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DE VERERING VAN SINT-ELOOI IN VLAANDEREN
EN
INZONDERHEID TE MECHELEN

door
Professor Dr. Robert FONCKE
lid van de Academie

Men kan er zich slechts over verwonderen en ten zeerste ! dat
de Mechelaar Petrus Croon, „Canonick Regulier ende Religieus van
Sinte Martens tot Loven" (Mechelen, 25 februari 1634 Leuven, 5
maart 1682) ( 1 ) in zijn nog welbekend gebleven „Almanach voor
heden en morghen ende daer-op Vermaeckelijcke uyt-legginghen met
Gheestelijcke Bemerkinghen : Voor een Nievw-Iaer Vereert aen een
yder" ( 2 ) bij de opsomming van de merkwaardige heiligdagen in
december ( 3 ) geen enkel regeltje wijdt aan Sint-Eligius, herdacht op
de 1 e van deze maand, en dadelijk aanheft met de 2 december, de dag
van Bibiana, alsdan „Voor 't gheloove doodt geslagen" . Immers de
H. Elooi gold, gelijk overal, ook te Mechelen als de patroonheilige
van de smeden en metaalbewerkers, tot van de goud- en zilversmeden
toe ( 4 ), voor dewelke hij het inzonderheid in Frankrijk is ( 5 ) . Trou(1) Prof. Dr. ROBERT FONCKE : „... En het schip wilde niet verder varen",
in „Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
taal- en letterkunde", jg. 1966, afl. 1-2-3-4, blz. 22 vlgg.
(2) Uitgegeven in 1665 te Antwerpen bij Cornelis Woons, op de Melckmarckt in de guide sterre. Cf. G. ZECH-DU BIEZ Les almanachs malinois et
leurs auteurs in „Bulletin du ,Cercle archéologique, littéraire et artistique de
Malines", tome XII (1902), blz. 170-175. Nog in de aanvang van de 19 e
eeuw werd te Gent bij de overbekende uitgever Snoeck-Ducaju zonder jaartal
een herdruk van deze Almanach van de pers gehaald : „Almanach voor heden
en morgen, met stigtbare en vermaekeli j ke bemerkingen, Nieuwe-Jaer-Gift,
vereert aen een ieder door P. Croon, Kanonik Regulier en Religieus van S. Martens tot Loven", in-8° van 288 pp. (Cf. Librairie Louis Moorthamers, 175,
avenue Louise, Bruxelles 5 (Belgique) : Le bouquiniste beige, n° 81 : Catalogue
de livres documentaires anciens et modernes, blz. 9, n° 177.
(3) Blz. 295 vlg.
(4) GAB. CELIS, pr. : Volkskundig Kalender van het Vlaamsche l and, Gent,
1923), blz. 313 vlgg. ;
MAURITS VAN COPPENOLLE „Sint Elooi in het volksleven" (Boekuil en Karveeluitgaven, 1954).
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wens een jongere mechelse almanak dan die van eerwaarde heer Petrus
Croon, uitgegeven door de drukker en boekverkoper Laurentius Van
der Elst ( 6 ) „Mechelschen Almanach voor het jaer MDCCXXI,
inhoudende de beschryving van Mechelen en meer ander gerief ten
principaele voor die van dese provincie" gedurende niet minder
dan negen achtereenvolgende jaren ( 7 ), laat niet na onder de „Besondere Feest-dagen di gevierd worden Tot Mechelen" wel aan te stippen
in de maand december : „i.S. Eloy, Patroon van de Smeden etc. tot
S. Rombauts" ( 8 ) . Dit laatste wijst er dadelijk op dat in vroeger tijd
het mechelse ambacht van de smeden zijn patroon jaarlijks kerkelijk
vierde en wel ter Sint-Romboutskatedraal, althans na de godsdienstonlusten van de 16 e eeuw, in de binnenkapel, geheten, volgens haar
stichter „Kapel Aert van Diest", staande ter plaats van het huidige
altaar van de HH. Pieter en Lambertus (9).
Het vormde alleszins een machtige groepering ! Viel het wel niet
te rangschikken onder de vijf voornaamste arbeidersgilden ter stede
de hoofdambachten : nl. de visverkopers, de vleeshouwers, de
brouwers, de bakkers en de huidevetters ( 10 ) dan trad het toch op,
naast dat van de lakenmakers, de droogscheerders, de kramers, de
timmerlieden, de metselaars, de schippers, de schoenmakers, de vettewariërs (11) en de houtwerkers, onder de mechelse „grote ambachten" (12) .
Er ontstond al van in het midden van de 13 e eeuw een „Broederschap van Sint-Elooi", feitelijk, gelijk het plaatselijk smedersambacht,
een half godsdienstige en half ekonomische vereniging, die openstond
daarbij voor alle ambachtslieden van Mechelen, zodat deze er een
(6) Geboo rtig van Brussel, vestigde zich omstreeks 1718 als boekdrukker en
boekverkoper aan de Grote Markt te Mechelen, waar hij einde november 1754
overleed. Zie F.E. DELAFAILLE Bijdragen tot opheldering der geschiedenis van
Mechelen, Deel I (Mechelen, z. j .) , („De boekdrukkers van Mechelen") , blz.
:

