
Het voorschrift „bade vele" komt in de vergeleken teksten
niet voor. Van de planten komen „reineuan", d.i. reinvaan
(Tanacetum volgare L.) 2) en „lubestekel", d.i. een synoniem
voor het reeds in de vorige maand voorkomende lavas, in de
parallelle teksten nergens voor; de overige twee wel : „betonica",
(

)

:

„

(

(1) W. DE VREESE, TNLT, LI (1932) 9 p. 176.
(2) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 477-78.
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d.i. koortskruid (Betonica oficinalis L.) 1) dat precies in deze maand
die volgens de tekst „garve den rede" doet voorkomen, wel
zeer op zijn plaats is, en .beuenella", d.i. wellicht de kleine steen
(Pimpinella saxifraga L.) 2).
-brek
Bij „rune" tekent W. De Vreese aan : ,,.Aldus duidelijk in
hs., niet rule. Verg. mnl. roercruut" 3). Uit de parallelle plaatsen
blijkt duidelijk ' dat hier niet roer- of springkruid bedoeld is,
maar Mnl. Toere, dat volgens het Mnl. T'db. o. m. betekent : buik
diarree (bet. 3). Men vergelij ke Nederdt. yore maken : „guten-lop,
Stuhlgang geben, gute Entleerung verursachen" 4) en vooral
St. : „du en salt neyne core drencke nemen" (f» waarin „rore
drencke" laxativum betekent. Mn!. cure als substantief is hier
hetzelfde als „rune dranc" en dient dus met de betekenis ,,laxerende
drank" in het Mnl. Wldb. een plaats te krijgen.
Opvallend bij deze maand (zoals bij februari) is dat een deel
van de tekst sporen van rijm vertoont :
(

(

(

(

Aprille heuet vuele seden
hi maketi game den rede.
Laet bloet game ander adere.
dat Wert di alte genaden.
Onzuiver rijm ook in:
Sopire game in allen biren.
dat weret di dat fauer 15)
(

en in de slotzin, waar de op elkaar assonerende woorden cure-gade
aangetroffen worden.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 2I3-215.
L. J. VANDEWIELE, 0. c., pp. 446-448.
W. DE VREESE, TNLT, LI (1932), p. 170.
A. LINDGREN, 0. C., p. 2o6.
A. LINDGREN, 0. C., p. 97.

(6)fauer werd als variant bij fever (koorts), een synoniem van rede, in het
Mnl. IVdb. niet opgetekend.
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Mei
du salt drinken alsen ... herten
Lunge met ysope et ende drinc
sáten dranc mit lacrisse ende mit
apis

Si

doin di den munt smaken

Alex. absinthyum bibe
Beda bibant absynthium, foeniculum
et pyretrum et gilganum
Dud. drink vennekoel, wormoden, saluyen, ysop vnde lauestok ... eth
neyne spyse myt eticke
Flor. Potio tibi sit absinthium et feniculum
St., Wig. so drynck wermoede
Utr. absintium bibe. cerefolium comede
Wolf. drink venecol, wermeden vnde
saluien, ysopen, leuestok
Alex. gut dann ze essen ... eppich,
wanen der epich verdreibt allen gestanck des mundes

De berijmde eerste zin, met de vermelding van de „weke
eiere" hebben we nergens anders aangetroffen, dit in tegenstelling
met het gebruik van een aftreksel van alsem (Artemisia absinthium
L.) (1) dat in de maandregimina zogoed als nooit ontbreekt.
Ook „herten tunge", dat gewoonlijk songvaren (Scolopendrium
officinale Sw.) ( 2) aanduidt, doch hier, gezien het cerifolium in Utr.
wel een synoniem zal zijn van kervel (Scandix cerefolium L.) (s),
en „psope", hysop (Hjssopus offrcinali.r L.) ( 4) komen in de vergeleken teksten geregeld voor. De aanbeveling voor de „sisten
dranc" waarbij nog gepreciseerd wordt dat bedoeld wordt een
aftreksel van „lacrisse" (zie bij februari) ( 5) en van anijs (Pimpinella
anisum L.) (1), vindt alleen in Dud. een zekere gelijkenis (zonder
de nadere precisering evenwel), daar er verboden wordt spijzen
met azijn (eticke) te eten.
Het eten van eppe (zie bij maart) samen met boter en „coil",
d.i. rode of witte kool (een van de vele soorten van het geslacht
Brassica) om een goede smaak in de mond te hebben, wordt
(1) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. x8-i88.
(2) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 3 29- 3 30.
(3) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 269-270.
(4) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 344-346.
( 5 ) Vgl. L. J. VANDEWIELE, 0. C., p. 329 waar

,,hertstonge" tegen pijnen
in de borst gekookt moet worden met „ricolissien en daarna gedronken.
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verduidelijkt door Alex. en Dud. : de bedoeling is „allen gestanck
des mundes" weg te nemen.
Alleen de eerste regels van het voorschrift assoneren
Emmer in den meie.
sin gut de weke eiere
Alle gade wortele sin nu tidich.
Si helen di din lif.
,uni
Drink uastende den crlen born

et den ladic end biisloc

Slape luttel

Nie bier ende the mede. si maken
di den ride

Du ne salt ok eten der melk niet.
Si ne si gesoden
( 1)

Alex. aquam fantaneam bibe
Ar. tryngk kalden wyn nuchtere
Bella omnibus diebus mane jejuni, plenum calicem de aqua frigida bibant
Dud. drink bornewater
St. so saltu nuechteren born water
dryncken
Utr., Flor. aquam fontaneam bibe jejunus
Whig. nvchterlingen teglich trinken eihen
grossen zug wassers
Alex, Utr. lactucas comede
Beda lactucas manducent
Dud. drink mede, honich vrede lattick
Tb. esse lattich myt essich
Twig. Loch sol man essen mit essich.
Lattuch ... sol er eiessen
Alex. Auch ist darm nicht gut vil
schlaffen
Ar. mant schalle fruwe uff sthen
Th. slaiff geit zo lange
Alex. eerpieten alle arczt met zu
trincken (1)
Beda cersrisiam, si've (ut nonnulli vocant)
Medum, non bibant
Dud. drink neyn beer
St. Vor myt honich ind mede, gevatet
bier
Wolf. oormid mede end honnich
St., T'olf. wellende melck is dy guet
Wig. gesotten milch sol er essen

Dit geldt bij Alex. niet alleen voor juni doch ook voor juli en augustus.
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Alhoewel het nuchter drinken van water in alle vergeleken
teksten voorkomt, wordt alleen in de Mn!. versie de reden hiervoor
opgegeven. Van de drie planten - waarvan het gebruik wordt
aanbevolen, komt alleen „ladic", d.i. latuwe (Lactuca saliva L.) 1
geregeld voor. Alleen in W. wordt ook look vermeld dat in onze
tekst „busloc" genoemd wordt; . deze zeldzame ( 2) naam voor
bieslook (Allium schoenoprasium L.) heet bij Kiliaen „bies-loock".
„Kerse" echter hebben we in geen . van de vergeleken teksten
aangetroffen ; met deze naam werden in de Middeleeuwen verscheidene kruiden aangeduid. Zeer waarschijnlijk is hier bedoeld
de waterkers (Siylbrium nasturtium L.) of de tuinkers (Lepidium
sativum L.) 3).
Voor het weinig slapen zijn twee parallellen voorhanden doch
het voorschrift „bade alle tiit vro" komt, voor zover ons bekend,
slechts voor in het door K. Sudhoff uitgegeven regimen : „balnea
in aquis liquidis prosunt" ( 4) doch ook hier wordt de reden alleen
in de Mnl. tekst opgegeven. Hetzelfde geldt ook voor de reden
waarom „nie bier ende nie mede" afgeraden worden.
De aanbeveling „gesoden" melk te drinken komt geregeld
in maandregimina voor. In hun geheel gezien vertonen de prescripties voor juni trouwens alleen de eigenaardigheid dat de reden
van verscheidene toegelaten of verboden spijzen, dranken of
gedragingen er meegedeeld worden.
Het grootste gedeelte van de tekst assoneert

()

(

Der mant j unius
nature spreket aldus.
Drink uastende den celen born.
so werf din bloes get......
et den ladic. end biisloc.
de kerse is di ok get.
Nie bier. ende nie mede.
Si maken di den ride
0000..

(1 ) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 357-358.
(

2

) biisloc komt in het Mnl. lVdb. niet voor.

(3) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 380-3 82.
(4) K. SUDHOFF, Archiv f. d. Stud. der Medilin

II (1áo8), 136-139.
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it maket die ok de longen siec.
dat magh di werden lelt.
Du ne salt - ok eten der melk niet.
Si ne Si gesoden gode weit.

Juli
drinc, gamandream. et dille end
eppe. end cute. isope is oec gvt

spec ende cluueloc
Affter sente margrieten dagti.
lates to blout. dat mach di sere
scaden

Dune salt eten negene musscle

Alex. pociones tue sint cum gamandream, ruta et saluia ... trinck dan
von saluey, rautten, till vnd auch von
dem epich
Beda rutam et salviam usitent : flores
apii et uvae bibant
Dud. drink lyn, ruden, saluyen, merk
ende dillen
St. drynck gamandriam, ruden, saluien,
dille ind merck
Utr. potio tua sit gamandrea, ruta,
salvia, anetum, apium
Twig. sol rutun vnd garwun essen vnd
sol trinken selbinum ende wurmt.
vnd benedictvn vnd camandre
wolf. nym drank von merke ende von
ruden
Dud. eth yo spek
Alex. sanguinem non minuas ... nit
lassen zw vnrechter czeyt
Ar. schal man nicht lazzen
Dud. laet nicht
St. neyn bloit laten
Utr. custodi te a ... minutione sanguines
IWig. sol man nit ze ader lassen
Wolf. reen blot laten
Alex. Visch sint ouch nit gesundt ze
essen, vnd ouch sunderlich aus stillem
wasser
Tb dattu neit, en esses van cleynen
fischen
Utr. custodi te ... a piscibus palustris
.

Van de vijf kruiden die in deze maand worden aanbevolen,
komen de volgende vier in de meeste vergeleken teksten eveneens
voor : „gamandrea" ( 1), d.i. de echte gamander (Teucrium chamae(1) gamandrea komt in het Mnl. TVdb. niet voor.
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drys L.) waarvan de Herbard s meedeelt dat „si purgiert melancolye
naturlike ende onnaturlike" (1), dille (Anetbum graveolens L.),. ( 2)
eppe of selderie (Apiuwgraveolens L.) ( 3), en „cute" (zie bij maart).
De plant „isope" echter, wordt bij deze maand alleen nog in
het door K. Sudhoff uitgegeven regimen genoemd : „s ucum
apii.rutae.et ysopi cum melle tere". De vermelding van „spec"
komt in de vergeleken teksten alleen in Dud. voor; „cluueloc",
d.i. knoflook (Allium sativium L.) ( 4), dat volgens de Herbar js
„grote cracht" heeft om „in de hoefde te dissolveerne" ( 5), hebben
we nergens anders ontmoet, en dit geldt trouwens ook voor
het in onze tekst aangegeven effekt : „maket di dine sune gvt".
Bij „sente margrieten dagh" dient aangetekend te worden
dat het feest van de H. Margareta in de bisdommen Keulen,
Luik, Trier en Utrecht op 13 juli gevierd werd. Het verbod om
na deze dag nog bloed te laten vindt men ook in Hs. 1272 van
de Gentse Universiteitsbibliotheek (15e eeuw) : op fol. I S iv
leest men daar : „Men es sculdich te scuwene tlaten. xij. dage
vore den oest ... want alle dinc die ghevonijnt sijn vlieghen dan
ende deren zeere den mensche". In deze periode vallen immers
de hondsdagen ( 6), zodat dit zonder twijfel de reden van het
verbod is in de Mnl. gezondheidsvoorschriften. Dit komt trouwens duidelijk tot uiting in het door K. Sudhoff uitgegeven
regimen, waar men leest : „In mense Julio oriuntur dies caniculares. qui vitandi sunt medicaminibus sumendis ... (Ideoque)
non minuas in venis".

De vermelding van een tweede groep planten en in het bijzonder
de herhaling van de aanbeveling voor wijnruit wijst erop dat de
versie van de maandregels zoals ze hier bewaard is, uit twee
verschillende bronnen werd samengesteld. In geen van de ver(1) L. J. VANDEWIELE, 0. C., p. 244.
(2) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 192-194.
(3) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 194-I98.
(4) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 204-207;
pp. 282-283.
(5) L. J. VANDEWIELE, 0. C., p. 204.

zie ook W. F. DAEMS, 0. c.,

(6) Cf. Th. : „In dem houmaent ist heit goit ader laissen dan it synt de
hort dage", en JAN VAN VLIET, Bredaeschen Almanac (Breda, 1663) die in de
eigenlijke almanak bij 17 juli aantekent : „de Hontsdagen beginnen" en op
25 aug. : „Eijnde der Hontsdagen". In de hier uitgegeven kalender vangen de
dies caniculares op 14 juli aan.
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geleken teksten hebben we bij de maand - juli een spoor gevonden
van suiker, muskaat, of van „cedeware", d.i. wilde gember
(Curcuma Zedoaria Roxb.) ( 1).
Het verbod om „musscle" te eten is eigen aan de Mn!. tekst;
in een paar vergeleken teksten is er alleen sprake van vissen uit
stilstaand water of van .cleyne fischen", zonder nadere precisering.
Nog duidelijke rijmsporen vertonen de volgende delen:
isope is oec vele gvt.
Si verbliet di dinen moit.
spec ende cluueloc
maket di dine sune gvt.
Augustus
Der ogest is vele vreslike

vermit den coil ende melk end
we gar bier

Alex. AVgustus ... ist auch ein swárs
vnd vngesuncz moneyd allen menschen
Utr. Augsstus est quibusdam periculosus
Alex. a caulibus abstine ... meyden
allerlay milich ... vnd met ze trincken
Beda caules ...non comedant ...cervisiam
minime bibant
Dud., Wolf. eth neven koel, drink
neynen mede
St. Vermijt koill

Lat negen blot

wake vro. dat is di vele git.
Poleie ende wegebrede de salt
du hebben gerede

(1) W. F. DAEMS, 0. c., p. 296.

... mede ind nije beyre
Utr. te custódi a caulibus
talig. vnd sol nit bier noch mette trinken
Alex. dy ader ze lassen hayssent sy auch
vermeyden
Flor. non minuas sanguinem
Th. ist neit goit ader laissen
W'ig., St. dit solt nit lassen enhein blut
von dir
Alex., Utr. bibe ... pulegium, plantaginem
Dud., Wolf. drynk poleyen ende agrimonyen
St. ete ... polegien ind agrimonien
talig. dy solt poleien vnd wurem$ t
nuchterlin trinken
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-De reden waarom deze maand „vele vreslike" - genoemd wordt,
is natuurlijk dat tot een paar dagen voor het einde van deze
periode, de hondsdagen voortduren (zie bij de vorige maand, ook
de 'voetnoot daarbij)' . Het voorschrift niet „enigh grot svin"
(varkensvlees) te eten in deze maand, hebben we nergens anders
aangetroffen 1). Het verbod om „coil" (een van de soorten van
het geslacht Brassica), melk en „nie gar bier" te drinken, komt
echter wel in de vergeleken teksten voor, echter weer niet met
de te voorziene gevolgen van het eventueel negeren van dit
verbod 2). Ook de volgende' regels zijn bij deze maand gewoon.
Als men het gebruik van polei (Menthapülegiu,* L.) 3) en van weegbree (Plantago major L.) 4) toelaat, volgt daaruit automatisch
dat „anderen gvden wortelen" gedurende dezelfde tijd verboden
zijn. Daar we dit verbod nergens anders vermeld gevonden
hebben, en vermits bovendien het logisch niets nieuws toevoegt,
mag het als een uitweiding van de scribent beschouwd worden.
Duidelijke tekenen van assonantie vertonen de volgende passages :
(

-

(

(

(

Der ogest is vele vreslike.
hi maket siic beide man ende wif.
Of to vuilles gesunt sin.
sone et niet enigh grot svin.
Lat negen blot wake vro.
dat is di vele gvt.
Poleie ende wegebrede
de salt du hebben gerede.

(1) Komt wel voor bij Alex. doch bij januari; „grot svin" is bedoeld als
tegenstelling met speenvarkens, die dus blijkbaar niet verboden zijn.
(2) Bij Th. leest men : „roeit esse koele noch van myltzen sy machen dir
zore in dem lyue".
(3) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 392-394.
(4) L. J. VANDEWIELE, 0. C., pp. 182-185.
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September
du salt alle dage eten melc ende
brot

et gesoden peren dar bi ende
ander grde vríght

Alex. jejunus comede aquas buccellas
lacte infusas ... des morgens essen
ein pissen päcz protz aus eiroer gaismilich
Beda, Utr. buccellas lacte infusas jejuni
comedant quotidie
St. Et eyn cleyne biodes gebroecken in
calder melck
Wig. sol man brot in milch essen gesniten
Alex. Utr. et omnes fructus maturos
comede, quos volueris preter pira,
nisi cum potu.
Ar. allerlei frucht ist darn zitig
Beda porros coctos et crudos comede
Dud. Nym ... braden beren ... vnd allerleye rype auet vrede vrucht
St. Et aller bande rijpe vrucht. Nym
beren, dar win • to dryncket ... offte
gesoedene beren.
1Volf. ed... soden beren.