87-93.
(7) G. ZECH -Du BIEI t.a.pl., blz. 118 vlgg.
(8) G. ZECH-DU BIEI t.a.pl., blz. 122.
(9) Chanoine J. LAENEN Histoire de l'Eglise métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines.
Tome II (Mechelen, 1920), blz. 274 vlgg.
(10) V. HERMANS Inventaire des archives de la ville de Malines.
Tome
VIII (Mechelen, 1894), blz. 24 vlgg.
:

:

:

:

(11) = handelaars in vetwaren, ook in kruidenierswaren in het algemeen
(In KILIANUS : Etymologicum Teutonicae Linguae...: Vette-warier Pinguiarius : qui candelas, adipes, olea, aruinas, aliaq : pinguia & liqua mina vendit.
(12) V. HERMANS op. cit., blz. 36 vlgg.
:

:
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centrum aantroffen ; daarbij trouwens waren ter stede de smeden de
talrijkste stielmannen na de wevers (13).
Onderscheiden oude dokumenten, het mechels smedersambacht
betreffende, bleven gelukkiglijk bewaard. Zij reiken soms terug tot
de 13 e en de 14 e eeuw en houden bij gelegenheid ( 14 ) onder zijn gezellen uit elkaar de „slot maeckers", die voor proefstuk een „slot
genaemt un tour et demi" hadden te vervaardigen, „te weten een
nachtslot vanvore ende van achter" en dan zullen mogen maken „alle
huyswerck van binnen ende van buyten als leden ( 15 ), grendels, dincken, vitsen (16), anckers (17), geerden ( 18 ) ende traillien (19) " ;
de „grof f smeden of grofwerckers", die als proef „enen sperhaeck (20) "
dienden te maken „van vyftich ponden swaer, wel meerder maer niet
minder ; tot dezen een gesmede ooghyser (21) " ; en indien zij slaagden, „sullen moghen maecken alle meule ende schepwercke (2 2 ),
mitsgaders ook „geerden, ( 18 ) anckers ( 17 ) ende traillien (19) " ; de
„busmaeckers" (23), wier proef erin bestond „een fransch slot (24)
lof f elyck (25) " te vervaardigen en daarna mochten maken „alle tghene
dat raeckt het schietende geweir (' 26 ) ; de „witwerckers" (27)
(13) Kanunnik J. LAENEN Geschiedenis v an Mechelen tot op het einde der
Middeleeuwen (Mechelen, z. j .) ; blz. 138 vlgg.
(14) V. HERMANS op. cit., blz. 42.
(15) = hengsel van een deur, onderdeel v an een scharnier.
(16)
(17) = ijzeren houvast, waarmee de uiteinden v an balken in muren warden
bevestigd om het vooroverzetten hiervan te beletten.
(18) = l ange stok of roede. Vgl. het Antwerps : gaard, gard, gaar, gèèrd,
gèèr : Een houten „gaar" om er de was op te hangen ; ...Een ijzeren gard daar
een gordijn op schuift (Cf. P. JOZEF CORNELISSEN & J.B. VERVLIET : Idioticon
van het Antwerpsch dialect, l e deel (Gent, 1899) .
(19) = tralies.
(20) = spe (e) rhaak ; dit was een aambeeld met twee hoofden ; une bigorne,
une enclume à deux têtes (Cf. Dictionaire portatif of Nederduitsch en Fransch
Woorden-boekje, Voormaels t'zamengestelt door PIETER MARIN (T'Amsterdam,
Anno MDCCXLIV) .
(21) Vgl. het Antwerps = trekker waarmede men de blaasbalg in beweging
brengt.
(22)
alle werk voor molens en schepen.
(23) = vervaardigers van schietgeweren en donderbussen (= Frans : arque:

:

buses) .
(24) 7
(25) = lofwaardig, deugdelijk,
(26) = wapen.
(27) = kleinsmid, bankwerker.

behoorlijk.
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moesten „een timmermansbyle, met een kantich ( 28 ) cruys geer" (18)
leveren, waarna zij „sullen mogen... maecken alle cappende ende snydende gereetschap" ; de spoormaeckers oft toommaeckers, eindelijk,
die hadden te maken „eenera thoom volgende het model op de camere ( 29 ) synde".
Op het Stedelijk Archief te Mechelen berust nog een „Lijst der
meesters van het smedersambacht" ( 30 ) ; daarin komen namen voor
te beginnen met anno 1381, o.a. die van „Mester Ian Seelsman" (31)
en in 1466 van „Iacop die clocghietere" (32) ; weshalve blijkt dat de
eenmaal beroemde klokgieters uit Mechelen als de vanden Gheyns (33)
terecht in het ambacht van de metaalbewerkers waren opgeschreven.
Hetzelfde archief bezit nog een „Leerjonghersboeck" van het gild
over de jaren 1719 tot 1794 (34).
Het is bovendien in het bezit van vier rollen op perkament, met
afschriften, daterend weder uit de 13e en 14 e eeuwen en gewagmakende van het „broederschap van de H. Eligius, patroon van het smedenambacht" ( 35 ) . Drie ervan vermelden om te beginnen de eed, welke
de leden van het genootschap af te leggen hadden : „Van desen daghe
vortane sal ic goet ende ghetrouwe siin die bruederscap lente Lays
ende houden (J 6 ) alle statuten daertoe behoerende, ende hare vrome
(37) meerren ( 38 ) ende hare scade minderen..."; met de bede „mij

(28) = scherp.
(29) De vergaderzaal van het ambacht.
(30) V. HERMANS : op. cit., blz. 44, nr. III.
(31)
Zeelstman, Jan (± 1410 te Mechelen) , oefende in 1439, doch
warschijnlijk al wat vroeger, zijn gietersbedrijf uit te Mechelen. Cf. Dr.
G. VAN DOORSLAER : L'ancienne industrie du cuivre à Malines (III. La fonderie de cloches), in ,,Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique
de Malines", Tome XXII (1912) , blz. 199-209.
(32) Jaak Jancoppens, alias van den Eynde. Cf. Dr. G. VAN DOORSLAER :
t.a.pl., blz. 220-222.
(33) Gedurende zowat twee eeuwen beroemde klokgieters te Mechelen, waar
Willem van den Ghein, uit Goode, in Holland bij Den
de eerste van hen
zich in het begin van de 16 e eeuw vestigde. Cf. Dr. G. VAN DOORBosch
SLAER : t.a.pl. blz. 264 vlgg.
(34) V. HERMANS : op. cit., blz. 44, nr. V.
(35) V. HERMANS : op. cit., blz. 44, nr. VII.
(36) = onderhouden, naleven.
(37) = voordeel.
(38) = vermeerderen.
,
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helpe God... ende die heilighen vader sente Loy" besloot de formule (39)
Het Stadsarchief te Mechelen bewaart daarenboven een klein in-4°register, zijnde een „busboek", waarin de namen staan vermeld van
personen van het smedersambacht, die het busgeld hebben betaald
van 1620 tot 1633 ; ook van hen, die in het ambacht kwamen tussen
1662 en 1672. Het behelst tenslotte de rekeningen van de busmeesters
van 1692 tot 1766 ( 40 ), behalve uit de 18' eeuw, van 1727 tot 1795,
een register in-folio, „Den Boeck van het busgelt en kersgelt" (41).
Deze bescheiden betroffen de aalmoezenbus van het oude ambacht.
Naast nog tal van andere wekten zij de ingaande aandacht van wijlen
kanunnik Dr. Jozef Laenen, in leven archivaris van het aartsbisdom
Mechelen, voor een geschiedkundige bijdrage : „Eenige woorden over
die Ziekenbus van het Smedersambacht te Mechelen" (4 ) . Ter inleiding stipte de geleerde schrijver aan dat dit ambacht, na dat van de
wolbewerkers, het oudste erkende van de Dijlestad was en dat zijn
keure, dagtekenende uit het jar 1254, het vroegst tot nogtoe bekende
dokument betrekkelijk de mechelse neringen uitmaakt (43).
De bedoelde ziekenbus kwam tot stand overeenkomstig de door alle
toenmalige arbeidersgenootschappen nagestreefde doeleinden, dus :
hulp te verlenen en steun voor hun noodwendigheden aan wie onder
hun leden arm en behoeftig was geworden, zeker aan bedlegerige zieken, zelfs indien deze niet onbemiddeld moesten heten. Zulks staat
te lezen in de oudste, bewaarde rol van de ziekenbus, klaargekomen
in 1424, wel twee eeuwen dienvolgens na de oprichting van de vereniging (44) .
Ze werd gespijzigd door geldelijke bijdragen van de aangeslotenen,
groot volgens de voorschriften van 1424 „alle vierendeel iaers
II nieuwe grote" of „VIII nieuwe grote (') iaers"; daarnaast met de
opbrengst van de aalmoezenbus van het ambacht, met een deel van de
.