Zoals men uit de bovenstaande tabel kan opmaken, is het
gelijkaardig materiaal uit de vergeleken versies niet bijzonder
groot. Het zal wel geen toeval zijn dat juist in deze maand het
berijmd gedeelte zogoed als de gehele tekst omvat : ook in vorige
maanden is reeds gebleken dat in de passages op rijm de parallellen
schaars zijn. Een bijzondere vermelding verdient ook de passus
waarin ganzevlees vernoemd wordt.
In het licht van de Keltische oorsprong van het verbod om
ganzevlees te eten, dat, zoals bekend, op het vasteland onder
invloed van Ierse monniken ontstaan is, wordt de toelating
deze vleessoort te eten begrijpelijk. In deze maand, zo vestigt
de scribent er de aandacht op, geldt het gewone taboe voor
ganzevlees niet.
Het eten van „sinep", gele (Sinapis alba L.) 1) of zwarte mosterd
(S. nigra L.) 2) hebben we nergens anders aangetroffen.
Zoals reeds gezegd werd, is een groot gedeelte van de voor
assonerend :
-schriften
(

(

(1) W. F. Dis, 0. c., p. 296.
(2) L. J. VANDEWIELE, 0. C., p. 474-475.
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September de is gvt
du salt alle dage eten melc ende brot.
so vele so it si.
et gesoden peren dat bi.
Dune salt dat niit vergeten.
dune soles oec sinep eten
Oktober
et winberen ende drinc den most

Ganse. speneverken. ende vuilbrat
et

Bella racemos et framustum usitent
Flor. mustum bibe
St., Dud. et ... wijnberen, drynck most
Th. Du salt morgens drynken soissen
most
Utr. racemis utere, mustum bihere
Wig. sol man winber essen ende most
trinken
Alex. magst du wol ... gesis essen vnd
allerley geflugel, sweines flaysch vnd
rinders vnd was du gehaben magst
St. Allerhande vleygende voegele ...
sint gesunt

De regel „behude di weder den vorst" hebben we nergens
anders gevonden en is wellicht alleen wegens de noodzaak van
het rijm toegevoegd. Eigenaardig is dat „gut Grut" tweemaal
vermeld wordt, waarbij de tweede keer niets nieuws meedeelt,
daar het logisch is dat, wanneer men „garve gut crut" dient te
eten, dit steeds bij de hand moet zijn.
De assonerende gedeelten zijn :
et winberen ende drinc den most.
behude di weder den vorst.
November
dat urns de vorst nene moge Dud. beware dy vor vrost
scaden
Allerhande uleisch is getidich
Alex. In dysem moneyd mag man
genseins, sweynes vnd rindreis fleisch
essen vnd waz du gehaben magst
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bade niet uele

lat blot

Gengevar. ende cidewaer.
cinamomum et

Alex. ist dann verpoten haysse pad
Dud. bade nicht droge noch myt steyneni
St. So vermijt heyt steynbat
Tb. hoede dick vur baden ? ... bade
reit zo heis
Utr. non calido balneo
Wig. dv solt nit baden
Alex. Auch magst du dir dann wol
lassen
Beda, Flor. venam hepaticam incidere
St., Wolf. so lait dijn bloit
Utr. sanguinem minue
Beda, Flor. Potio sit cinamomum
Dud. eth engeuer, honnich vnde kaneel
St. etc cinamomum ind lacricijen ir^d
guet ander crude
Utr. Potio tua sit tibi zinziber, cynamomum, cobeben

In het door K. Sudhoff uitgegeven regimen leest men bij
deze maand : „In hac mense homo contra frigus ventuum muthere ( !) se debet".
De specifieke aanbeveling van schape- en bokkevlees komt
in geen van de vergeleken teksten voor. Dit is evenmin het geval
voor eieren, voor „senep" (zie bij de maand september) noch
voor het verbod te „spien", d.i. een braakmiddel in te nemen.
De aanbeveling „gengevar" d.i. gember (Zingiber officinale Roscoe)

„cidewaer", wilde gember (zie bij juli) en „cinamomum", d.i.
kaneel (Cinamomum aromaticum Nees) te eten, komt integendeel
geregeld in de vergeleken teksten voor, doch zedoar zal dan wel
in het samenvattende „guet ander crude" begrepen zijn.
Assonerend zijn bij deze maand de volgende passages :
Dat wi uns mitten clederen bewaren.
dat uns de vorst nene moge scaden.

den senep salt to oec niet uergeten.
bade niet uele.
ende lat blot.
dat spien is di niet gut.
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December
laet an dinen houede blut dat is
di wer dat houetswar gát

bade mitten steine

Alex. in capite zephalicam incide
Sal. Incidas capitis defensi a frigore
venam
St. Lait an den hoeuet aderen bloit
Th. is goit laisser zo der houfft aderen
Utr. ut per annum sis sanus a capitis
dolore. Minue cyphonicam
wig. ist gut ze lassene an der ader div zv
dem hoot gat
Alex., Utr. balneare quantum -vis
St. Bade wail so dicke du woult
I'olf. bade vele

Bij de raadgevingen voor deze maand valt op dat alleen Dud.
een parallel geeft voor „is di wer dat houetswar gut". Verscheidene
van de vergeleken teksten vermelden het baden, doch alleen in
de Mnl. tekst wordt gezegd dat dit „mitten steine" dient te
gebeuren, m.a.w. dat alleen een dampbad (sauna-bad) waarbij
water op een gloeiend gemaakte steen gegoten wordt, aanbeveling
verdient.
Twee versparen komen in de tekst voor
So laet an dinen houede blut
dat is di wer dat houetswar gut.
... ... 4000

ende bade mitten steine.
so bliuet din lif sunt ende reine.
Vooraleer deze bespreking te besluiten, dienen we erop te
wijzen dat een deel van de eigenaardigheden waardoor de Mn!.
versie afwijkt van alle vergeleken teksten, zonder twijfel het
gevolg is van het feit dat de tekst, althans gedeeltelijk, steunt
op een oudere berijmde versie. Dat bracht mee dat wegens de
noodzaak passende rijmwoorden te vinden, hierbij allerlei uit
zijn gebeurd en dichterlijke vrijheden zijn ingeslopen.-weidng
Uit de voorgaande vergelijking is tevens gebleken dat de
Mnl. tekst niet nauw verwant is met een van de elf vergeleken
teksten in het bijzonder.Waar er overeenstemming bestaat is
dit een gemeenplaats die in vele maandregimina blijkt voor
te komen, en waar dit uitzonderlijk eens niet het geval is, blijft
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de gelijkenis met een bepaald regimen beperkt tot een detailpunt
en wordt ze op andere punten niet bevestigd.
Het mag als vaststaand beschouwd worden dat het Mnl.
maandregimen wortelt in dezelfde traditie waartoe ook de andere
teksten behoren, doch tevens dat het niet rechtstreeks beïnvloed
werd door, of invloed uitgeoefend heeft op een van de vergeleken
teksten. Zeer waarschijnlijk lijkt het bovendien dat er ten minste
twee direkte bronnen zijn geweest waaruit de Mnl. tekst ontstaan
is : een berijmde versie en een ander, wellicht Latijns regimen
in proza.

- 6zz IV. GRAMMATICALE SCHETS VAN DE GEZONDHEIDSREGELS

Vocalisme.
I . Germaanse a
Wanneer geen umlautsfactor volgt, blijft Germ. a in gesloten
lettergreep normaal a : after, allerhande, an, ander, dagh, dan, dat,
dranc, man, van, uastende.
De spelling levert geen expliciete voorbeelden op van rekking
vóór r : darftu, darme, marte, varnen, warmen.
In de groep al + d, t blijft a in : behalden, calde, salt, doch is o
geworden in : holdes tu.
De in open lettergreep gerekte a blijft a gespeld : baden, dagelike,
bewaren, cedeware, maken, scaden, smaken, waken.
Na sluiting van die lettergreep wordt a gespeld in : drach, gar,
doch ae in : cidewaer.
Vóór umlautsfactor wordt a > e : ende, epee, verken; seinberen,
weret. In ganse is eventuele umlaut verdwenen door analogie
met het enkelvoud.
In sente < Lat. sanctus berust de e op Romaanse klankevolutie.
a.

Germaanse e en i
Germ. e blijft in gesloten lettergreep normaal e : recht, selue.
Vóór r blijft e in : herte, kerse. Doch naast 4 X snert staat eenmaal
wart. Deze overgang treedt eveneens op in houeíswar. Hoogstwaarschijnlijk ook in g'ne, dat als Berne of garve kan opgelost
worden, en in februari wel als garve zal te lezen zijn omdat het
assoneert met darme.
De in open lettergreep gerekte e blijft e gespeld : eten, vergeten,
wege(brede). Na sluiting van die lettergreep : et.
Germ. i blijft in gesloten lettergreep normaal i : aprille, binnen,
dille, dinc, dit, drinc, gicht, in, is, sint, vische, wil wille:, vuilbrat, winter.
Doch naast i i X mit staat eenmaal met, naast i it eenmaal (met
verdoffing ?) iset.
In open syllabe is oorspronkelijke i, ten minste in sommige
woorden, niet samengevallen met oorspronkelijke e, daar voor
die klank zowel spelling i als e optreedt : cidewaer cedeware, diser
deser, mede (rijmend op ride), nemer tu, peper, peren, ride rede, seden,
sinep senep, te spele, vele, weder (en hieruit teer). Na sluiting : herten
tunge, me/c.
2.
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3. Germaanse o en u
Westgerm. o en u worden, althans volgens de spelling, niet
zo scherp onderscheiden als in het Oudhoogduits.
In gesloten syllabe komt, wat volgens de Hoogduitse regeling o
zou moeten zijn, voor in : bukken, of, vorst; hierbij sluit zich aan
het Romaanse leenwoord most.
In open syllabe komt die klank voor in : gesoden, Gode, cluueloc,
ouer en (tweemaal, ook in rijmpositie) sade. Daarmede gelijkgeschakeld : bekomen.
In gesloten syllabe komt Westgerm. u voor : a) vóór umlautsfactor : dunne, luttel, wortelti ; b) vóór n : (ge)sunt, longen(e), munt,
sunder, Lunge, uns, born ; c) in up. Hierbij hebben zich aangesloten
de Romaanse leenwoorden musscle en vrught.
In open syllabe komt Westgerm. u voor : vóór umlautsfactor :
boterti, mugestu moge, du soles.
Bijgevolg is, zoals elders in het Nederlands, een tendens u > o
bespeurbaar vóór r (born, wortele) en vóór n (longen).
4. Germaanse á
Uit é ontstane Germ. d wordt a gespeld in open lettergreep
adere, genaden, laten, mangit, schapen, slape. In gesloten lettergreep
dar, gedaen, iair, laet lat, slap, tvilbrat.
5. Germaanse i
Germ. i wordt in open lettergreep i gespeld : bi, bliuet, dagelike,
dine, (ge)tidich, hi, liues, si, vertuiden, wi, tajine. Hierbij ook spien
(vóór a).
In gesloten lettergreep : anis, din, lif, sin, svin, vermit, win(beren)
doch steeds tiit tit. Of in verbliet spelling ie uitspraak i ofwel ie (dit
laatste indien d weggevallen is zoals in wer) verbeeldt, is onzeker.
Mogelijk is i verkort in : vreslike.
Zeker verkort in : enigh, (ge)tidich.
Verkort en in open syllabe tot e geëvolueerd ofwel verdoft
in : behalden, behuden, bekomen, bewaren.
6. Germaanse ó
Germ. ó verschijnt in open lettergreep zonder umlautsfactor in :
i gude 2 gade 2 gvde, hude, rare; met umlautsfactor in : behuden,
boten, celen, i sole i stile i suten, vro.
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Germ. ó verschijnt in gesloten lettergreep zonder umlautsfactor
in 2 bloot i blot i bloot 2 bleet i blut, doin, genoch, gut gvt, huet,
hustes, moit; met umlautsfactor in : geboet.
Eventuele umlaut komt dus in de spelling niet tot uitdrukking.
:

7. Germaanse u
Germ. u verschijnt in open lettergreep in : du, dume, nature, nu
nu, rute, sure, suueren, vuele ; in gesloten lettergreep in : crut. In al
deze voorbeelden volgt geen umlautsfactor.
Met u vóór umlautsfactor is samengevallen : sune.
Eventuele umlaut komt dus in de spelling niet tot uitdrukking.
8. Germaanse al
Daar in de gezondheidsregels i ook lengteaanduider is (iair,
doin, moit, coil), kan met spelling ei zowel ei als é bedoeld zijn;
i is trouwens zeker lengteaanduider in : seir (vóór r). Germ. ai
treedt op in : beide, eiere, ene (n), enigh, gerede, helen, clederen, leit,
meie, ne gein negen negene, reine, seir sere, steine, vleisch vleische, vreslike,
(siege)brede, weit, weke.
9. Germaanse au
Voorbeelden vóór dentaal : brot, grot grote, coil.
Vóór andere consonant : biisloc, cluueloc, houede houetswar, s oec
ok, ogest.

Van een verschillende behandeling is dus niets te merken.
io. Germaanse eu
Zonder umlautsfactor in gesloten lettergreep : bier, biisloc, siec
siic; in open lettergreep : biren, gebiden, siken.
Met ie samengevallen : nie „nieuw" (C niwja-) ; niet niit pene.
Met verkorting : emmer, immer.
Het Mnl. lidwoord en voornaamwoord die verschijnt in de
gezondheidsregels (naast der) als de.
Van de normale evolutie van zogenoemde ë 2 geheel afwijkend is:
fauer (C Lat. febris; cf. Ohd. fiebar, Mnd. véver, Oe. féfer, Fra.
fièvre).

— 625 b. Uit het consonantisme
I. g k ch

Anlautend en inlautend wordt g steeds g gespeld, ook vóór e of i:
gebiden, gedaen, genaden, genoch, gicht, ne gein, dagelike.
Auslautend gh of ch : dagh, magh, enigh ; drach, genoch, «ge)tidicb.
Zo ook vóór t : gicht, recht, vrught.
Er is geen voorbeeld van evolutie f t > cht : after.
Spelling van de klankverbinding sc : scaden, schapen, muschaten
muskaten, vi sche, vleisch vleische.
De klank k wordt k gespeld vóór e, doch ook in bekomen en
koetin. Vóór a, o, u of consonant c in : calde, clederen, cluueloc, coil,
colere, crut, celen.
Auslautend zowel c als k : dinc, dranc, drinc drink, ladic, melc
melk, oec ok, siec siic, spec.
In de geminatie : bukken.
W
Auslautend wordt steeds t gespeld : bloei bleet enz., (ge)sunt,
gemaket, gut, heet, crut, leit, manet, moit, munt.
Na stemloze consonant wordt d tot t geassimileerd : darf to enz.
(zie glossarium s.v. du), mit ti. Zie ook de correctie upde < tipte.
Intervocalische d is gesyncopeerd in ever (naast weder), misschien
ook in verbliet.
3. vV

Intervocalisch wordt v steeds u gespeld : bliuet, fauer, heuestu,
houede, cluueloc, liues, ouer, suueret; ook in selue.
Anlautend meestal v, soms u : van, uastende, vele uele, venecoel,
verbliet, vergeten uergeten, vermiden, vi sche, vleische uleisch, vorst,
vreslike, vro, vrught, vuele.
w wordt normaal w gespeld. Daarnaast komt anlautend ook v
voor : varnen, vo, telen. Let nog op de afwijkende spelling brtele
naast wortele.
Na s : svin doch houetswar.
4. r

Metathese van r treedt op in : born, kerse, vorst.
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Uit

de verbuiging.

Zeer opvallend is plur. (acc.) bukken, schapen met n naast dage,
darme.

d. Localisatie van de geondbeidsregels.
Hoewel ze te Utrecht (over)geschreven werden, is de taal van
de gezondheidsregels zeker niet Utrechts, doch NoordlimburgsNoordnederrijns.
Oostmiddelnederlands is 3e pers. pl. sint naast sin.
Eveneens spelling i naast e uit Germ. i in open lettergreep.
Zo ook spelling sw in houetswar, waarnaast svin best als aanpassing aan de Utrechtse spelling is te beschouwen.
Lidwoord m. nom. der (der mangit, der ogest) waarnaast de (de
nanet, de vorst). Der is Zuidlimburgs en komt noordwaarts voor
tot Venlo, waar der en die in de teksten afwisselen.
Behoud van a vóór id : calde, behalden, salt, wijst op Limburgs
daarnaast optredende holdes to is, in het-NedrijnsBtuw.H
licht van de gezamenlijke gegevens, best als aanpassing aan het
Utrechts te beschouwen.
Evolutie o > a in open lettergreep : sade. In de i 3e eeuw is
deze overgang kenmerkend voor de Kleefse oorkonden zodra

ze verschijnen (i 296 aug. 27 apenen brief, i 300 april 28 lauelicke,
gaetshus), in de 14e eeuw ook voor de pas dan opduikende Geldernse en Gelderse oorkonden.
De dat. acc. van du is di. Dit schakelt het Zuidlimburgs uit,
tenzij Zuidlimburgs dig stelselmatig door de Utrechtse non
vervangen zou zijn door di, hetgeen onwaarschijnlijk is.
Ook nie „nieuw" wijst, met hetzelfde voorbehoud, naar het
Noordlimburgs en noordwaarts aangrenzende gewesten; Zuidlimburgs is nu.
ter is noordelijk, niet zuidelijk.
Ook affter
Evolutie er > ar wijst eveneens van het Zuidlimburgs weg (het
verschijnsel is vooral Westvlaams-Hollands).
De heimat van de dichter van de gezondheidsregel s mag dus
blijkbaar, zoals die van de Aiol- dichter, in de streek van Venlo
gezocht worden.

-- 627 Ten aanzien van de taalvormen van het model hebben de
Utrechtse nonnen bij het overschrijven een opmerkelijk conservatisme aan de dag gelegd. Als dit model, blijkens de talrijke
assonanties, nog uit de i 2e of eventueel vroege i 3e eeuw dateerde,
dan hebben zij echter de spelling, met name wat de aanduiding
van lange vocaal betreft, veelvuldig aan die uit het midden van
de i 3e eeuw aangepast.
Tussen de assonerende en de niet assonerende gedeelten zijn
geen noemenswaardige taalverschillen te bespeuren.