2

(39) V. HERMANS : op. cit., blz. 45.
(40) V. HERMANS : op. cit., blz. 44, nr. IV.
(41) V. HERMANS : op. cit., blz. 44, nr. VI.
kersgelt = kaarsengeld, bijdrage in geld ter bestrijding van de kosten voor het branden van waskaarsen
bij kerkelijke diensten en feesten.
(42) In „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines",
Tome XIV (1904), blz. 227-237.
(43) Kanunnik J. LAENEN : t.a.pl., blz. 227.
(44) Kanunnik J. LAENEN : t.a.pl., blz. 229.
(45) Naam van een muntstuk. Cf. in het Woordenboekje door PIETER MAVyf groot, Deux
RIN (nota 19) : Een groot, een halve stuiver, Deux liards.
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soms opgelegde boeten en met een aandeel in het ambachtsgeld, d.w.z.
de geldsom, te betalen door wie in het gild trachtte te warden opgenomen ; ze werd bovendien nog wel eens met renten begiftigd (46) :
anno 1533 bijv. mocht ze zich verheugen over allerhande stichtingen,
geschonken door liefdadige personen, waarvan het bedrag beliep tot
22 cijnsgulden 14 stuiver (47).
Kanunnik J. Laenen wist nog te pas te brengen (48) dat het smedersambacht te Mechelen vroegtijdig zijn altaar heeft bezeten en zelfs nadien zijn kapel. Dit bidhuis werd aan de Veemarkt ( 49 ) opgetrokken...
waar juist is niet met volle zekerheid bekend. Men beweerde dat het
ter plaatse was waar nadien de kerk van de Jezuïeten de huidige
parochiekerk van Sint-Pieter werd gebouwd ; naderhand meende
men en met meer recht dat het kwam te staan naast de woning
aldaar, genaamd „Den Bonten Os" ( 50 ) . Men nam aan dat de kapel
dateerde van het jaar 1402; haar oudste vermelding bij name trof men
aan in het jaar 1486 rakende de stichting van een erfelijke mis aldaar
door de poorter Jan Wagewijn ( 51 ) . Ze heeft kunnen dienen tot in
1572 ; toen werd zij gedurende de godsdienstige beroerten in de Dijlestad geplunderd door de spaanse soldeniers en acht jaar nadien neergebrand door de geuzentroepen. Al braken daarop voorlopig rustiger
tijden aan, de smeden zagen geen kans om ze herop te bouwen ; zij
lieten ze in puin liggen en bekwamen zelfs in 1603 van de aartsbisschop de toelating om ze voort af te breken ( 52 ) . Hun werd meteen
gegund hun altaar over te brengen naar de Sint-Romboutshoofdkerk,
eerst aan de laatste pilaar van de middenbeuk noordwaarts, later tegen
de eerste pilaar als men de kleine beuk ingaat, tegenover de huidige
kapel van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Zij erlangden zowaar
sous demi.
(46) Kanunnik J. LAENEN op. cit., blz. 231.
(47) Kanunnik J. LAENEN op. cit., blz. 233.
( 48 ) Kanunnik J. LAENEN op. cit., blz. 232, nota 2.
(49) Kanunnik W. VAN CASTER Namen der straten van Mechelen en korte
beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen (Mechelen, z. j .) ,
blz. 266 vlgg.
(50) AD. REYDAMS De namen en de korte geschiedenis der huizen van
Mechelen, in „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de
Malines", Tome V (1894), blz. 404.
(51) Kanunnik SCHAEFFER in de „Gazet van Mechelen", jg. 1859, nr. 91.
(52) V. HERMANS Bibliothèque malinoise. Catalogue spécial (Suite, in
„Bulletin du Cercle archéologique, litéraire et artistique de Malines", Tome
Kanunnik
Kanunnik SCHAEFFER, cf. nota ( 51 ) :
XI I I (1903), blz. 526.
:

:

:

:

:

:

:

W. VAN CASTER : op. cit., blz. 267.
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oorlof om de grond, waarop de kapel aan de Veemarkt had gestaan,
te verkopen en de opbrengst voor het bedoelde altaar te „employeren"
en dit diende opgericht te warden „van eene hoogde, breede en langhde" als dat 'twelk het schildersambacht in die kerk reeds bezat. Men
hing er ook een schilderij te prijken dat alreeds het bidhuis ter Veemarkt had versierd. Gelijk alle andere altaren in Sint-Rombauts raakte
het evenwel na 1680 afgebroken (53).
't Lag dan voor de hand, niet waar ? dat de mechelse smeden hun
vererende huldiging aan de patroonheilige brachten „tot Sint-Rombauts", gelijk wij daarstraks lazen in de „Mechelschen Almanach
voor het jaer MDCCXXI" ( 8 ) . Er ontstonden echter wrijvingen tussen het gild en het kerkbestuur van de katedraal, wat voor gevolg had
dat de smeden hun kerkelijke diensten sinds 1773 deden doen in het
nabijgelegen Minderbroedersklooster ( 54 ), alwaar mettertijd zelfs een
Sint-Elooismis schijnt te zijn gecelebreerd.
Tot tweekeer 's jaars hield men de plechtige mis ter ere van de patroonheilige in het oog. Want de reeds genoemde nog eens opengeslagen „Mechelchen Almanach" drukt voor de maand juni : „Junius :
25.S.Eloy, Patroon van de Smeden tot S. Rombauts" ( 55 ) net gelijk letterlijk hetzelfde onder december van nieuws : „S. Eloy, Patroon van
de Smeden etc. tot S. Rombauts" ( 56 ) ... Men weet wel dat in onze
vlaamse gewesten de feestdag van de verheffing van de relieken van
de H. Eligius op 25 juni was gesteld, welke dag daarom „St. Eligius
in de zomer" werd geheten ( 57 ) ; de gewone man onderscheidt heden
nog de „Warme St. Elooi" van de „Koude St. Elooi" voor de 1 december (58) .
De ongeschonden latijnse naam „Eligius" ( = de man uit de griekse

(53) Kanunnik J. LAENEN : ...Eglise m,étropolitaine..., blz. 298.
(54) Kanunnik W. VAN CASTER : op. cit., blz. 180 vlgg.
(55) G. ZECH-DU BIEZ : t:a.pl. blz. 120.
(56) G. ZECH-Du BIEZ : t.a.pl., blz. 122.
(57) GAB. CELIS, pr. : op. cit., blz. 198 vlgg.
(58) ANDRÉ VER ELST : Folkloristische tijdspiegel voor België (Brussel,
z.j.), blz. 308.
Aan „Sint-Elooi in de folklore" wijdde onze volkskundige
voorman Alfons De Cock reeds een paar bladzijden in het weekblad „Vlaamsch
Leven", 2 e jaargang (1917), nr. 21, blz. 324 vlgg., maar verwijst ook naar de
sant in zijn bundel „Studiën en essays over oude volksvertelsels" (AntwerpenDeventer-Gent, z.j.), blz. 16, 17, 298.
,
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streek) ( 59 ) kan uitsluitend zijn voorgekomen in kerkelijke en of ficiële burgerlijke bescheiden, zeker niet onder het mechelse volk ! In
van de vroegste dokumenten in de volkstaal van de stad staat te lezen :
Sinte Loye, in 1424, en Sinte Loys gilde, in een keure van 1254 (60),
naast „die bruederscap sinte Loye" en „die heileghen vader sente
Loy", gebezigd in afschriften uit de 13 e en 14e eeuwen. Het valt niet
te betwijfelen dat de vormen „Loy" en „Loye" direkt zijn overgehaald
uit de franse naam „Eloi" ; in de huidige mechelse gewesttaal zetten
ze zich voort in „Sinte Loe", waarnaast misschien nog geredelijker het
langere „Sinten-Aloe" wordt aangewend. Oorspronkelijk zal „Loye"
zijn uitgesproken met diftong ooi, die nadien zal zijn vereenvoudigd
tot lange „oe" alleen, wat het Mechels dialekt regelmatig nog toepast ( 61 ) . De verlengde, want tweesilbig gehouden vorm van de naam,
„Aloe", verklapt nog het rechtstreekst de overname uit het Frans :
immers zij bevestigt de werkwijze van het Mechels en van andere
vlaamse dialekten die in oude ontleningen aan de taal van onze
Zuiderburen de klinker vóór de beklemtoonde lettergreep doet overgaan tot korte a (bijv. bureau > baro ; souder > salderen, sirop >
saroop, horloge > arleuz j e, soldat > saldaat) , wat het nog toepast op
de svarabaktivokaal (bijv. in „galaman", met het aksent op de laatste
silbe, uit „palmen", meervoud van „palm" = takje van de palmheester) .
In te lassen als een blijk van de populariteit binnen de Dijlestede
van Sinte-Loe is dat in 1647 een huis aan de zeer deftige Graanmarkt ( 62 ), nr. 37, naar hem was genoemd later heette het „Dubbelen Pijl" ( 63 ) in de tijd dat van tal van heiligen, mannelijke en
vrouwelijke, de naam ter aanduiding van woningen werd gebruikt.
't Is daarbij waar dat aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat ( 64 ), die uitkomt
op het genoemde plein, op nr. 88 gestaan en gelegen was het ambachtshuis van de smeden, waarvan de ankers in de muren het jaartal 1564
vormden ( 65 ) . Er stond binnen Mechelen zelfs een tweede huis, voor(59) HANS ULRICH Was bedeutet mein Vorname ? (Wenen, z.j.) (PerlenMAURITS VAN COPPENOLLE op. cit., blz. 7 :
Reihe, Band 303), blz. 33.
verklaart = de uitverkorene.
(60) Kanunnik J. LAENEN ...Smedersambacht, blz. 229.
(61) Bijv. hooi > oe ; strooi > stroe ; nooit > noet ; nooi (uit „node" >
noe ; Fransooi uit Francois > fransoe.
(62) AD. REYDAMS t.a.pl., blz. 336 vlgg.
(63) AD. REYDAMS t.a.pl., blz. 344.
(64) AD. REYDAMS t.a.pl., blz. 380 vlgg.
:

:
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(65) AD. REYDAMS : t.a.pl., blz. 383.
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zien van die naam St. Eloy (66), nr. 62 aan de Veemarkt ; wat tenslotte weinig kan verwonderen, erop gelet dat in die buurt de oude
kapel van het smedersambacht had gestaan. Verwonderen doet daarentegen beslist dat er binnen het Groot Begijnhof, waar heiligen doorlopend hun naam konden zien ontlenen ter aanduiding, geen enkele
woning de naam Sint-Elooi verkreeg (67).
Wisten oudtijds en weten nu de meesters en smidsgasten te Mechelen nog wat naders omtrent hun patroonheilige ? Waren of zijn ze
nog op de hoogte van enige legenden en enig vlaams volksvertelsel,
waarin hij de hoofdrol speelt ? Hoe Sint-Elooi een heel oude, helemaal
vervallen vrouw op haar dringende bede al de rimpels uit haar vel
smeedt, doch van de bejaarde echtgenote van een smid, die het hem
had willen nadoen, spijt alles niet meer maken kon dan een martiko ( 68 ) ; hoe Sint-Elooi, als knecht aanvaard bij een verwaande smid,
toen hij een paard moest beslaan, twee poten van het beest afsneed,
er met één slag van de hamer het hoefijzer aan bevestigde en de poten
weer aanzette zonder dat het dier ook maar één druppel bloed verloor (69) ? Wisten en weten onze mechelse metaalbewerkers iets naders
omtrent zijn werkelijke levensloop ? Eligius aanschouwde het levenslicht te Chátelet of Chaptelat zes mijlen ten noorden van Limoges in Frankrijk, omstreeks het jaar 588 en werd uit een christelijk
echtpaar geboren. Heel vroeg werd hij de drang gewaar naar het bewerken van edel metaal, weshalve zijn vader hem in de leer deed bij
de koninklijke munt van de genoemde stede. Later richtte hij zich
zelfstandig in te Parijs als meester-goudsmid. Om zijn vaardigheid en
eerlijkheid verwierf hij de gunst van koning Chlotarius II en gedurende de regering van diens zoon, koning Dagobert, nam zijn invloed
nog toe. Naderhand zich onweerstaanbaar geroepen voelend tot het
apostolaat, werd hij priester en tenslotte, in 658, gezalfd tot bisschop
van Noyon en Doornik. Hij verkondigde het geloof onder de Friezen
en de Suëven, alsmede in Vlaanderen, alwaar hij bij de enen treffelijk
werd onthaald, bijv. te Brugge en te Tielt, bij de anderen integendeel
zeer slecht, bijv. te Antwerpen en nog slechter te Gent, in welke stad,
naar wordt verhaald, hij werd aangerand door de heidenen en in de
Schelde geworpen, waaruit echter een van zijn volgelingen hem wist

t.a.pl., blz. 407.
t.a.pl., blz. 423 vlgg.
aap.
(68) martiko (in het Mechels gesproken : meitteko)
(69) MAURITS VAN COPPENOLLE : op. cit., blz. 23 vlgg.