6z8 V. GLOSSARIUM BIJ DE GEZONDHEIDSREGELS
adere dat., ader ap.
after, achter, na jul.
al bijv. vnw., al mei nov. ; alle ap. mei jun. sept. okt. ; allen ap. ; aller mar.
nov.; alre dec.
al zelfst. vnw., al feb. mar. ap.
alant, alant feb. mar.
al dus, aldus, aldus mei jun.
alle tilt, altijd jun.
aller dagelike, elke dag mar.
allerhande, alre bande, allerhande nov. dec.
alsen, alsem mei.
an, aan, op feb. ap. aug. dec.
ander, ander sept. ; andere feb. ; anderen aug.
anis, anijs mei.
aprille, april ap.
(baden), baden, imp. bade mar. ap. jun. nov. dec.
(behalden), behouden, Ze p. behaldes to aug.
behuden, behoeden mar. ; imp. behude di okt.
beide, beide aug. sept.
bekomen, bekomen ap.
bertram, bertram mar.
betonia, betonie, koortskruid ap.
bevenella, bevernel, kleine pimpernel ap.
bewaren, beschermen nov.
bi, bij feb.
bier, bier jun. aug. ; dat. pl. biren ap.
biisloc, bieslook jun.
binnen, binnen ap.
biren zie bier.
(bliven), blijven, 3e p. blivet dec.
bloei, blot, blowt, bleet, blut, bloed feb. mar. ap. jun. jul. aug. nov. dec.
born, bronwater jun.
(boten), beteren, genezen, 3e p. pl. boten feb. ; part. geboet mei.
botere, boter mei.
brot, brood sept.
bukken pl., bok nov.
cedeware, cidewaer, wilde gember jul. nov.
cinamomum, kaneel nov.
dagh, dag jul. ; pl. dage sept. ; dat. pl. dagen feb.
dagelike (aller), elke dag mar.
dan, dan, alsdan mar.; danne mar.
dar bi, daarbij sept.
darftu zie (dorven).
darme pl., darm feb.
dat lidw. n. ap. jun. nov. dec.
dat aanw. vnw. feb. ap.-sept. nov. dec.
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de lidw. m. nov. ; f. feb. mar. mei jun. aug. ; pl. mei; den m. dat. feb. mei (zie
ook mitten) ; m. acc. ap. mei jun. aug. okt. nov. ; der m. nom. jun. jul. aug.;
f. gen. mei jun. ; f. dat. feb. ap. ; des m. gen. feb.
de aanw. vnw. pl. ap. aug.
de betr. vnw. m. sept.
decembri, december dec.
deser aanw. vnw. f. dat. feb. mar. ap. aug. ; diser idem okt.
di pers. vnw. 2e p. dat. feb. ap.-aug. okt.-dec. ; acc. feb. mei jun. aug. okt.;
die dat. jun. ; mit tá okt. ; maketi ap.
dille, dille jul.
din bez. vnw. n. mar. mei jun. aug. dec. ; dine f. jul. ; pl. feb. ; dsnen m. acc. jul.;
n. dat. feb. dec. ; dines n. gen. mar.
dinc pl., ding, zaak mar. okt.
diser zie deser.
dit aanw. vnw. mei.
(dom), doen, 3e p. pl. doin mei; cf. so grdaen.
(dorven), mogen, 2e p. darftu sept.
(dragen), dragen, imp. drach feb. okt.
dranc, drank mei.
drinken, drinken mei; imp. drinc feb. mar. mei jul. okt.; drink jun.
du pers. vnw. 2e p. : du salt mar. mei-sept. ; etes du feb. ; salt du aug. ; behaldes to
aug. ; darftu sept. ; hevestu mar. ; heves to mei; ho/des to jun. ; lates to jul.;
mugestu mar. ; nemestu ap. ; of to mar. aug. ; sal to feb. jul. ; saltu mar. ; salt to
nov.
dume dat., duim feb.
dunne, dun jun.
eiere pl., ei mei nov.
emmer, immer mei; immer okt.
end, en jun. jul. aug. (vóór : biisloc, eppe, nie, rute, seir); ende feb.-dec.
ene, een f. feb. ; enen m. acc. feb.
enigh, enig aug.
eppe, eppe, selderie mar. mei jul.
et zie it.
eten, eten mar. jun. jul. sept. ; 2e p. etes du feb. ; imp. et mar. mei-nov.
eten, eten (subst.) dec.
faver, koorts ap. jun.
gamandream (lat. acc.), gamander jul.
ganse pl., gans sept. okt.
gar, gaar aug.
garve, gaarne feb. ap. okt.
(gebiden), gebieden, 3e p. gebidet nov.
geboet zie boten.
gedaen zie so gedaen.
gein zie ne gein.
gemaket zie maken.
genaden dat., genade : te genaden werden, ten goede komen ap.
gengevar, gember mar. nov.

—

630 —

genoch, genoeg ap.
gerede, gereed, bij de hand aug.
genoden zie lieden.
gesunt, gezond mar. aug. nov. ; cf. cunt.
getemperet zie temperen.
getidich, van pas komend okt. nov. ; cf. tidich.
gicht, jicht mei.
Gode weit, Godweet jun.
grot, groot aug. ; grote mar.
gude, gde dat., goed (subst.) ap. mei.
gut, git, goed (adj.) feb. mei jun.-dec. ; gade, gide mei sept. ; gden aug.
bande zie allerhande.
hebben, hebben mar. jul. aug.; Ze p. hevel Iii, hevestu mar. mei; 3e p. hevet ap.;
imp. hebbet mar.
(helen), helen, genezen, 3e p. pl. helen, mei.
herte, hart jun.
herten Lunge, tongvaren, hier kervel ? mei.
Neves, hevet zie hebben.
hi pers. vnw. 3e P. m. feb. ap. aug.
(holden), houden, Ze p. holdes to jun.
hovede dat., hoofd feb. dec.
hovetswar, hoofdpijn dec.
hude, hoede, zorg mar.
heet, hoed feb.
bustes gen., hoest feb.
immer zie emmer.
in, in feb.-mei okt. dec.
is zie sin.
isope, ysope, hysop mei jul.
it pers. vnw. 3e p. n. jun. sept. ; iset dec.
fair, jaar nov.
Junius, juni jun.
Julius, juli jul.
calde, koud okt.
kerse, (water- of tuin)kers jun.
clederen dat. pl., klederen nov.
cluveloc, knoflook jul.
coil, kool (brassica) mei aug.
colere, colera : rode gal mei.
komin, komijn mar.
Grut, kruid okt.
celen acc. m., koel jun.
lacrissce, lacrisse, lakris, zoethout feb. mar. mei.
ladic, latuw jun.
laten (bloei), (bloed) laten feb. Ze p. later to jul. ; imp. laet, lat mar. ap. aug.
nov. dec.
lathe, lavas ? mar.
leit, leed jun.
;
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list, kunde (miƒ aller list, met kennis van zaken, op een verstandige wijze) mar.
longen, longene, long jun. aug.
lubestekel, lubbestok, lavas ap.
luttel, weinig mar. jun.
magh zie mogen.
(maken), maken, 3e p. sg. maket jun,. jul. aug. ; 3e p. sg. maketi ap. ; 3e p, pl.
maken jun. aug. ; part. gemaket mei.
man, man aug.
manet, maand feb. jun. jul. okt.
Margrieten dagh '3 juli jul.
marte, maart mar.
mede, mede, honigdrank jun.
medianen dat., een ader in het midden van de arm feb.
meie, dat., mei mei.
melc, melk, melk jun. aug. sept.
met, met mei; mit mar. mei sept. okt. ; mitten feb. mar. nov. dec. ; miller mei.
(mogen), kunnen, Ze p. mugestu mar. ; 3 e p. magh j ; conj . 3 e p. moge nov.
molt, gemoed jul.
most, most okt.
mugestu zie mogen.
munt, mond mei.
muschaten, muskaten, muskaat(noot) feb. jul.
musscle, mossel jul.
nature, natuur jun.
ne bw. jun.-nov.
ne gein, geen mar. ; negen aug. ; negene jul.
(nemen), nemen, 2e p. nemes to ap.
nene, niet nov.
nie, nieuw jun. aug.
niet, niet jun. aug. okt. nov. ; nizt sept. ; cf. nene.
november, november nov.
nu, nu, nu mei nov.
oec, ok, ook feb. ap. jun. jul. sept. nov.
of, indien mar. aug.
of, of feb.
ogest, augustus aug.
ok zie oec.
over, over nov.
peper, peper mar.
peren pl., peer sept.
poleie, polei aug.
recht, recht jul.
rede, koorts ap.; ride jun.
reine, rein dec.
reinevan, reinevaar ap.
ride zie rede.
rure, laxeerdrank ap.
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rule, (wijn)ruit mar. jul.
lade, kooksel, gekookte spijs (Mnl. code) feb.
sal, salt zie solen.
scaden, schaden jul. nov.
schapen pl., schaap nov.
leden pl., zede, gewoonte, manieren ap.
seir, zeer, pijnlijk aug.
selve, zelfde mei.
.renep, mosterd nov. ; sinep sept.
lente, sint jul.
september, september sept.
sere, zeer jul.
Si pers. vnw. 3e p. sg. f. jun. jul.
Si pers. vnw. 3e p. pl. ap. mei jun. aug.
Si zie sin.
(lieden), koken, part. genoden jun. sept.
siec, siic, ziek jun. aug. ; siken feb.
sin, zijn (ww.) mar. aug.; 3e p. is feb. mar. jun.-sept. nov. dec.; 3e p. p1. sin
mei ; 3e p. pl. sint okt. nov. ; conj. 3e p. si jun. sept.
sin bez. vnw. 3e p. jul.
Binep zie senep.
(slapen), slapen, imp. slap mar. ap. ; slape jun.
smaken, (goed) smaken mei.
so, zo mar. mei jun. aug. okt. dec.
so gedaen, zodanig mar.
(solen), zullen, 2e p. du salt mar. mei jun. jul. sept. ; sal to feb. jul. ; saltu mar.;
salt du aug.; salt to nov.; conj. Ze p. du soles sept.
(sopiren), soppen : brood in een vloeistof brokken : imp. sopire ap.
sote, zoet dec. ; sute mar. ; suten mei.
so vele, zoveel sept.
spec, spek jul.
spele dat., spel; te spele onbeduidend (wat de gevolgen betreft) mar.
speneverken pl., speenvarken okt.
(spien), braken, 2e p. spies mar. ; spien subst. nov.
(spreken), spreken, 3e p. spreket jun.
steine dat., steen dec.
suker, suiker jul.
sunder, behalve nov.
rune, gezicht jul.
cunt, gezond dec. ; cf. gesunt.
luren, zuur mar.
sute zie sote.
(suveren), zuiveren, 3e p. suveret feb.
svin, zwijn aug.
te, te feb.-mei.
(temperen), mengen, part. getemperet feb.
ti zie di.
tidich, van pas komend (Dt. zeitgemál3) mei ; cf. getidich.
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to zie du.
Lunge zie herten lunge.
uns, ons dat. nov.; acc. nov.
up, op feb.
van, van aug.
(varnen), hoeden, imp. varne aug.
(vasten), nuchter zijn, part. praes. vastende jun.
vele, veel mar. ap. nov. ; cf. so vele.
vele, zeer feb. jul. aug.
venecoel, venkel mar.
(verbliden), verblijden, 3e p. verbliet jul.
vergeten, vergeten sept. nov.
vermiden, vermijden sept. ; imp. vermit aug.
vische dat., vis sept.
vleisch nov. ; dat. vleische sept.
vorst, vorst, vriesweer okt. nov.
vortelen zie wortelen.
vreslike, gevaarlijk aug.
vro, vroeg jun. aug.
vrught, vrucht sept.
vuele, vuil, lelijk ap.
(waken), ontwaken, imp. wake aug.
wale, wel ap.
want, want aug.
warmen, warm feb.
wart zie werden.
weder, tegen mei okt. ; wer dec.
rvegebrede, weegbree aug.
weit zie weten.
weke, week, zacht mei.
wer zie weder.
werden, worden jun. ; 3e p. wart ap. ; 3 e p. wert ap. mei jun. ; conj . 3e p. teerde okt.
(weren), afweren, 3e p. weret ap., wert feb.
wert zie werden, weren.
(weten), weten, 3e p. weit jun.
wi, wij nov.
Leif, vrouw aug.
(willen), willen, 2e p. willen aug. ; 3e p. wil jul.
wilbrat, wildbraad okt.
win, wijn feb. mar.; dat. wine feb.
winberen pl., druif okt.
winter, winter dec.
wortele pl., geneeskrachtig kruid ap. mei; dat. pl. vortelen aug.
ysope zie isope.
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VI. HET KALENDOLOGIUM

De korte, Latijnse prozatekst op fol. ior van het handschrift,
behoort tot de in de middeleeuwen zeer veel voorkomende en
nog vele eeuwen later nawerkende prognoseliteratuur die haar
oorsprong vindt in de oudheid en lang in nagenoeg ongewijzigde
vorm bleef voortleven. De invloed die deze en verwante kleine
traktaatjes op het dagelijks leven van talloze generaties hebben
uitgeoefend, kan moeilijk overschat worden. Uit de dag waarmee
het nieuwe jaar aanvangt worden in de tekst allerlei vooruit
afgeleid aangaande het verloop van het nieuwe jaar. -zichten
Naar aanleiding van een gelijkaardig, berijmd Mnl. fragment
hebben we aan dit soort teksten, dat gewoonlijk kalendologium
heet en dikwijls door het opschrift Supputatio Esdrae voorafgegaan
wordt, reeds uitvoerige beschouwingen gewijd 1), zodat we ons
hier kunnen beperken tot enkele aantekeningen die direkt met
de in deze bijdrage gedrukte tekst verband houden.
De versie die in het Oxfordse hs. voorkomt, behoort tot de in
middeleeuwse handschriften meest voorkomende versies van
de prognose en is zeer nauw verwant met de oudste Latijnse
tekst ervan, die gewoonlijk aan Beda toegeschreven wordt 2).
Wanneer we deze Beda-tekst vergelijken met die uit het
Oxfordse hs. vallen de volgende bijzonderheden aan te stippen.
In plaats van Beda's prima feria en septima feria vindt men in
Oxford) respectievelijk die dominica en sabbato, twee sporen van
de voortschrijdende invloed van het christendom in deze vorm
van „Kleinliteratur".
De tekst is ingedeeld in zeven alinea's, een voor elk van de
zeven dagen van de week. Bij de voorspellingen die gegeven
worden in het geval dat nieuwjaarsdag op een zondag valt, is 0
wat korter dan B(eda) : de woorden „mel abundabit, vetulae
morientur, abundantia (erit)" komen er niet in voor 3
(

(

(

).

(1) E. CRAMER- PEETERS, W. BRAEKMAN en M. GYSSELING, „Een Middelnederlandse Ziekte- en Jaarprognose uit Aardenburg", VMKVA (i 966),
3 6 5 - 374.

(2) J. P. MIGNE, P.L., XC, col. 95 I ; de Beda-tekst werd ook in extenso
afgedrukt in de bijdrage die in de voorgaande voetnoot vermeld wordt
(zie aldaar p. 368).
(1) Met synoniemen of met varianten (als over en boves) werd hierbij geen
rekening gehouden.
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De tweede alinea : bij B is de zomer „sicca" ; bij 0 is hij ,,ven
wat ontleend is aan B's „ventuosa tempestas".'
Van B's-tuosa",
„valetudo hominum, apes morientur, etas prodigia quae dabit
hominibus Deus" is er geen sprake in 0.
De derde alinea : in 0 is er geen voorspelling voor de zomer
en wordt ook over de oogst niets meegedeeld, dit in tegenstelling
met B waar men leest : „aestas sicca, vindemia laborabit et visa
exit" ; deze woorden werden in 0 overgeslagen wat blijkt uit
het feit dat wat 0 wel vermeldt, nauwkeurig met B overeenstemt.
De vierde alinea : „mala" in 0 naast .aspera" bij B ; „ver
mala et ventuosum" in B ontbreekt in 0; bij B zijn de „vindemia"
zowel „bona" als „laboriosa", bij 0 alleen dit laatste, terwijl
ook van B's Jrumentum bonum" noch van „juventes morientur"
melding gemaakt wordt.
De vijfde alinea : bij B is „aestas sicca" en niet „bona" ; wat
bij B heet „vindemia bona. abundantia erit" komt overeen met 0:
„habundantia frugum". B's „principes sive reges peribunt"
ontbreekt in 0.
De zesde alinea : de zomer is bij B niet alleen „bona" doch
ook nog „sicca" ; van B's „dolor oculorum, vindemia bonum ...
et oves peribunt" is in 0 geen sprake.
De laatste alinea : bij B komt „estas magna" niet voor; door
vergelijking van „multi peribunt boni" met B's „oves peribunt",
waarbij naast oves ook wel boi es voorkomt (zo ook in de Ie alinea),
lijkt het waarschijnlijk dat

boni

als boei dient gelezen te worden

(bedoeld is bones) ; „multi" behoort dan wel bij „longevi", vermits
men bij B leest : „homines vetuli morientur".
Uit de voorgaande bespreking blijkt dat 0 een verkorte en,
over het algemeen, minder goede lezing geeft dan B, met uitzondering nochtans van de laatste alinea, waar met „estas magna"
0 wellicht dichter bij de oorspronkelijke tekst van B staat dan
de door Migne gedrukte versie.

OPENBARE PLECHTIGE INSTALLATIE
VAN NIEUWE ACADEMIELEDEN
TOESPRAAK
gehouden door de heer Dr. V. F. VANACKER
Bestuurder van de Academie.

Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de Burgemeester,
Heren Hoogwaardigheidsbekleders,
Dames en Heren,
In het leven van ons genootschap heeft de maand oktober
een speciale betekenis. Zoals bepaald wordt in het huishoudelijk
reglement, houdt de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taaien Letterkunde in die maand immers een plechtige openbare
vergadering. Om die bepaling zijn het bestuur en de leden van
onze Academie gelukkig, omdat ze de mogelijkheid biedt de
schijnbare beslotenheid van ons genootschap te verbreken.
Uw vererende aanwezigheid, waarvoor wij u zeer oprecht
dank zeggen, bewijst dat u, met ons, meent dat onze Academie
haar belangrijke rol in onze gemeenschap kan en moet blijven
vervullen. Niet altijd gebeurt dat zonder moeilijkheden. Klagen
over de financiële middelen die onze Academie al te schaars
worden toegemeten, wens ik hier niet te doen, omdat ik vrees
dat het voortdurend herhalen van dezelfde klacht de overreding
in een betoog vermindert. Laat ik daarom liever, met een zekere
trots, wijzen op wat door onze Academie kon worden gepresteerd,
ondanks het ontoereikende krediet.
Ook dit jaar werd de indrukwekkende reeks werken van onze
Academie uitgebreid met waardevolle publikaties. Misschien
is het wel nodig erop te wijzen dat ons genootschap hierbij in de
eerste p laats niet gewoon optreedt als uitgever. Door het uitschrijven van prijsvragen wordt zeer bewust het wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de taal- en literatuurstudie in
Vlaams-België gestimuleerd en geleid. Verscheidene van onze
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leden nemen daarbij de moeilijke taak op zich de wetenschappelijke
waarde van de soms zeer lijvige ingestuurde werken te onderzoeken en hun oordeel in een gedetailleerd verslag te motiveren.
Wanneer ik daarbij nog herinner aan de belangrijke lezingen die
in de verschillende commissies worden gehouden en die in onze
Verslagen en Mededelingen verschijnen, dan meen ik met
recht te mogen beweren dat onze Academie, in soms moeilijke
omstandigheden, als wetenschappelijke instelling een zeer belangrijke taak vervult.
Sedert onze laatste openbare vergadering konden twee door
onze Academie als prijsvragen bekroonde werken worden
gepubliceerd : » De studie van het Gotisch in de Nederlanden",
door dr. R. Van de Velde, en „Het vers van Jonker Jan Van der
Noot" door Eerwaarde Broeder F. De Schutter. Andere werken
zijn nog ter perse.
Met dankbaarheid heeft onze Academie, ten bate van de L.
Baekelmansprijs, 40.000 fr. ontvangen, die werden geschonken
door het comité dat gezorgd heeft voor een gedenkteken op
het graf van ons medelid L. Baekelmans. Voor de regelmatige
jaarlijkse aanvulling van de L. Baekelmansprij s met 5.000 fr.
danken wij zeer oprecht mevrouw Van Puymbrouck-Resseler.
Wie de aktiviteit van onze Academie in de laatste maanden
overschouwt, zal spoedig merken dat ons genootschap in die
periode duidelijk belangstelling heeft getoond voor aktuele
problemen. Daar was gebleken dat voor universitaire begrippen
in Vlaanderen termen worden gebruikt die niet korrekt Nederlands zijn of geen overeenstemmende betekenis hebben, werd
in twee vergaderingen gepoogd een korrekte universitaire terminologle vast te leggen. Inleider van die besprekingen was de heer
J. L. Pauwels, van wiens hand over korte tijd de brochure ,,Universitaire terminologie" zal verschijnen. Het ligt in de bedoeling
van onze Academie deze belangrijke studie in de universitaire
milieus te verspreiden en zo een bijdrage te leveren tot het vastleggen van korrekt taalgebruik in Vlaams-België.
De belangstelling voor aktuele problemen is niet alleen tot
uiting gekomen in een motie waarin onze Academie de nodige
omzichtigheid vraagt bij het invoeren van bepaalde vormen van
taalgebruik in het onderwijs, maar ook en vooral door de houding
die onze Academie heeft aangenomen tegenover de voorstellen
die werden gemaakt door de Nederlands-Belgische Commissie
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voor de spelling van de bastaardwoorden. De heren Van Loey
en Pauwels formuleerden in twee verschillende bijdragen het
resultaat van in een speciale commissie gevoerde besprekingen
dat in de plenaire vergadering van 2I juni werd goedgekeurd.
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
heeft gemeend op die wijze voor de regering een raadgevend
lichaam te kunnen zijn op het gebied van de Nederlandse taalen letterkunde, zoals bepaald wordt door artikel i van het Koninklijk Besluit van io december i i.
Hooggeachte vergadering,
Het ligt in de traditie dat u elk jaar op de openbare vergadering
een ander . lid als voorzitter van ons genootschap toespreekt.
Het verheugt mij dat ik daardoor vandaag kan herinneren aan
enkele feiten die ons allen zeer gelukkig hebben gemaakt. Ons
buitenlands erelid, Prof. Dr. W. Asselbergs, ontving de P. C.
Hooftprijs 1966. In het salon van ons genootschap mochten wij
hulde brengen aan ons medelid Prof. Baur, die ons bij zijn Boste
verjaardag nogmaals bewees op welke meesterlijke wijze hij
onze taal steeds blijft hanteren. In de tuin bij het kasteel Beauvoorde mochten wij Frank Lateur (Stijn Streuvels) huldigen,
die 6o jaar geleden lid was geworden van ons genootschap.
In een fijne en door het talrijke publiek zeer aandachtig beluisterde
uiteenzetting, plaatste collega Prof. Aerts „Stijn Streuvels - tussen
historiciteit en mythe". Met een verbazende klaarheid van geest
wisselde de nestor van ons Academie nadien met zijn talrijke
bewonderaars van gedachte over allerlei problemen uit de literaire
wereld, die, tot niet geringe verbazing van vele aanwezigen, voor
Stijn Streuvels tot de meest recente literatuur blijft reiken.
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
heeft, helaas, ook rouw gekend. Op 4 februari 1967 overleed te
Beersel-Lot, H. Teirlinck, sinds 1919 lid van ons genootschap.
In de geschiedenis van onze culturele ontvoogding is H. Teirlinck
een uiterst belangrijke figuur geweest. Als creatief kunstenaar
heeft hij onze letterkunde sterk verruimd en op een hoog niveau
gebracht. Veelzijdig werkte hij op vele verschillende kunstgebieden. Door zijn scheppend werk en door zijn vele initiatieven,
heeft hij het toneel in Vlaanderen met woord en werk gediend.
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In hun boodschap aan het land hebben Frank Lateur en Herman
Teirlinck, als oudste leden van onze Academie, in 196z als in een
alarmkreet hun bekommering om de gave ontplooiing van ons
volk uitgedrukt. Met dankbare bewondering en eerbied zullen
de jongere generaties blijven opkijken naar de grote figuur die
H. Teirlinck is geweest, als scheppend kunstenaar, als veelzijdig
initiatiefnemer en als strijder voor onze culturele zelfstandigheid.
In haar streven om de banden met onze Vlaamse gemeenschap
steeds sterker te maken, heeft de Academie gemeend dat de jaarlijkse openbare vergadering de meest geschikte gelegenheid was
om aan een ruim publiek haar nieuwe leden voor te stellen. Sedert
de laatste plechtige installatie werden tot lid van ons genootschap
benoemd : Prof. Dr. J. Moors, Prof. Dr. A. Van Elslander en
Dr. H. Thiery, die respektievelijk als linguist, als literair historicus
en als scheppend kunstenaar de drie geledingen in onze Academie
vertegenwoordigen. Zij zullen elk begroet en voorgesteld worden
door een lid van ons genootschap en brengen dan zelf hulde aan
de nagedachtenis van hem tot wiens opvolger in onze Academie
zij werden benoemd.
Aan het slot van de plechtigheid dankt de bestuurder de
sprekers voor hun gevarieerde lezingen en drukt hierbij de hoop
uit dat de nieuwe leden een lange en vruchtbare carrière als
Academicus mogen tegemoet gaan.
Daarop volgt de uitreiking van de diploma's aan de laureaten
van de Academische prijzen.

BEGROETING VAN PROF. Dr. J. MOORS
door Prof. Dr. J. L. PAUWELS

Vijfendertig jaar geleden waren twee vooraanstaande leden
van deze Academie, Jozef Mansion en René Verdeyen, professor
aan de universiteit te Luik in de afdeling Germaanse filologie.
Een van hun studenten was toen het nieuwe academielid dat ik
de eer heb vandaag bij zijn plechtige installatie te mogen begroeten.
Het feit dat zijn vader beambte was bij Bruggen en Wegen
bracht mee dat de familie al eens moest verhuizen, zodat de jonge
Jozef Moors, geboren in 1914, achtereenvolgens school liep bij
de broeders en de Kruisheren te Maaseik (tot 1926), in het college
te Hasselt (tot 1930) en ten slotte te Luik, waar hij de rhetorica
deed. Toen hij in 1931 aan de Luikse universiteit Germaanse
filologie ging studeren, zou vrij vlug blijken dat hij daar zijn
definitieve bestemming had gevonden. In 193 5 werd hij licentiaat
en in 1942 promoveerde hij met grote onderscheiding tot doctor.
Na enkele jaren leraarschap aan het koninklijk atheneum te Luik
werd hij achtereenvolgens assistent van professor Verdeyen (i 943)
en werkleider 1 949). Zijn aggregatie Hoger Onderwijs in
(

1.95 3 werd met eenparigheid van stemmen aanvaard en in 1958

volgde zijn benoeming tot docent. Sedert 1962 is hij als professor
ordinarius belast met heel het taalkundig gedeelte van het onderwijs in de neerlandistiek aan de Luikse germanisten. Daarenboven
doceert hij nog aan de Middelbare Normaalschool te Luik en
aan de Cours superieur de bibliothécaires de la province de
Liège.
Om zich een idee te vormen van de wetenschappelijke bedrij
moet men de lange lijst overlopen-vighedanprofsM
van de boeken en artikelen die hij reeds heeft gepubliceerd.
Mag ik hier in herinnering brengen dat zijn eerste belangrijk
werk een antwoord was op een prijsvraag van onze academie,
uitgeschreven voor 1942, die luidde : „Nieuwe uitgave van de
i 4de-eeuwsche Dietsche oorkonden van de Abdij van SintTruiden met een klank- en vormleer van de teksten". Voor dat
werk kreeg hij van de Academie een prijs voor taalkunde, maar
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het werd in die vorm nooit uitgegeven (1). Moors heeft namelijk
het in 1942 verkende terrein -grondiger bewerkt en de oorspronkelij ke bescheiden opzet is uitgegroeid tot het monumentale
boek van XX-S i 8 blz. : „Oorkondentaal in Belgisch-Limburg,
in 19 5 2 door het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek uitgegeven als nr. 2 in de prachtige reeks Bouwstoffen
en Studiën voor de Geschiedenis en de Lexicografie van het
Nederlands. Hierin verzamelde de auteur alle originele, authentieke, gedateerde charters uit Belgisch-Limburg van voor 1400.
We lezen in het prospectus dat de uitgave strikt diplomatisch is,
volgens de voorschriften van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde en dat slechts i o van de 173 opgenomen
stukken reeds vroeger in druk verschenen waren. Het werk
bevat een volledig glossarium van de plaats- en persoonsnamen
en een karakterisering van de Limburgse oorkondentaal van de
2e helft van de 14e eeuw aan de hand van typische verschijnselen
uit spelling, klank- en vormleer.
Wegens de beperkte tijd die me is toegemeten kan ik er niet aan
denken uit te weiden over Moors' verder wetenschappelijk werk.
Een zeer algemeen overzicht moge volstaan. Hij schreef en werkte
mee aan schoolboeken voor het onderwijs in het Nederlands,
publiceerde vertalingen uit het Frans en het Engels, gaf aanvullingen en verklaringen van taalkundige aard bij franstalige
historische werken, schreef een aantal wetenschappelijke artikels
over taalkunde, Luikse oorkonden, dialectologie, literatuur,
opvoeding en onderwijs, en nog honderden kortere artikels,
bladvullingen en recensies in diverse tijdschriften; hij hield vele
lezingen over filologische en didactische onderwerpen, vooral
voor Luikse en Limburgse verenigingen.
Op één belangrijk onderdeel van zijn wetenschappelijke
bedrijvigheid wens ik hier speciaal de aandacht te vestigen.
Toen bijna 15 jaar geleden de „Commissie belast met de voor
Nederlandse tekst van de grondwet, de wet--beridngva
boeken en de voornaamste wetten en besluiten" opnieuw werd
opgericht ( 2), werd Moors een van de secretarissen. Als insider
(1) In het tijdschrift Limburg (XXIV, 1942) verscheen van zijn hand een
kort opstel (blz. 74 -81) over het onderwerp.
(2) Een gelijkaardige commissie was reeds voor de oorlog van i 940 werk
geweest.
-zam
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-- ik ben ook lid van die Commissie -- kan ik getuigen dat hij
vrij vlug meer was dan secretaris : hij werd zo wat het „taalkundig
geheugen" van de Commissie. Het gebeurt herhaaldelijk dat,
als de Commissie geneigd is een bepaalde Nederlandse formulering
te gebruiken als tegenhanger van een Franse tekst, Moors naar
zijn fiches grijpt en waarschuwt : „Oppassen ! Zoveel jaren
geleden hebben we in dat wetboek in een precies parallel geval
een andere wending gebruikt !" Hoe kostbaar dergelijke waarschuwingen zijn is duidelijk voor al wie zich rekenschap geeft
van het grote belang dat een woord, een nuance, een bepaalde
wijze van formulering kunnen hebben in een wettekst. Een zover
mogelijk doorgedreven consequentie is dus geboden.
Hoe belangrijk het werk van die Commissie is voor wat we de
„ontvoogding van het Vlaamse volk" kunnen noemen is overduidelijk. Vroeger was alleen de Franse tekst van de wetten rechts
worden de door de Commissie ontworpen en door-geldi.Nu
het Parlement goedgekeurde teksten eveneens rechtsgeldig. Het
is echter niet voldoende dat deze officiële Nederlandse teksten
door juristen worden gebruikt. Ze moeten ook voor het grote
publiek, voor alle nederlandssprekenden toegankelijk worden
gemaakt. Het lag voor de hand dat Moors ook deze taak op zich
zou nemen, niet alleen omdat hij als secretaris het volledigst
was gedocumenteerd, maar ook omdat hij het Juridisch Woordenboek van zijn voorganger Verdeyen in 1949 persklaar had gemaakt,
zodat hij volledig met de methode van bewerking vertrouwd was.
In 1963 verscheen van zijn hand het Dictionnaire Juridique
Frangais-Néerlandais ; Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek,
waarin hij alle rechtskundige termen uit het door de Commissie
bewerkte Burgerlijk Wetboek (met „aanverwante" wetten)
alfabetisch heeft verwerkt. Op dit ogenblik legt hij de laatste
hand aan een tweede druk van zijn Juridisch Woordenboek.
Laten wij hopen dat daarin de tekst van het Strafwetboek en
van het Wetboek van Strafvordering, die ondertussen klaar zijn
gekomen, zal zijn verwerkt.
Van de andere werken die hij op het getouw heeft, zal ik liever
niets verklappen.
Als men nu geneigd zou zijn zich deze man met zijn zware
leeropdracht, tijdrovend commissiewerk en een reeds rijke
persoonlijke bibliografie voor te stellen als een typische kamergeleerde, zou men de bal volkomen misslaan. Moors is aanwezig
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op bijeenkomsten en vergaderingen van allerlei aard, hij neemt
actief deel aan studiedagen en congressen, hij stelt belang in alle
problemen die de mensheid op onze dagen beroeren, hij is zelfs
gemeenteraadslid van de kleine Waalse gemeente waar hij verblijf
houdt. Met een woord: niets van wat des mensen is, is hem vreemd.
Ik beschouw hem als een van de voornaamste vertegenwoordigers
van de „Vlaamse aanwezigheid" te Luik.
Onze Academie verheugt zich erover dat, na een hiaat van vele
jaren Mansion overleed in 1937, Verdeyen in 1949 — de Luikse
universiteit opnieuw in haar schoot is vertegenwoordigd en
wel door een van Verdeyens meest begaafde leerlingen, Jozef
Moors.