(66)
(67)

AD. REYDAMS :
AD. REYDAMS :
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te redden van een gewisse dood. In de nacht van 1 december 659 of
'60 overleed hij in zijn bisschoppelijke stad Noyon (70).
Niet minder dan een half dozijn verschillende attributen warden
hem symbolisch bij zijn afbeelding toegekend. Zo een aambeeld en
een hamer als gereedschappen bij de uitoefening van zijn goudsmidsberoep; een relikwiekas, omdat hij zo graag reliekschrijnen vervaardigde voor de heiligen, die hij daardoor nadrukkelijk de verering van
de gelovigen dichterbij brengen wilde; in diergestalte : de adelaar, het symbool van de almacht en de alwetendheid van de goddelijke geest in het algemeen (71) ; de beer, die hij verplichtte hem te dienen, en het paard, omdat hij als patroon van de smeden ook die van
de hoefsmeden geworden is; verder : een laaiend vuur, dewijl hij
erin slaagde door zijn gebeden een vernielende vuurgloed te doven; —
balsem, gelijk er vloeide uit zijn lichaam na zijn afsterven; pestlijders, want in enkele gemeenten wordt hij als een pestheilige aangezien
en aangeroepen tegen last en steenzweren (58) ; nog het kruis, het
specifieke christelijke teken ( 72 ), omdat er een kwam te stralen hangen
boven zijn woning terwijl hij er in doodstrijd lag en nadien ten hemel
verzwond; en nog een ster in kruisvorm; eindelijk de duivel,
die Eligius met een tang bij de neus greep; want zelfs als bisschop liet
de heilige niet af van zijn geliefde smeden van het goud en wendde
het aan ter verheerlijking van de Heer; de duivel kwam hem daarom
bij zijn arbeid hinderen, maar Eligius vatte hem onvervaard met zijn
nijptang bij de neus en men zegde zelfs dat hij hem dan op het aambeeld hamerde (73).
Ruimer en ruimer deinde met de jaren de kring van Sint-Elooi's
vereerders in Vlaanderen uit !
Hij werd de beschermheilige, naast de smeden, ook van de
loodgieters, koperslagers, sloten- en wapenmakers; nog van de diamantslijpers en uurwerkmakers; buitendien van de landbouwers, ruiters en knechten, van paarden- en ordonnantietroepen; zelfs te Kasterlee bij Turnhout van de molenaars (58) . Mag hij daarom niet doorgaan voor de sant, die door het grootste aantal ambachten tot patroon
werd verkozen, feitelijk door alle, die de hamer als werktuig hanteer70
MAURITS VAN COPPENOLLE op. cit., blz. 7 vlgg.
(71) P.S. LIEBMANN Kleins Handbuch der christlichen Sym.bolik (Leipzig,
z.j.), blz. 5.
(72) P.S. LIEBMANN op. cit., blz. 92.
( 78 ) M.P. VERNEUIL Dictionnaire des symboles, emblèmes et attributs (Parijs, z.j.), blz. 62.
Zie ook (55).
(
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den ( 74 ) of met een wiel te doen hadden ?
Zowel op „Sint-Elooi in de winter" of „Koude Sint-Elooi" (1 december) als met „Sint-Elooi in de zomer" (25 juni) ging men hem vereren ter kerke of kapel en terhulp roepen tegen ziekten van de paarden
veelal. Het gaf aanleiding tot het inrichten van paardenommegangen
in tal van gemeenten bij ons in Vlaanderen en Wallonië als elders. De
boeren kwamen dan aangereden op hun beste rijdieren, die waren
gesmukt, en hun manen hadden ze doorvlochten met bonte linte n en
haverstro. Voor het kerkportaal zegende de pastoor of de proost van
de Sint-Elooibroederschap de ruiters en de beesten met de relikwie
van de H. Eligius, meestal gevat in een gekroonde hamer ; daarmede
diende de geestelijke een zachte klop toe op de kop van de enen en de
anderen. Hierna draafde men op vele plaatsen random de kerk en het
kerkhof of reed mee te paard in de processie, die na afloop van de
mis werd gehouden. Er werden vaak gilde- of bedevaartvaantjes uitgedeeld, die men aan het kopgetuig van de paarden vaststak en later
thuis in de stallen aan een balk spijkerde als behoedsmiddel tegen veekwalen en ook onweer ( 75 ) ; in het Walenland maakten ook de voerlieden op Sint-Elooibedevaarten hierom zulke vaantjes vast aan de
ooglappen van hun trekdieren (76).
Te Anderlecht bij Brussel kon men bijna een eeuw geleden nog een
ontzagwekkende ommegang aanschouwen op de 1 december-feestdag
van de H. Eligius, die aldaar naast Sinter-Wyen (ofte Sint-Guido)
wordt vereerd; zowaar een twintigtal jaren geleden in de jaarlijkse
processie ter ere van deze laatste stapten de leden van de aloude
„Broederschap van Sint-Guido en Sint-Elooi" achter hun vaandel nog
mede op en werd de stoet besloten door dozijnen ruiters op hun zware
boerenpaarden, die waren gesierd met vaantjes en met linten aan hun
ooglappen (77).
In de Brabantse gemeente Buken, op 16 km. ten Oosten van Vilvoorde, wordt al sinds ten minste tweehonderd jaar een Sint-Elooibedevaart gehouden, waarbij een vaantje is te verkrijgen, waarop de
(74) RODOLPHE DE WARSAGE : Le calendrier populaire wallon (Antwerpen,
MAURICE TOCK & PIERRE SCHROEDER : Les Proces1920), blz. 455 vlgg.
sions et les Pélérinages, Manifestations de notre folklore (Aarlen, z.j.), vooral
blz. 182.
(75) GAB. CELIS, priester : De bedevaartplaatsen in Oost-Vlaanderen (Gent,
Dr. J. WOUTERS : Volksdiergeneeskunde (Wetteren, 1966), blz. 143.
1924) .
(76) RODOLPHE DE WARSAGE : op. cit., blz. 456.