HULDE TER NAGEDACHTENIS VAN
WIJLEN Prof. Dr. P. DE KEYSER
door
Prof. Dr. J. MooRs

Paul de Keyser is overleden op 75-jarige leeftijd; hij heeft zich
meer dan vijftig jaar kunnen wijden aan de wetenschap; hij is
een zeer produktief schrijver en een aktief mens geweest. Bij zijn
leven is hem op verschillende tijdstippen hulde gebracht, na zijn
dood hebben gezaghebbende vakgenoten het beeld getekend
van de hoogleraar en de geleerde. Het is dan ook haast onvermij delij k dat ik zijn veelzijdige persoonlijkheid niet tot haar recht
zal laten komen in deze korte herinneringsrede.
De germanist Paul de Keyser was aan de rijksuniversiteit te
Gent belast met de verklaring van middelnederlandse schrijvers,
met de encyclopedie van de germaanse filologie en met filologische oefeningen over het nederlands.
Het is een gevarieerd en interessant onderwijs geweest voor de
studenten, te oordelen naar de lange lijst van boeken en artikels
di het gedrukte resultaat zijn geweest van de voorbereiding
van zijn kolleges. Ik noteer o.m. uitgaven, vaak met lezenswaardige,
oorspronkelijke inleidingen, van Van Velthem, Maerlant, Hein
van Aken, Floris ende Blancefloer, Vanden vos Reinaerde, die
Borchgravinne van Vergi. Hier reeds moet ik konstateren dat
mijn poging om een overzicht te geven, door de aktiviteit van
P. de Keyser onder te brengen in rubrieken, niet erg geslaagd
zal zijn : zijn literairhistorisch werk b.v. bleef niet beperkt tot
een tijdvak of een genre ; hij heeft zich eveneens geïnteresseerd
voor -- ik noem er maar enige — Joan de Grieck, Colijn Cailleu,
V. Loveling, Jan Bols, Conscience. Wat de taalkunde betreft,
vind ik bijdragen over het A.B., over spelling, over slang en
bargoens, over etymologie. In de Verslagen en Mededelingen
van deze akademie hebt u einde i 96 S een typische studie van
P. de Keyser kunnen lezen -- het is zijn laatste geweest -- over
de benamingen van twee i 3de-eeuwse volksopstanden, de
cockerulle en de moerlemaye; ze is typisch voor de wetenschap van
de auteur die erin beroep doet op een aantal vakken waarin hij
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eveneens thuis was, de historische taalkunde, de geschiedenis,
de folklore en de musikologie.
De tweede helft van de leeropdracht van P. de Keyser lag
immers op het gebied van de estetika en de kunstfilosofie, de
kunstgeschiedenis en de volkskunst. In zijn bibliografie -- meer
dan boo nummers -- treft men een tiental boeken aan en honderden
artikels over schilderkunst, tapijtkunst, heraldiek, architektuur,
en folklore in de ruimste zin van het woord maar wetenschappelijk beoefend. Zijn geleerdheid, zijn talent om de feiten leesbaar
te maken zijn opvallend, maar wat even zeer in het oog valt is
zijn liefde voor zijn stad : Gent in de literatuur en in de folklore,
Gent door de eeuwen heen, Kunstschatten te Gent, Gentse sagen...
Een kamergeleerde was P. de Keyser echter niet : hij zocht
kontakt, hij wilde kennis en zin voor schoonheid vulgariseren.
Zijn organisatorische kracht was buitengewoon; hij nam deel
aan de oprichting en aan het bestuur van verenigingen, tijdschriften, musea; ik citeer : Oostvlaamsche kanten, de Nationale
commissie voor folklore, de Koninklijke souvereine hoofdkamer van
rhetorika De Fonteyne, de Koninklijke commissie voor monumenten
en landschappen, het Museum voor folklore te Gent.
En, als ik het gezegde mag omkeren, onus babel honos, het kon
niet anders of zijn werkzaamheid werd erkend door belgische
en buitenlandse geleerde en kunstlievende genootschappen, die
hem tot lid verkozen.
Over de germanist, de neerlandicus P. de Keyser heb ik niet

persoonlijk kunnen getuigen. De kunsthistoricus, de folklorist
en de kenner van het oude Gent heb ik wél zien optreden; mijn
laatste herinnering dateert van niet lang voor zijn dood, toen een
groep luikse studenten is komen kennismaken met hun gentse
makkers, en toen zij het genoegen hebben gehad door hem
rondgeleid te worden in de kerken en gebouwen. De koude,
de wind over de „bergen" van Gent — waarover hij ook geschreven heeft --y beletten hem niet de schoonheid van zijn stad
zeer lang en welsprekend te beschrijven. Het is niet twijfelachtig
dat de zoveel jongere professor zijn eigen studenten nog met meer
gloed en overtuiging onderhouden heeft over het zo dankbare
onderwerp van ons oud kultuurbezit.
P. de Keyser verdient nog herdacht te worden in zijn aktiviteit
ten gunste van het vlaamse toneel, het biblioteekwezen, de
metodiek van het onderwijs ; ook voor sociologie toonde hij

— 647 —
belangstelling. Ik berust erin dat dit portret onvolledig blijft :
de bedrijvigheid van P. de Keyser is te omvangrijk en te veelzijdig
geweest om samengevat te kunnen worden in enkele bladzijden;
kollega Van Elslander had zeker geen ongelijk toen hij P. de
Keyser vergeleek met onze universele humanisten uit de i Ede
eeuw.
Ik geloof dat ik P. de Keyser goed genoeg gekend heb om
met u te mogen terugdenken aan de mens, die toch zeker even
belangrijk is als de hoogleraar, de geleerde of de vulgarisator.
„Verdraagzaamheid", heeft P. de Keyser eens geschreven (1),
„steunt op loyale erkenning van elkanders standpunt, op wederzijdse waardering van elkanders eerlijke bedoelingen, op de
filosofische overweging van het betrekkelijke aller dingen, dat
ons leert dat geen waarheid zonder dwaling, maar ook geen dwaling
zonder waarheid is. Zonder die verdraagzaamheid geen ware
vriendschap, geen solidariteit, geen broederschap die naam
waardig".
Deze gedragslijn had hij zich zelf ook voorgeschreven en hij
heeft er zich aan gehouden.
„Hij was een zacht en voorzichtig mens, steeds beminnelijk
in de omgang, zeer verdraagzaam en tevens bescheiden" ( 2).

(1) Citaat bij R. ROEMANS, Levensschets en bibliografie in Album Prof. Dr. Paul
de Keyser.
(2) J. AERTrs, Rouwhulde in Versl. & Meded. 1966.

BEGROETING VAN PROF. DR. A. VAN ELSLANDER
door

GER SCHMOOK

Toen ik de opdracht kreeg de jonge hoogleraar aan de Faculteit
der Letteren van de Rijksuniversiteit te Gent in ons Genootschap
plechtig te verwelkomen, rees op slag zijn smalle gestalte voor mij
op en ik voelde de vraag in mij opwellen : hoé tref ik hem het best
als modern literatuurhistoricus zonder, —i en dat acht ik mede
een hoofdzaak te zijn de innemende mens voorbij te gaan,
en zonder, bij het stuk voor stuk nagaan van zijn veroverde
titels van zijn werkzaamheden, van zijn studies het meest persoonlij ke van wat hij in zich omdraagt : de glunder in zijn critischspiedend oog, te kort te doen, want, Hooggeachte vergadering,
het zou er de schijn van kunnen hebben, bij het aanhoren van
meer dan vier dozijn onderwerpen, dat, wie zijn wetenschappelijk
leven nu eenmaal besteedt -- o.a. ! aan dorre tellingen (van
Rederijkersverzen dan nog) niet beseffen zou wat vreugde, licht
en warmte betekenen voor het aards bestaan. Maar is het niet
omdat de letteren, van welke tijd en van waar ook, hoe bestoven
ook, voor Prof. van Elslander steeds iets levends, iets bewegends
hebben behouden, dat hij er zich op toegespitst heeft, om, gewapend met geduld, feiten, geplogenheden, denk- en uitdrukkingsvormen te onderscheiden, die voor hun tijd vanzelfsprekend
waren, maar waarvan ons de innerlijk-werkende zin, de problematiek ja, meestal vreemd aandoet door het kleed, waarin de
gedachten soms worden uit- en rondgedragen, met franjes en al.
Er is meer : niet alle jonge geleerden wensen zich op te offeren
om, blijvend, onze literaire wetenschap te bevorderen door nietspectaculaire opzoekingen; het is bovendien uitzonderlijk, dat
begaafde studenten er zich durven aan wagen recente bevindingen
van voorgangers, met gezag bekleed, op ,,voet" en „stok" na te gaan
om aldus tot nog beter inzicht te komen in een materie, die als een
onbeploegde grond lang, als gesloten toch open lag voor iedereen.
In „Het refrein in de Nederlanden tot i boo" (195 3) heeft Dr.
Antonin van Elslander, op de eerste blz. nog wel, de factoren
aangeduid, die er hem toe gebracht hebben ontzaglijke arbeid
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te verzetten : zijn professor Frank Baur, voelend dat het laatste
woord niet gesproken was door Dr. C. Kruyskamp op het stuk
van chronologische differentiatie, ik citeer : in de „moeilijk te
ordenen massa overgeleverde Refereinen", nadat het domein
gedurende haast een eeuw -- tenzij sporadisch — ontweken was,
Professor Baur, wiens drijvende energie wij in ons gezelschap
zo hoog waarderen, wist de student Van Elslander te winnen
voor de literaire en andere problemen, die verscholen lagen
onder de dorre stof.
Prof. Baur-zelf was op weg gezet door een futiel zinnetje in
de tekst van E. P. Prof. J. van Mierlo in de passus over „Refereinen
en andere dichters" in het tweede deel van de „Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden, van Noord en Zuid en Overzee" (II, blz.
299) . Ons steeds onrustig zoekend en erg geintrigeerd medelid
had immers koelweg geschreven, dat „een dieper gaande studie
dan de schets", die hijzelf als overzicht geleverd . had, „wel de
moeite zou lonen", want in i 94 had Pater van Mierlo kennis
kunnen krijgen van Dr. Kruyskamps toch maar gedeeltelijk
gestaafde bevindingen ten propooste van o.a. Van Doesburgs
productie. ' Voor het door Zuid-Nederland zo typisch beoefende
genre kwam het er op aan het rederij kersvers definitief in de
evolutie der algemene letteren nuchter, maar ook sluitend in te
passen, getekend als het moest zijn door de opmerkelijke breuken,
die schokkende historische feiten te allen kante hadden veroorzaakt. Verscheidene dichters-generaties kwamen er ook aan te pas.
En zie, schoorvoetend, voorzichtig -- na het vergaren en
schiften van m i s s c h i e n geïntentioneerde getuigenissen, van
onvolmaakte archiefstukken en van verwarrende
bundels in handschrift of druk, steunend op een exhaustieve --- ook
verwerkte bibliografie -- komt een steeds knapper wordende,
steeds objectiverend ingestelde Van Elslander, langs boeiende
speurtochten, tot de billijke bekentenis, dat het eerst mogelijk is
zich een gedachte te vormen van welke kunstvorm ook, wanneer
de producten van een periode getoetst worden aan de literaire
opvattingen van de echte, vroegere, tijd, dat wil zeggen a a n
de interne kennis van die tijd , wat zo pas door
Arthur T. Hatto nog eens, op internationaal vlak nog wel,
betoogd is geworden, zelfs voor de Rederij kers.
Het zal Prof. van Elslander dan b.v. geen moeite kosten te
erkennen, dat, bij alle tekorten, de inbreng van een onder hoon-
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gelach begraven Frans J. van den Branden in verband met Anna
Bijns, nog mede van het bruikbaarste materiaal blijft, zoals hij
ook bescheiden maar ik- zie hem voor mij toch olijk glimlachen
-- in zijn besluit zal noteren, dat „de t e r z a k e. k u n d i g e
1 e z e r" ,,in zijn werk een niet gering aantal namen zal aan
een niet gering aantal namen —-trefn"—hou:
„die in geen van de bestaande literaire - geschiedenissen voorkomen". En inderdaad Dr. Van Elslander heeft onze wetenschap,
waaraan o. a. onze leden Leonard Willems, Willem van Eeghem,
Lode Baekelmans, Jan Albert Goris, Edward Rombauts, met
vlijt gelaboreerd hebben, verrijkt en verdiept door ons op
het bestaan te wijzen van meer dan zes dozijn refereindichters,
ook verrijkt op zeer persoonlijke wijze, doordat hij, „en faisant
le point", in verband met de poëtische activiteiten van Anna
Bijns, de studie over haar en om haar heen een nieuw definitief
vertrek waarborgde. En dit niet te Gent alleen !
Wij kunnen er evenmin aan voorbijgaan, dat Prof. van Els
beoefening der letteren steeds en voor alle dichters is-lander
blijven zien als iets meer dan een banale vrijetijdsbesteding van
anno dazumal, eer als een wijsgerig getuigenis of dito afreactie,
zodat hij waarschuwt tegen een al te gemakkelijke, al te traditionele ijking van alle Refereinen naar de schablonen van 't vroed,
amoreus of zot vormenspel alleen. Ik zou er nu de voorkeur aan
geven de slotpassus van zijn hoofdwerk niet zelf voor te lezen,
maar door hem te laten voorbrengen, omdat wij ons dan allen rekefling zouden kunnen geven van de intonatie, die, naar de klank,
in zijn koel acterend proza ligt, ook van de betekenis die zijn
gedachte heeft, benadrukt door zijn blik. Waaruit wij eerlijkheidshalve moeten verstaan, dat hij zijn studieobjecten doorschouwend heeft gelezen.
De ijzige slotzin, Dames en Heren, luidt : ,,Tijdens de XVIde
eeuw werd het vervaardigen, laten drukken en voordragen van
Refereinen nu eenmaal niet altijd voor een onschuldige liefhebberij gehouden..." Wel, de warmte van zijn eresaluut schuilt
in drie puntjes, die de tekst afsluiten : de stippen staan in functie
van onze visualistisch getrainde vermogens. Prof. van Elslander
offert graag aan de humor, soms aan de bittere wel eens nonchalant geuite, als 't niet anders kan. Het spectrum van zijn in
wezen dichterlijke ziel is breed uitgemeten.
Hiermede ben ik niet uitgepraat, Hooggeachte vergadering,
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hoezeer de, ook in Nederland alom opgemerkte, - bijdrage tot
onze literaire geschiedenis alleen al hem tot ons zou hebben kunnen
voeren. Ware het zo gevallen, ik zou dan hebben kunnen besluiten
met een „weest willecom Edel Prince binnen dezer steden. . . die
ins Heeren naem comt, als een vorst van vre en", maar het
klavier dat Prof. van Elslander bespeelt is uitgebreider, zijn
geestelijke horizon werd door zijn hoofdbekommernis niet
verschrompeld door de haast honderd authentieke bronnen,
die door hem zijn aangesproken in binnen- en buitenland. Zijn
wij hem onder meer niet dankbaar dat hij er zich aan gezet heeft
de geschiedenis van de i 9de-eeuwse letteren eindelijk mede
aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, zo dat wij dichter
komen te staan bij de onlangs nog, meestal a priori door te kort
aan kennis en inzicht, verguisde figuren?
Door de uitgaven van het „Seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent" kregen wij
b.v. een klaarder inzicht in de verhoudingen Maeterlinck-Buysse.
Wij ervaren dat Prof. van Elslander de moderne letteren benadert
met éénzelfde instelling des geestes als deze waarmede hij de
zestiende en zeventiende eeuwen onderzocht, alleen hier is het
speuren niet beperkt tot oud, eer vergaan goed; hier komt het
er op aan mede te voorkomen dat de tijd „levende" documenten,
die nog grijpbaar zijn, verslindt. Vindplaatsen worden ontdekt,
personen ondervraagd, briefwisselingen als mozaïeken samen gelegd. Mogen wij ons niet beloven over de getuigenissen die
een Maurice Maeterlinck ooit ten beste heeft gegeven, wij danken
Prof. van Elslander voor de bevestiging van het feit, dat deze
symbolist van hoog gehalte Buysse voor onze letteren bewaard
heeft precies op het ogenblik, dat zij de kans liepen voor goed
begraven te worden onder de vreemde, hoogst merkwaardige
productie van toch autochtone kunstenaars !
Prof. van Elslander belicht de plaats die een Cyriel Buysse
in de naturalistische stromingen inneemt; hij verscherpt het
al te vergeelde profiel van een Virginie Loveling. Hij vermeerdert
en verzwaart haar bagage. Wij zullen verder Mej . Dr. Ada Deprez
niet te kort doen, wanneer wij in dit verband wijzen op de steun
die zij in de eruditie van Prof. van Elslander ontmoet, bij de
reuzenarbeid, die het Gentse Seminarie ondernomen heeft door
de publicatie, gepaard gaande met nieuwe vondsten, van de briefwisseling van, aan en over Jan Frans Willems : de ware grondslag
-
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voor een new look van de romantiek, die tot in het vak der
historie van het land zal nawerken, na de onvoltooid . gebleven
en al te fragmentair gehouden Conscience-briefwisseling. Trou.
wens Prof. van Elsiander had reeds in 1946 hulde gebracht aan
de voorman, die Willems blijft, door de analyse van diens werkzaamheden als voorzitter van de Gentse „Fontein".
Daar valt een titel, Hooggeachte vergadering, die Prof. van
Elslander, als Gentenaar, bijzonder lief is. In het spoor van een
betreurde stadgenoot, Paul de Keyser, zet Van Elslander de
ongeschonden traditie van . het „Fonteine"-leven voort en dat
met moderne zin, wars van holle, romantische bombast. Het
,,Jaarboek" van „be Fonteine" regelmatig een bijzonder reliëf
geven door een originele bijdrage of een revelerende lijst van zijn
hand telkens weer, is hem geworden tot een erezaak ; een waarborg
voor ,,De Fonteine"-zelf.
Het is in werkelijkheid een mooie bedrijvigheid aan zoeken
en acteren, die verslagen ligt in onze gespecialiseerde tijdschriften,
om te beginnen met de ,, Verslagen en Mededelingen" van de Acade
mie-zelf, de „Spiegel der Letteren", de „Gulden Passer", „Taal
en Tongval", het „Belgisch Tijdschrift voor filologie en geschiedenis"
en het is pas daaraan af te lezen evenals aan de afzonderlijke
publicaties, dat de belangstelling van Prof. van Elslander — zij
het dan soms in samenwerking — zich uitstrekt van Ruusbroec
en Hadewych over Crul en de „Elckerlyc", „Alexanders Yeesten",
de .Istory van Troyen", Pelgrim Pullen, tot het volksboek „van
den X Esels", waarvan de publicatie in 1946 al, dat is twintig jaar
geleden, de aandacht almeteen op de scherpzinnige bezorger
vestig de.
Het is langs deze wegen dat hij zich inlaat met het periodiseringsprobleem in onze letteren, wat hem indirect in contact
brengt met de wereldliteratuur en haar theoretici.
Om de rij van werkzaamheden — buiten het actief professoraat
dan af te sluiten, moge ik wijzen op het aandeel dat Prof. van
Elslander had bij herdenkingen in een of andere vorm, hetzij
dat hij in 1948 voor een „Gedenkboek" de bibliografie bezorgde
van zijn professoren Bauer, Blancquaert, de Keyser of Eredoctor
Garmt Stuiveling kenschetste en zo pas meewerkte aan de publicatie van Herman Teirlincks „ Verzameld werk".
Het kon niet anders of voor verzamelwerken als .Flandria
nostra", of voor woordenboeken, als voor „Moderne Encyclopedie
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van de wereldliteratuur ", of voor de leiding van serie-uitgaven

allerlei, zou in de loop der jaren beroep gedaan worden op wie
heden met grote waardering voor zijn wijsheid en weten plechtig
toegang verleend wordt tot ons cenakel.
Door de Academie wordt getracht, Hooggeachte vergadering,
een corps te vormen dat door zijn samenstelling de zeer diverse
aspecten van de beoefening van de filologie en van de Nederlandse letteren in België en in het buitenland weergeeft. Het
opnemen van Prof. Dr. Antonin van Elslander als typisch ver
een vorsersbedrijvighid, die niet te veel-tegnwordiva
adepten telt, gaat gepaard met de inbreng van een bijzonder
gekenmerkte persoonlijkheid, wat wij, leden, als een niet banale
winst beschouwen. Het „breedvoerig moraliseren" dat hij als
een te kort bij onze Rederijkers onderkend heeft, zal hem in
zijn betogen nooit hinderen, hij is door zijn wezen de lapidaire
uitspraak toegedaan, zelfs in de ogenblikken van bezieling, die
hem tot een verrukkelijk medespeler in intieme kring maken.
Hij houdt als weinigen „mate met manieren", zoals de „Chaerte
van Brussel" het voor vierhonderd jaar voorschreef; hij is een
hoofs man; derhalve „peysic", Hooggeachte vergadering, -- om
in de toon van het principaalste onderwerp te blijven -- „hoe"
voortaan „die vruecht onvergetelic" zal zijn „die de ghelieven",
zijnde Professor van Elslander en de studie, .secretelic tsamen"
„zullen bedriven". Alle „lof voor Retorica" in deze zin.
Zijn vreugde zal graag door ons gedeeld worden, en de door
hem gecultiveerde vruchten zullen wij met fierheid op onze
cultuur-in-opgang helpen overdragen.

HULDE TER NAGEDACHTENIS VAN
WIJLEN MAURICE ROELANTS
door
Prof. Dr. A. vAN ELSLANDER

Geachte vergadering,
Het is in onze Academie een nog jonge traditie het gebeurde
naar ik meen voor de eerste maal in 1954
dat een nieuw lid
door een oudere confrater wordt voorgesteld, waarna hijzelf
zijn voorganger gedenkt.
Vooraleer hiertoe over te gaan moet ik echter de heer Schmook
danken voor het al te vleiende beeld dat hij van mij heeft opgehangen. Ik moet bekennen dat ik voor zijn lof niet ongevoelig
ben gebleven, niet alleen omdat ik nog niet zozeer „der Welt
abhanden" ben gekomen dat alle ijdelheid mij vreemd is geworden,
maar vooral wegens de vriendschap die mij uit zijn woorden
heeft tegengeklonken, de vriendschap die, in tegenstelling tot
de liefde, die blind is, de ogen afwendt van wat minder gunstig
zou kunnen zijn, en de blik enkel gericht houdt op wat ze meent te
kunnen waarderen.
Hier het woord te moeten voeren over Maurice Roelants in
de aanwezigheid van collega's die hem alle veel beter hebben
gekend dan ikzelf, die zijn literaire arbeid op de voet hebben kun
volgen, of die als Raymond Herreman gedurende meer dan-ne
een halve eeuw met hem in nauwe vriendschap verbonden zijn
geweest, is voor mij een bijzonder moeilijke opgave. Hoe zou
ik, die het actuele literaire gebeuren slechts van op afstand volg,
iets nieuws of waardevols kunnen toevoegen aan wat specialisten
en critici als Vermeylen en Closset, Herreman, Brulez en Gij sen,
Westerlinck, Lissens en Weisgerber, Van Duinkerken en Van der
Veen over hem hebben geschreven. Waardevolle persoonlijke
herinneringen aan Roelants heb ik evenmin als nieuwe inzichten
in zijn werk, die het resultaat zouden zijn van grondige studie
en rustige bezinning. Alles wat ik U, van aanleg en werkzaam
historicus, te bieden heb, is een levensbeeld dat, om meer-hedn
dan een reden, vaag en fragmentair moet blijven.
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„wij zijn allen min of meer onhandige kinderen in het han

speelgoed des levens. Met eenig welbehagen voel-ternvah
ik mij zelf dikwijls zoo'n zoekend kind. Daarbij heb ik mijzelf
steeds als een droefgeestig man beschouwd, al ben ik dikwijls
gelukkig geweest". Deze regels werden geschreven door een
dertigjarige. In hun ietwat speelse formulering erkennen ze als
grondtoon van het diepere zelf een gevoel van latente melancholie.
Voegen we hier als correctief onmiddellijk aan toe dat deze zwaar
nooit de baas zal worden en zijn hele bestaan-moeclighdRants
een bestendig gevecht zal zijn, geleverd met mannelijke zwier
en Gentse hardnekkigheid, tegen een duistere voorbeschiktheid.
De vijftigjarige wordt zich dat bijzonder scherp bewust op het
ogenblik dat hij een smartelijke crisis doormaakt. In zijn ontreddering schrijft hij zijn Gebed 0/fl een goed einde, waarin de opgeroepen herinneringen en stemmingen slechts illustratief zijn voor
en dienstbaar worden gemaakt aan het eigenlijke thema : de bede
om zich niet, als zijn moeder en grootvader, van het leven af te
keren. De zeventigjarige ten slotte, voor wie de wereld door
ziekte en kwaadwillige aanvallen voor een deel onherbergzaam is
geworden, besluit een korte autobiografie met de woorden :
„De journalistiek, zeldzame vriendschap, liefde, dat maakt een
mooie wereld", aldus op lapidaire wijze het batig saldo van een
boordevol bestaan samenvattend, maar hij voegt er onmiddellijk
aan toe : „Het laatste, grote gevecht bestaat er desondanks in, niet
in een eenzaamheid te verzinken. Dat is het moeilijkste van alles."
Dus wel degelijk een constante bij Maurice Roelants, een obsessie
bijna, smartelijk erfdeel van zijn moeder die sterft als hij vier jaar
is. Hij zal het later slechts gaandeweg en met moeite achterhalen:
„Zij is veel te vroeg gestorven. Wat is dat, vooraan in de
dertig, nietwaar ? Jawel, zij was al geruime tijd ziek. Maar haar
ziekte was haar ziekte niet. Zij nam het niet meer voor het leven
op. Hoe kan iemand genezen, die geen genezing meer verlangt?
Lang vóór het grote afscheid kwam had ze reeds afscheid genomen
van haar eigen moeder en vader, van haar man en van haar
kinderen. Zij vond dat er veel te veel gekibbel in de wereld was.
Zij had te veel liefde in haar hart en er werd haar nooit genoeg
liefde betoond. Zij droeg in zich een idee van volmaaktheid en
zij zag overal lelijke dingen. Zij dacht aan dingen die duren en de
schoonste uren gaan onherroepelijk voorbij. Met halfheid kon ze
geen vrede nemen. Een halve gezondheid was geen gezondheid.
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Dan liever maar naar de andere zijde uitzien. Zij sloot zich alleen
op. Zij vond weldra, dat zij kon gemist worden. Zij - leefde in -een
andere wereld, nog vóór de wereld rondom haar blind werd.: Zij
sprak niet meer. Een oneindige smart heeft zij gestort in tranen,
die niemand stelpen kon. Wat wilt ge er aan doen ? Als eer' hart
zich heeft losgemaakt, zowel van alle vreugde als van alle ellende.
Kort vóór ze de geest gegeven heeft zei ze dat het licht haar -pijn
deed en vroeg ze de gordijnen te sluiten. Ze wilde ook alleen
zijn. Alleen is zij gestorven."
Het citaat is ontleend aan Gebed om eengoed einde, een betrouwbare
gids bij het reconstrueren van de atmosfeer en de omgeving
waarin de jeugdjaren werden doorgebracht en een kostbaar
getuigenis van de verbondenheid aan zijn vaderstad van de
Gentenaar die, na een verblijf van meer dan vijftig jaar in het
Brusselse, bekende : „De stad van mijn hart is Gent".
Maurice Roelants werd er geboren op 19 december i 895, als
zoon van Alfons Roelants, werkman, afkomstig uit Sleidinge, en
van Leonie Vermast, geboren te Boekhoute in i 866. Smartelijke
bijzonderheid : drie dagen voor de geboorte van het kind, in het
Sterrestraatje, destijds een steegje dat van de Kortrijkse 'straat
naar de Leie liep, was een zusje van twee jaar overleden. Ongeveer
een jaar later verhuisde het jonge gezin naar de Steenstraat, in
de buurt van het Sluizeken. Daar was het dat Leonie Vermast op
5 mei 1900 overleed, een meisje van elf jaar, Elodie, en een
-

jongetje van vier jaar achterlatend. De kinderen vonden voorlopig

een onderkomen bij een oom van vaderszijde, die op de nabije
Tichelrei woonde, waarna ze werden uitbesteed : Elodie bij de
grootouders te Boekhoute, Maurice bij de oudste zuster van zijn
moeder, die samen met. haar echtgenoot, Gustaaf - Vandewyngaerde, een voermansgast, op de waterwijk van de Heirnisse
woonde. In 1905 verhuisden ze naar de Muinkbrugstraat, thans
Kantienberg, vlak bij de ^int-Pietersabdij die toen als kazerne
dienst deed, en van het Sint-Pietersplein, met zijn jaarlijkse „foor".
Ik verwijs • terloops naar het ontroerende portret dat Roelants
in Gebed om een goed einde van Gustaaf Vandewyngaerde als „oom
Geraard" heeft getekend, en naar de onvergetelijke bladzijden
waarin de Gentse atmosfeer van die tijd is vastgehouden. Ze bewijzen met welke gretige zinnen de moederloze knaap, die de beproeving der armoede dagelijks aan den lijve moest ondervinden, de
eigenaardige bekoring van zijn omgeving in zich heeft opgenomen.
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Het huis aan de Kantienberg staat er nog .steeds, sedert, zestig
jaar vrijwel onveranderd, en iets verder, op het Kramersplein,
kunnen we nog de gemeenteschool zien, waar Roelants zijn
lager onderwijs genoot en primus werd.
Een belangrijke gebeurtenis in het leven van de twaalfjarige
knaap was ongetwijfeld zijn toetreden tot een jeugdt.oneelgroep
die door de dichter Richard de Cneudt werd geleid : een goede
leerschool voor iemand die zich later op het podium nooit onwennig heeft gevoeld. Het zal hem bovendien in contact brengen
met een leraar die er zijn pleegouders weet van te overtuigen
de - inmiddels als bediende in een meubelzaak tewerkgestelde
vijftienjarige naar de Gentse normaalschool te sturen. Dat
gebeurde in 191 i . Hij zat er in de klas met Achilles Mussche,
Gaston vande Veegaete, Gaston Crommen en vooral Raymond
Herreman, met wie hem weldra een duurzame vriendschap zou
verbinden, een vriendschap waarin ook Karel Leroux en later
Richard Minne zouden worden opgenomen. Hiermee was de
grondslag gelegd van het miniatuurtijdschrift Het Fontein je,
onder welke vlag de vier vrienden de geschiedenis zijn ingegaan.
Het was reeds in 1914 begonnen toen Roelants met Herreman
onder het pseudoniem Raymond Vere een bundel jeugdverzen
met de „gewaagde" titel Eros liet verschijnen, in i 91 S gevolgd
door Verwachtingen, met proza van Roelants en drie toneelstukjes
van Herreman. In 191 8 duikt dan, in het eerste en enige nummer
van het tijdschrift Regenboog de naam op van Richard Minne, samen.
met die van Jozef Cantré, die ook de platen zou snijden voor De
kom der loutering (iq 18). De stijlvolle typografische verzorging is er
in overeenstemming met de sierlijke zegging, een eigenschap die
ook alle latere geschriften van Roelants zal kenmerken. Versstructuur en thematiek liggen volkomen in de lijn van de traditie van een
Van Langendonck en een Van de Woestijne, al missen we er de tragische bewogenheidvan de ene ende donkere, verzadigde cello-klank
van de andere. Het zijn verzen van j onge liefde en van jonge weemoed:
Ik denk zoo vaak aan Perk en Rodenbach,
twee jonge dichters en twee jonge dooden,
die met de pijn van een gewilden lach
mij tot hun droevige eeuwigheden nooden ...
Dat zelfde jaar verschijnt Het Sienjaal.
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Inmiddels was Maurice Roelants in 191 S onderwijzer geworden
en had hij resoluut Gent de rug toegekeerd om te Brussel zijn
geluk te beproeven, hierin weldra gevolgd door Herreman en
Leroux. Wat volgt is algemeen bekend. Na drie jaar onderwijs,
gecombineerd met de oprichting van een artistieke boekhandel
en dito uitgeverij en evenveel jaren ministerie onder Toussaint,
vond Roelants dan een activiteit naar zijn hart in de journalistiek :
gedurende meer dan twintig jaar als redacteur van De Telegraaf,
na de tweede wereldoorlog een tijdlang als hoofdredacteur van
De Nieuwe Standaard en De Spectator, en daarna als redacteur van
Elsevier's weekblad. Dat deze journalistieke bedrijvigheid geschiedde om den brode -- Roelants was in 1921 gehuwd met de jongere
zuster van Mevrouw Van de Woestijne en zou weldra te zorgen
hebben voor een gezin -- doet niets af van haar kwaliteit. Onder
deze talloze eendagsbloemen schuilen ongetwijfeld meer » korenbloemen" dan door de auteur zelf door publikatie achteraf in
boekvorm aan de vergetelheid werden onttrokken.
Wie daarbij nagaat wat Maurice Roelants naast zijn bedrijvig
als journalist en naast zijn eigenlijke literaire produktie,-heid
nog allemaal heeft gepresteerd, wordt geconfronteerd met een
lange opsomming van verenigingen, initiatieven en publikaties
waar hij de spil, of liever de motor van is geweest : het Karel
van de Woestijne-genootschap, de Vereeniging ter Bevordering
van het Vlaamsche Boekwezen, de Vereeniging van Vlaamsche
Letterkundigen, het Kunst- en Cultuurverbond te Brussel, de
Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren in 1937, de Boekenbeurzen, de Conferenties der Nederlandse Letteren, het merk
culturele weekblad Vandaag, zonder vanzelfsprekend-wardige
Het Fonteintje en Forum te vergeten.
Roelants de organisator, Roelants de bouwer, Roelants .chevalier du Tastevin", Roelants de onvolprezen conservator van
het Staatsdomein van Gaasbeek, Roelants de causeur ... daarover
zou nog veel te zeggen vallen. Alleen bij zijn lidmaatschap van
onze academie wil ik nog even stilstaan.
Tot lid verkozen in december 1961 ter vervanging van Jozef
Muls zou Roelants reeds van het najaar i 964 af door ziekte
verhinderd worden verder aan de werkzaamheden van de Academie deel te nemen. Zijn belangrijkste bijdrage tot de Verslagen
en Mededelingen is zijn studie over „Begin, splitsing en einde van
het tijdschrift Forum", waarover hij in de loop van 1 962 vier

69 -lezingen had gehouden. Later met allerlei teksten en documenten
aangevuld, verscheen ze in boekvorm onder de lange maar leuke
titel : Roman van het tadschrilt Forum of Les liaisons dangereuses.
Documenten bijeengebracht en van wat commentaar voorzien
door Maurice Roelants. Met een verzameling brieven van Menno
ter Braak en Maurice Roelants alsmede enkele epistels van Marnix
Gijsen, Raymond Herreman, Gerard Walschap en Doeke Zijlstra.
Enkele wederzijdse rechtzettingen door Victor E. van Vriesland en
Maurice Roelants en de twistappel van Victor Varangot : Virginia.
Het overlijden van Maurice Roelants, einde april van vorig
jaar, na de beproeving van een lange en pijnlijke ziekte, manmoe dig gedragen, heeft allen die van hem hielden -- en daarmee
bedoel ik niet alleen zijn familieleden en trouwe vrienden, die het
voorrecht hadden hem in de intimiteit te kennen, maar ook
zij die meer via zijn optreden naar buiten of zijn werk onder de
bekoring waren gekomen van zijn deels speelse, deels ernstige,
maar steeds boeiende persoonlijkheid -- diep getroffen. Het lijkt
wel een onrechtvaardige ingreep van het lot deze onvermoeibare
ijveraar voor een Vlaamse aanwezigheidspolitiek te Brussel en
voor een nauwer en levendiger contact met Noord-Nederland
nu reeds te moeten missen. Het is een troostende gedachte te
weten, dat een belangrijk deel van zijn scheppend werk, zowel
om zijn historische als om zijn intrinsieke waarde, van blijvende
betekenis is.
Dat werk ligt thans afgesloten voor ons, maar een volledige
inventaris, waarbij ook het journalistieke ceuvre niet zal mogen
verwaarloosd worden, dient nog opgemaakt. Pas dan zal het
grondige onderzoek van zijn werk kunnen beginnen : een nauwgezette studie van de stijl, de romantechniek en de levensbeschouwing; van de invloeden die het heeft ondergaan, van de impulsen
die het van het leven zelf heeft ontvangen, van de psychologische
visie die er aan ten grondslag ligt. Op meer dan een gebied reeds
werd de richting aangegeven of werden de lijnen uitgestippeld,
waarin dit zal moeten gebeuren. Het heeft van de zijde van de
literaire en ook van de universitaire kritiek nooit aan belangstelling
voor Roelants' werk ontbroken en nu en dan werd zelfs reeds
naar een --- zij het voorlopige — synthese gestreefd.
Het zal de taak zijn van de literair-historicus zijn plaats in het
literaire gebeuren, vooral dan tussen de twee wereldoorlogen,
zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Dan pas zal blijken
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of het literaire etiket van Het Fontein je verder bruikbaar is en
of de formulering -van Vermeylen over Komen en gaan als „eerste.
louter-psychologische roman in de Vlaamsche letteren", veertig
jaar geleden in deze zaal uitgesproken, niet zal dienen te worden.
gecorrigeerd of althans genuanceerd.
Toch zou ik hier niet graag de indruk willen wekken dat het
scheppend werk van Roelants enkel nog rijp zou zijn voor het
museum en het letterkundig laboratorium. Recente herdrukken
van zijn romans bewijzen hun frisheid en vitaliteit. Laten we ons
daarbij niet blind staren op de historische betekenis en onmiskenbare kwaliteiten van Komen en gaan. Iedereen was het er destijds
roerend over eens ---• zowel Dirk Coster als Du Perron, zowel
Van - de Woestijne als Vermeylen -- dat het een nieuw geluid
bracht, en de schrijver zelf was op dit werk bijzonder gesteld,
waarschijnlijk omdat het zijn eerste grote reussite was. Maar
Roelants schreef ook daarna nog werk van ik aarzel niet
het te zeggen — grotere waarde. Er zit meer vaart in Het leven
dat wij droomden, dat ook beter in de smaak viel bij het publiek,
niet altijd een slechte rechter. Gebed om een goed einde is menselijker
en aangrijpender, Altijd opnieuw subtieler van psychologie.
Laten we ook de critische opstellen over schrijvers en kunstenaars die hij persoonlijk heeft gekend en bewonderde, niet
uit het oog verliezen. Er zijn bladzijden over Van Langendonck
en Van de Woestijne die ik telkens weer met ontroering herlees,
en hoe raak is niet zijn karakterschets van Richard Minne. Ook
in zijn luchtiger essays : over het geluk, Van de vele mogelijkheden
om gelukkig te rijn en Gun goede wijn j jn krans, is er een lichtheid
van toets die in onze Vlaamse letteren maar al te zelden wordt
aangetroffen. En waarom zou ook uit zijn poëzie geen nieuwe
keur worden samengesteld, die een vervolg zou zijn op de bloem
bezorgde. Ze zou ongetwijfeld leiden-lezingdDuPro1930
tot een beter begrip voor zijn latere bundels : de monumentale
Lof der Liefde en Vuur en dauw, zijn zwanezang.
Het heeft Maurice Roelants tijdens zijn leven niet aan lof en
eerbetuigingen ontbroken, en ook onbegrip en miskenning zijn
wel eens zijn deel geweest. Jat is nu eenmaal het lot van wie
aan de weg timmert.

— GGD -Geachte vergadering,
Ik moet eindigen. La tombe aime tout de suite le silence.
Het is een woord van Mallarmé. Naar aanleiding van Roelants'
overlijden verscheen in een tijdschrift, waarvan hij gedurende
jaren redacteur was, tot hij oordeelde dat hij dat om principiële
redenen niet langer zijn kon, een gedicht van iemand, wiens
vriendschap hem in zijn allerlaatste levensjaren een steun is
geweest. Een gelegenheidsgedicht dus, maar dan toch in een heel
eigen betekenis, en in ieder geval een gedicht van een verbijsterende poëtische potentie. Ik wil er deze korte hulde mee besluiten.
Het is een zwelling van verdrietig water.
De , boten stomen door de nacht der winden.
De stad waarin ik woon glijdt af in jaren
van waan, bederf en dingenloze schimmel.
Een vriend ging dood. Zijn vers heb ik herlezen.
Door 't open venster klauwt de stilte binnen.
Van de tot zout versteende trans der eeuwen
bleekt maanlicht neer op 't doopceel van de vlinders.
-- Is droom een wasem van verloren zielen?
Het vriest in 't oude huis. Hier worden spiegels
holten van tijd waarin geen klachten zuchten.
Geronnen gal van vis kleeft aan de messen.
De middernachtelijke etensresten
zijn vastgeklemd aan schaduwbeelden van berusten.

BEGROETING VAN DR. HERMAN THIERY
door
R. HERREMAN

Ik zal het woord van mijn overtuiging niet gebruiken, omdat
men het eerst vijftig jaar na zijn dood mag verdienen, en omdat
het een kleine ergernis zou kunnen verwekken bij lezers die wel
van Daisne houden, maar nog niet, zoals ikzelf, kritiekloos vooraan, aan zijn werk zijn overgegeven.
Natuurlijk wil ik mijn oordeel niet opdringen, en des te minder
daar het vele jaren heeft geduurd alvorens ik tot deze overtuiging
ben gekomen, en ik lange tijd al de betrekkelijke bezwaren tegen
dat werk heb gekoesterd die sommigen misschien nog koesteren.
Welke die zijn, zal ik mij zelfs veroorloven bondig na te gaan,
al was het maar om aan te tonen dat ik Daisne geen blinde lof
betuig.
Hij schrijft te veel, heeft men gezegd. Ikzelf moet jaren geleden
hebben geschreven -- zonder boosaardigheid -- dat hij een veelschrijver was, en sedertdien heeft hij zijn literaire productie
verdubbeld en verdriedubbeld, van de romans De Trap van
Steen en Wolken tot Ontmoeting in de Zonnekeer, van de verzenbundels
Zeven Reizen Boek tot De Engelse Groetenis; en ik zal niet eens zijn
voornaamste werken, proza, poëzie, essay, critiek en filmatiek
opsommen, want dat alleen zou de mij toegemeten spreektijd
geheel in beslag nemen.
Maar hoe ? Homerus een veelschrijver ? Goethe een veelschri fiver ? Balzac, Stendhal, Thomas Mann veelschrijvers ? Is véél
schrijven niet veeltijds synoniem van goed en precies schrijven,
hoe wonderlijk ook ?
Als ik ooit gezegd heb, dat Daisne's werk erts was waarin
diamanten uitblonken, dan verbeter ik nu en zeg : een kroon
met diamanten bezet.
Dat beeld : erts, blijk ik in het bijzonder voor zijn poëzie te
hebben gebruikt, en daar kom ik nog op terug.
Een ander bezwaar vindt men in zijn sentiment dat men somtijds sentimenteel acht, in zijn gevoeligheid die gevoelerigheid
zou worden.
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Zijn proza en zijn poëzie bewegen zich inderdaad niet zelden
tot bij of tot op de grens, of over de grens, van wat men zonder
tranen kan genieten. Zullen wij daar beschaamd om zijn, beschaamd omdat wij tot tranen toe bewogen zijn ? Zijn er niet
twee soorten van ontroering, een die opwelt uit eerbare maar
primaire gevoelens, en een andere die de adel van ons gemoed
uitmaa t ?
Wie zal, bij dit tweede bezwaar, niet willen en moeten denken
aan het onderscheid dat in het Frans te maken valt tussen vice,
wat een overdaad is, en défaut wat een tekort betekent. Bij Daisne
zal men nooit van défaut kunnen spreken, en als er vice is, laat
ons dan bijtijden weer kinderlijk en kind zijn en vergeten dat wij
„hard-boiled" zijn geworden.
Een derde aangevoerde bezwaar is Daisne's durf om de schreeuwendste onwaarschijnlijkheden gezag te geven. Mag ik een paar
voorbeelden aanhalen ?
In Kantwerk aan de Kim voert hij een gesprek met een kelner
en het lijkt wel of deze eenvoudige kelner een wijze en een
geleerde is.
Nog meer overdreven : het verhaal in zijn laatste roman,
Ontmoeting in de Zonnekeer, speelt zich grotendeels af in een rendezvous huis, en de dame uit deze bar gedraagt zich en spreekt niet
alleen als een dame van adel, maar bovendien als een geleerde
pecieuze of een precieuze geleerde.
Een derde voorbeeld, een onwaarschijnlijkheid van een ander

soort. In Barat eartea geeft de verteller, die Daisne zelf is, een
lift van honderden kilometers aan een jonge man, olie onmiddellijk
in alle details, in letterlijk alle geuren en kleuren wordt beschreven.
Wij zijn er verbaasd en bijna geërgerd bij, want wij weten van
bij de eerste paragraaf dat die jonge man een jonge vrouw is.
Over die drie voorbeelden van onwaarschijnlijkheid zou ik
het volgende willen zeggen. De eerbied van Daisne voor de
mens is zo groot, bijna zou ik zeggen : zo naïef, maar dat zou
cynisch zijn, dat een boodschapper of een vrouw van lichte zeden
voor hem óók mensen zijn, en gelijkwaardig met ons en hem, van
het ogenblik dat zij menselijk voelen en dus denken en dus spreken.
Wat de jonge vrouw uit Baratzeartea betreft, wie het boek
met overgave heeft gelezen, herinnert zich de blijdschap en de
ontroering die zich van hem of van haar meester maakt wanneer
zij in het verhaal door de verteller als vrouw wordt herkend.
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Ik zou nog een vierde bezwaar kunnen - aanstippen, maar dat
buitengewoon kies is, zodat ik er slechts met een vaag woord
zal over spreken. In zijn proza en zijn verzen, in zijn critiek en
zijn opdrachten, treft men , voortdurend de paraphernalia aan van
een ernstig godsgeloof. Het schijnt voor de integraal ongelovige
gewoon hem als gelovig te beschouwen, terwijl de integraal
gelovige niet wil te maken hebben met een zo weinig orthodoxe
gelovige. Van beide kanten- van deze grote kloof wordt hij soms
als een verdachte beschouwd..
Maar, zoals Daisne de gelovige én de ongelovige welgezind is,
is er geen kloof. Er is geen kloof, zoals Daisne zich nader ver
heeft over deze kwestie in het stoute interview met Maria.-klard
Rosseels, het interview met de stoute Maria Rosseels, in het
dagblad De Standaard.
In dit alles, in de rechtvaardiging die ik heb willen geven van
wat als een „vice", een teveel, neen, een VEEL in het werk van
)Daisne aanwezig is, zult gij zelf reeds, Dames en Heren, een toepassing van zijn magisch-realisme hebben herkend. Overal is het
aanwezig, niet een vooraf bepaald magischrealisme, maar wel
als magie en realisme verstrengeld, een magie die uit een streng
realisme groeit, terwijl dit realisme wordt. gehandhaafd - en, als
ik mij zo uitdrukken mag, realistischer wordt, béter realistisch,
in de glans van de magie.

Over Daisne's filmatiek, die op zichzelf een levenswerk uitmaakt, wil ik alleen dit zeggen, dat zij, zoals alle beste critiek,
ook nog bestaat buiten haar voorwerp om. Anders gezegd : ook
als ik niet van de film houd, is mij die filmatiek lief als scheppend
werk van een groot auteur.

Daisne's poëzie is voor sommigen, en zij is lang voor mij een
steen des aanstoots geweest, tot ik er mij, langs Goethe om,
mee verzoend heb en ze niet, in mijn waardering, minder laat
zijn dan zijn proza.
Ik verklaar mij nader. Met Daisne's poëzie is het zo, dat het
meestal geen esthetisch zuivere verzen zijn, geen poëzie zoals
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die van Mallarmé of Paul Valéry, of van Karel van de Woestijne,
van wie men de verzen kan laten gorgelen. Daisne zegt zelf verzen
uit en voor het leven te schrijven. Het is poëzie van hart en geest.
Het is spreekpoëzie, die ons toespreekt.
Toen ik een lezing over die poëzie had gehouden, zei mij
iemand : Dat herinnert aan vader Cats. Ik ken vader Cats niet
voldoende. Maar wel weet ik, dat men diens poëzie nu aan het
re-evalueren is. En vooral weet ik, dat het 'poëzie is als die van
Goethe, die ik jaar en dag gekoesterd heb en uit wiens poëzie,
tot uit de knittelverzen toe, - ik eens voornemens was een leven
van Goethe op te maken.
Ook Goethe heeft weinig poëtisch, esthetisch schone en gave
poëzie geschreven, maar geen gedicht, geen versregel zouden
wij willen missen.
Zo is, en ik zeg het wel overdacht, de poëzie van Daisne.
Het is geen esthetisch bewonderenswaardige poëzie, maar zij
leert ons de gave van bewondering voor al wat goed, echt en
schoon is, levend te houden. Zij is geen lyrische liefdepoëzie,
maar zij leert ons dat wij moeten beminnen om vol te houden.
Het is zelden jubelende poëzie, maar zij leert dat wij het leven
moeten verheerlij ken.
Langs die ethische moralisatie, even ver verwijderd van het
beate optimisme, dat leugen is, als van het abjecte totale pessimisme,
wordt zij dan toch, in de volle oprechtheid van voelen, denken
en ervaren, poëzie die men kan bewonderen, beminnen en, voor
mijn part, bejubelen.
In een brief haalt Daisne van Jean Giono aan : „Le poète doit
être un professeur d'espérance. A cette seule condition, il a sa
place à coté des hommes qui travaillent et il a droit au pain et
au vin.
Het is niet mijn volledige en enige definitie van de dichter,
maar in deze geest verdient Johan Daisne zijn brood en zijn wijn,
onze aandacht en onze genegenheid, ook al dachten wij anders
over leven en dood :
Is 't leven eerder last dan lust,
huil even uit maar wens geen rust,
zet er je oude schouder onder,
zend alle bliksems naar de donder...
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Dames en Heren,
Mijn opzet was, langs een negatieve argumentatie om, par
l'absurde, de lof van Daisne te spreken. Gaandeweg heb ik mis
toch gewezen op zijn talrijkheid, zijn tal-rijkheid, zijn-schien
veelvuldigheid en ook zijn gaafheid. Toen ik eens beweerd had,
in een ogenblik van geestdrift bij de lectuur van de nieuwe roman
De Neusvleugel der Mute, dat deze roman zo goed, zo niet beter
was dan De Man die j/n Haar kort liet knippen, heeft de heer
Demedts mij vriendelijk terechtgewezen en geschreven dat
Daisne dat zelf niet zou geloven. Inderdaad, ikzelf geloof het ook
niet meer. Van de Trap tot de Zonnekeer, van de verhalen van
Zes Domino's tot die van Charaban, van de vroegste gedichten
tot De Engelse Groetenis is alles gaaf Daisne, het gave uit zichzelf
rollend rad waar Nietzsche van spreekt.
Zo gij mijn bewondering reeds deelde of nu eindelijk deelt,
zult gij mij mijn hoge lof ten goede rekenen. Zo gij ze nog niet
of nog niet helemaal deelt, zult gij het mij ten goede rekenen
dat ik het woord niet heb uitgesproken, dat u misschien, als een
overdrijving, een kleine ergernis zou hebben bezorgd.

HULDE TER NAGEDACHTENIS VAN
WIJLEN HERMAN TEIRLINCK
door
JOHANDAISNE

(Dr. HERMAN THIERY)

Mijnheer de Directeur, Heren Leden der Academie,
Dames en Heren, Vrienden,
Dierbare Raymond Herreman,
Mag ik vooreerst de Academie danken, die me op betrekkelijk
jonge leeftijd tot zich heeft willen roepen ? Ik voel me zeer vereerd. In sommiger woordgebruik klinkt academisch een beetje
synoniem van ouderwets. Nu, ik voel me oud genoeg om dat
academisme te kunnen waarderen; voor mij is het een beetje
synoniem van classiek, en classiek is wat overblijft van alle
avant-garde.
De Academie is altijd goed voor me geweest. Het begon in
195 I , toen ze een prijs toekende aan De man die jan haar kort liet
knippen. De feestzitting kon ik niet bijwonen; ziek en toch geluk
liep ik buiten in de grauwe Koningsstraat en kreeg mijn-kig
diploma van de concierge. In een blijder levensperiode heeft de
Academie Lago Maggiore bekroond, en blijvend heeft ze mijn
werk vereerd met haar belangstelling en haar steun. En nu sta
ik hier als ultimus inter pares, om hulde te bewijzen aan mijn
doorluchtige voorganger Herman Teirlinck, na geluisterd te
hebben naar de zo warme, al te vleiende woorden van Raymond
Herreman.
Een en ander verklaart voldoende dat ik deze inleiding nodig
had om wat op adem te komen. Ik ben inderdaad zeer ontroerd.
Teirlinck was een heel groot meester, die men niet opvolgt, niet
vervangt, ook al placht hij me vaderlijk Herman junior te noemen.
Ik zal steeds onwennig in zijn stoel zitten.
Gelukkig zijn me maar tien minuten toegestaan. Daarmee is
voor mij opgelost wat ik nooit van de Academie frangaise heb
begrepen : dat een nieuw lid moet handelen over een oud lid,
die de andere leden uiteraard zoveel beter kennen. Ik zou u
beledigen met hier over Teirlinck te handelen, u allen die met hem
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zoveel jaren hebt omgegaan, en u die als literair-historici alles
van zijn werk weet en ' sinds zijn dood zulke heerlijke en kostbare
bladen over hem hebt geschreven.
Hoe ik hem dan mijn hulde kan bewijzen ? Ik heb gedacht :
door onder woorden te brengen wat hij voor mij is geweest;
niet om over mezelf te praten, maar mezelf gebruikend als een
klein spiegeltje dat even vertelt van wat het altijd van hem zal
onthouden.
Mijn verste herinneringen gaan terug tot mijn kinderjaren,
toen in ons, atheneumknapen, zo iets als een letterkundige
belangstelling begon te ontwaken. Warm gemaakt door enkele
onvergetelijke leraren gingen we, na of naast prentkaartfoto's
van filmvedettes, er ook van schrijvers verzamelen. Het liefste
stuk in mijn verzameling was dadelijk de kop van Herman
Teirlinck, wiens habitus een zonderlinge bekoring op me uit
-oefnd.
Hij had inderdaad nog iets van mijn filmheroën, niet alleen
omdat onder zijn naam de indrukwekkende term „dramaturg"
stond, maar omdat hij er zo op-en-top als een héér uitzag : het
haar fijn gekamd, misschien zelfs een beetje geplakt, op een zuivere
scheiding; een onberispelijke boord en das; het hoofd peinzig
gebogen maar met flitsende ogen achter de brilleglazen, en een
wonderlijke krul om de lippen. Tot het eind is Teirlinck voor mij
die heer gebleven, ofschoon ik later tot mijn blijde verrijking

heb geleerd, dat die Vlaamse hoveling ook een boer van zijn

Brabantse landschap was, een here-boer, dat is een benij denswaardig compleet mens, in wezen en werk.
Spoedig werd mijn prille verliefdheid bevestigd door de enthousiaste kennismaking met het werk van mijn idool. In de klas
lazen we in de onvolprezen Gouden poort van Julien Kuypers een
fragment uit Ik dien. Ik was letterlijk dronken van de schone
woorden, die ik nog van buiten ken :
Wat leeft daar onder uw hand ? Is dat uw hart, Beatrij s ? ... Zie
de verf van de bloem, waardoor een lichte gloed komt aderen,
als rozig bloed op 't voorhoofd dat ge kent. Wiens ogen beven
in deze broze schaal van kleuren ?
-- Gratiaan ....
Het toeval, waaraan ik niet geloof, wilde dat ik op het eind
van dat jaar als prijs
g De man Zonder laf kreeg.
pl voor mi'l n uitslag
Leie
zitten,
hardop
lezend, betoverd door
de
Ik ging ermee aan
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dat soevereine woord tot in de toneelaanwijzingen : „Toen trad
Eveliene uit haar kamer, een witte verschijning, glanzend langs
de duisternis ... De hemel ruiste ... Er zonk een vool over de hele
geschiedenis ... En alles was volbracht. Of herbegon."
Ook dat ken ik uit het hoofd, by heart zeggen de Engelsen
mooi. En toen ik het voor deze rede neerschreef, deed de titel
De man zonder laf me dromen. Dank ik daaraan soms mijn Man
die Zin haar kort liet knippen?
De verdere -- persoonlijke -- kennismaking geschiedde als
jongeman, die reeds gedichten had geschreven en een roman.
Dat was in de oorlog. Ik werkte en woonde in Brussel; mijn
specialisme was economie maar ik verzuchtte pijnlijk naar een
werkkring die iets dichter bij de literatuur lag. Ten einde raad
herinnerde ik me toen mijn eerste liefde en schreef Teirlinck een
soort smeekbrief. Het antwoord kwam zo.
Uitgenodigd trok ik op een avond naar Beersel, waar de hereboer, met een alpinopetje op en steunend op een stok, me een
beetje voorbij de spoorbrug wachtte, aan de weg. Hij vroeg me
mee in een boerencafé, waar we de hele avond alleen hebben
gezeten, bestelde bier, luisterde en knikte. Hij was bereid op het
door hem bestuurde Instituut voor Sierkunsten een nieuw
college in te voeren, om me toe te staan filmgeschiedenis te
doceren.
Hij heeft woord gehouden. Maar de oorlog was al voorbij en
ik was bibliothecaris geworden. Ondanks het vriendelijke aandringen van Teirlinck heb ik het college nooit gehouden, maar
om mijn schuld goed te maken heb ik enige boeken over de film
geschreven, die filmkunst die Teirlinck eigenlijk haatte, maar
was het geen haBliebe ?
Onmiddellijk daarop volgde de stichting van het NVT; ik vernam het uit een brief van directeur Teirlinck, die me uitnodigde
mederedacteur te worden. De copij van de redacteurs zou worden
voorgelegd aan een ander redacteur; vanzelf koos ik Teirlinck tot
mijn peter. Ik heb al zijn peterbrieven bewaard; in de laatste
sprak hij nog mild over mijn poëzie. Maar in de allereerste stond
eens een heel ander oordeel. Ik had hem mijn luisterspel De
madonna met bebloede lippen gestuurd, en ontving het zo terug met
een strafbriefje : Herman junior, als je me voor de gek hebt willen
houden, krijg je hierbij een sigaar ! Ik antwoordde in jeugdige
overmoed dat ik enkel sigaretten rookte.

670 Ik had immers niets geks bedoeld maar een spel van magischrealisme geschreven, dat de modernist, de experimenteel Teirlinck
blijkbaar niet kon nemen. Het NIR nam het wel. Heeft Teirlinck
dat geweten ? In elk geval is hij later voor de nieuwe jeugd zo'n
proberend begrijpen gaan tonen, dat vele NVT-redacteuren hem
nog nauwelijks konden volgen. Meer met zijn voortreffelijke
bedoelingen dan met zijn soms ietwat omslachtige diplomatie
heeft Teirlinck ons telkens overwonnen : ook als je het niet
begrijpt, vroeg hij, wees mild en nog milder!
In NVT-verband heb ik hem misschien één enkele keer echt
beledigd; ik meen dat het tot deze rede behoort, dat hier te
biechten. De Duitse schrijver en vertaler Georg Hermanowski
die les défauts de ses qualités heeft — was in het tijdschrift
nogal hard aangepakt. Ik voelde me daar, mede tegenover de
vertaalde Roelants, enigszins verantwoordelijk voor; opgewonden
belde ik Teirlinck op, dat ik die tekst niet kon nemen. Het werd
een pijnlijk gesprek, waarbij ik voor het eerst en het laatst Teirlinck's stem heb horen sidderen : niet nemen, Herman junior ?
Je mag alles maar niet dat woord neem het terug ! Hij bedoelde:
we moeten rustig over de zaak spreken, niet op die dwingende
manier door de telefoon. Ik gooide de hoorn neer en heb bijna
huilend Raymond Herreman gebeld, hem smekend bij de grand
old man de tolk te zijn van mijn standpunt en van mijn excuus.
Ik heb nog een ander gespannen avontuur met Teirlinck
beleefd. Voor mijn toneelstuk Het ,waard van Tristan ontving ik

de driejaarlijkse Staatsprijs ; Herman Teirlinck was lid van de jury
geweest. Dat zou worden gevierd door de VVL, boven in de
Taverne van het Paleis voor Schone Kunsten, samen met de
Vijfjaarlijkse die aan Pater van Mierlo was toegekend. De dis
werd voorgezeten door de goede Lode Baekelmans. Feestredenaar
was Herman Teirlinck, die het hoogstandje volbracht een halfuur
over toneel te spreken zonder ook maar één woord voor de
laureaat. Bleek en bevend heb ik daarop mijn woordje gedaan;
ik was niet boos maar doodtriest. Als troost heb ik toen de sympathie van Pater van Mierlo gewonnen, wiens brieven ik ook met
piëteit bewaar.
Intussen was ik dus bibliothecaris geworden en had, met een
vertederde gniffeling, de eerste, sentimentele en naieve verzen
van Teirlinck ontdekt in de oude almanakken van 't Zal wel
gaan.
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op een dag vraagt René Ide, de voorzitter van Leesclub
Boekuil, om over onze gehoorzaal te beschikken voor een lezing
van Teirlinck, die zou spreken over Hamlet, of die al dan niet
gemoderniseerd kan worden opgevoerd. Ik herinner me nog goed
die zonnige zaterdagmiddag.
Er was een enorm publiek opgekomen. Teirlinck, die op de
rommelmarkt had rondgezworven, verscheen met een uur
vertraging, maar sprak briljant. „Dames en heren, schoon, kent
u een lelijker woord dan dat beate, bête schoon ?" Hij sprak heel
lang. Zelfs idealist Ide gnuifde bij het uitgaan stilletjes tot me :
heb jij het beet ? mag Hamlet in smoking ? mag het niet in smoking ? misschien moet het in een slipke zijn!
Met zijn drieën hebben we daarna in een heel oud en klein
cafeetje gezeten. Teirlinck sprak alleen nog over het bier, dat
niet meer het bier van zijn jeugd was. De fijnproever leed, niet
als een materialist, maar als een artiest : het gevecht van de engel
met de materie.
Toen ben ik ziek geworden, voor vele jaren. Teirlinck heeft
me geholpen met brieven, met woordjes via onze uitgeefster
Manteau : junior schrijft weer, dat is goed, dat moet, bravo!
En met lage listen wist hij me te dwingen om weer onder de mensen te komen. Uit eerbied voor hem verscheen ik, nog wankelbenend, op het jaarlijkse banket van het NVT, het vrijgevochten
NVT dat steeds banketteert op Hemelvaarstdag -- en daarna
was ik zo blij, zo trots het gedaan te hebben.

Dankbaar vroeg ik Teirlinck hem naar huis te mogen rijden.
Hij vond het goed. Ik vertelde hem dat ik aan Lago Maggiore
begonnen was. Mooi, zei hij, want het begin is altijd het moeilijkst.
Ik zei niet dat ik de rijstebrijberg tussen begin en eind het zwaarst
vind. Bij het afscheid in Beersel hebben we toen elkaar omhelsd.
Ik had tranen in mijn ogen. Hij wendde de blik af maar drukte
mijn hand.
Vele malen heb ik hem nog naar Beersel mogen terugrijden,
ondanks de concurrentie van Julien Kuypers en diens ministeriële
slee. En welke schone wijsheden heb ik tijdens die ritten niet
gehoord. Vaak heb ik ze thuis opgetekend, aldus deze, na een
redactievergadering net voor de Kerst :
Herinneringen dienen om het heden te verfraaien. Vergeet het
nooit. Ga ze niet op zichzelf aanbidden, want dan storten ze als
assen bruggen ineen en snijden verleden en toekomst van elkaar af.
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Ik wil mijn lichaam niet kennen. Het is moeilijk om het uit
elkaar te nemen, onmogelijk het weer in elkaar te krijgen. De
Renaissance heeft ons van Anatomische Lessen doen dromen;
het middeleeuwse empirisme was wijzer. Ik wil mijn stoffelijkheid
(en wat is niet stoffelijk in ons psychosomatisme ?) ignoreren,
niet uit lafheid, maar als een oefening van moed.
Er is een dwaze dreun, die ik voortdurend door de radio hoor:
Que sera, serà. Maar die heeft het bij het rechte eind. Koester
hoop noch wanhoop : qui vivra, verra, zoals het vroeger heette...
Een laatste keer
het was weer in de lente, op Hemelvaartsdag
reed ik Teirlinck terug naar huis na een NVT-banket dat
me toch wat roezig had gemaakt : Teirlinck koos ook de wijnen,
en hij was zo'n kenner ! Meestal gaf hij me onder het rijden, hij
die oud geworden niet meer dorst te chaufferen, allerlei overcomplete wenken : links, rechts, pas op, vertragen, stoplicht,
etc ... Maar nu zweeg hij . Ik streelde even langs een andere wagen.
Die reed ook net te veel in het wegmidden, zei ik. Marcel Coole
grinnikte. Louis Paul, met een hart als een boon, kreet : maar die
wagen reed niet, hij stond stil ! En Teirlinck bleef zwijgen,
vertrok geen spier, behalve die van een stiekem knipoog naar me.
Ik heb hem niet teruggezien. We hebben elkaar nog geschreven,
hij alsmaar korter maar ook inniger. Hij was ziek, ik wilde hem
met een armvol rozen bezoeken, maar wachtte. Ik ben te laat
gekomen. Gelukkig heeft Raymond Herreman ons allen vervangen. Dank zij diens Boekuiltjes kon ik het volgende gedicht

schrijven, uit mijn verdwaasde smart :
De grote oude man heeft ons verlaten.
Ik voel me eenzaam overal.
De stad, het land hebben gelaten
waar ik maar traag aan wennen zal.
Hij is ons kostbaar lang gebleven.
Toch, toen hij ging, leek het te vroeg.
Van al wat schoon is in het leven
heeft niemand, niemand ooit genoeg.
Hij was een Mens, een Man, een Meester.
Gelukkig die zijn vriend mocht zijn.
Maar elk laat hij, vlammende heester,
zijn gloed in boeken van chagrijn.
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toen hij zich moe aan 't einde wist
omhels ze allen van de dode
opdat ze leven zonder twist.
Zelfs als er enkelen 't vergeten,
u hebt u, Meester, niet vergist.
Eenmaal erft ieder het geweten
dat sluimert in uw gouden kist.
Ook dank zij Raymond Herreman kennen we een van Teirlinck's laatste verzuchtingen : de klokken van Beersel zullen helaas
niet luiden voor mij ...
Herman senior, die klokken hébben geluid, ze luiden
nog, ik hoor ze, en jij ook hopelijk. Een meester in iets is een meester in alles. Dat was je en blijf je. Ik ben gekomen, met je permissie,
om deemoedig naast je te zitten en te zeggen : Herman Teirlinck
was mijn meester, ik had hem lief, hij wilde mijn vriend zijn,
ik blijf zijn dienaar.

TOESPRAAK BIJ HET OVERLIJDEN
VAN DE HEER JULIEN KUYPERS
door
Dr. V. F. VANACKER
Bestuurder

Toen de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde op een heerlijke zomerse julidag in het kasteel Beauvoorde
vergaderde en wij er onze collega Kuypers, met zijn steeds
jeugdige en minzame voorkomendheid, zagen bewegen onder
zijn vrienden en vele bekenden, besefte geen van ons dat wij vier
maanden later samen zouden komen om afscheid te nemen van
hem wiens vitaliteit deed denken aan onverwoestbaarheid. Toen
enkelen van ons na de vakantieperiode berichten ontvingen over
zijn ziekte, bleven zij ervan overtuigd dat pessimisme over de
sterke natuur van collega Kuypers niet paste. Maar enkele weken
voor zijn dood ontving het bureau een eigenhandig geschreven
klein berichtje met de korte, maar voor de zieke zo bittere woorden : Stuur mij niets meer. Met deze door hun schrijnende
eenvoud zo pijnlijke woorden deed collega Kuypers afstand van
een twintigjarige bedrijvigheid in onze Academie.
In 1947 immers werd Julien 'Kuypers benoemd tot lid van ons

Genootschap, als opvolger van August Vermeylen, met wie hij
als groot Vlaming de gerichtheid op brede Europese hozizonten
gemeen had. De sterke persoonlijkheid van collega Kuypers als
pedagoog, als administrator, als letterkundige en historicus,
als Vlaamsgezind vrijzinnige en Grootnederlandse Belg vinden
wij ook weerspiegeld in de bijdragen die van zijn hand ver
-scheni
onze Verslagen en Mededelingen.
Als gevolmachtigd minister voor de internationale culturele
betrekkingen besefte collega Kuypers hoe noodzakelijk het was
te komen tot een culturele integratie met Nederland. Daarom
pleitte hij in ons genootschap in i 95 o voor een „Litteraire geschiedschrijving in algemeen Nederlandse zin ". Maar door zijn
klare kijk op de werkelijkheid wist hij ook zeer goed dat een
breed opgevat litterair overzicht slechts een eerste stap in de goede
richting betekende. In 19 5 2 sprak collega Kuypers als onder-
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voorzitter in de lezing „De toekomst van onze cultuur in het
nieuwe Europa" zijn geloof uit in een Europese gemeenschap,
die geen smeltkroes zou worden, maar zou steunen op vrijheid en
rechtvaardigheid, waarbij hij terecht zijn collega's wees op het
gevaar van zelfgenoegzame afzijdigheid die de zo noodzakelijke
overkoepeling van alle Nederlandstaligen in een bloeiende cultuurgemeenschap kan bemoeilijken.
Terecht meende collega Kuypers dat culturele bloei en sociale
opgang van zijn volk zeer nauw samengaan. Zijn intense belangstelling voor de problemen van zijn tijd brachten hem tot de
studie van de tot dan toe zo weinig bekende geschiedenis van de
socialistische gedachte en beweging in ons land. In twee merkwaardige bijdragen belichtte hij, steunend op een rijke en gedetailleerde historische documentatie, de figuur van Lucien Jottrand,
die collega Kuypers om meer dan één reden beschouwde als de
voorloper van zijn eigen streven en handelen.
In i 95 3 nam collega Kuypers het voorzitterschap van onze
Academie waar. In de korte toespraak die hij bij het aanvaarden
van dat ambt heeft gehouden, sprak de voorzitter van „een vlotte
en vruchtbare samenwerking" in onze Academie „in een atmosfeer
van onderlinge waardering, die geen blinde bewieroking is en
ook de strengste zelfkritiek niet uitsluit". Onbewust misschien
heeft de toenmalige voorzitter met die woorden zijn eigen optreden
in onze Academie geschetst. Hij was een strijder, die met overtuiging zijn opvattingen verdedigde, maar daarbij steeds eerbied

toonde voor de ideeën van de anderen. De werking van ons
genootschap, die een resultante is van soms zeer tegengestelde
krachten, werd op die manier sterk bepaald door de persoonlijkheid van collega Kuypers.
Afscheid nemen doet steeds pijn, vooral wanneer men beseft
hoe groot de verdiensten zijn geweest van de afgestorvene.
Collega Kuypers was de man van de daad, die steeds verder in
de toekomst bleef kijken. Maar de leden van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde kijken vandaag
ook achteruit naar het rijke leven van collega Kuypers, dat zo
intens ten dienste heeft gestaan van de Vlaamse gemeenschap
en van haar Academie. Daarom is hun droefheid ook gemengd
met dankbaarheid.
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