(77) Dr. J. WOUTERS : op. cit., blz. 143 vlgg.
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heilige staat weergegeven gemijterd als bisschop en met staf en hamer
in de handen (78) .
Alomvermaard was de begankenis naar Sint-Elooi als beschermer
van de paarden te Bertem, in Brabant, 6 km. ten Zuidoosten van Leuven. De ruiters, ook van omliggende dorpen gekomen, scharen er zich
random de kerk gedurende een mis te zijner ere en onder de konsekratie draven ze er driemaal rond; waarna de priester hen en hun
paarden zegent. Voor die feestdag bakte men er Sint-Elooibroodjes van
graan en rogge, die al van einde november twee bezoldigde inzamelaars van hoeve tot hoeve gingen afbedelen (79).
Ommegangen en bedevaarten ter hulde van de sint worden voort
in 't oog gehouden te Meise, bij Brussel, te Sint-Amands, te Rijmenam,
te Grembergen, bij Dendermonde, te Burst, bij Aalst ; nog te Aalst
zelf in de parochie Sint-Martinus, te Asper, te Dikkele, Eine, Grimmingen, Herdersem, Hundelgem, Maarke, te Merelbeke, te Sint-Janin-Eremo, te Tielrode, Vosselare, Anzegem, Komen, Kooigem, te Ruddervoorde en te Sint-Elooiswinkel. Ze goed als zeker heeft er ook een
begankenis voor hem bestaan te Wetteren (79).
In sommigen van de hier genoemde gemeenten bestonden tevens
naar hem genoemde parochies ( 8 '') . Nog nadrukkelijker zullen wij er
gewag van maken dat er hier en daar zich zelfs een aan hem gewijde
kapel verheft : o.a. te Meise, op de Hasseltse Berg tussen Meise en
Wolvertem, waarheen een jaarlijkse bedevaart plaatsheeft op 6 december ( 81 ) ; te Rijmenam, alwaar een paardenommegang geschiedt op 1
december van de dorpskerk naar het kapelleken; nog te Grembergen
op het gehucht 't Groot Zand, waarheen men vanuit de kerk tiegt op
de laatste zondag in juni; nog te Dikkele, niet verre van Oudenaarde;
te Merelbeke op het gehucht Kavenen en te Sint- Jan-in-Erema, in de
buurt van Eeklo; zo nog te Kortrijk ( 82 ) .
Zie ook EM. VAN HEURCK :
(78) Dr. J. WOUTERS : op. cit., blz. 144 vlgg.
Les drapelets de pélerinage en Belgique et dans les pays voisins (Antwerpen,
1922), passim ; RENAAT VAN DER LINDEN : Bedevaartvaantjes uit Oost-Vlaanderen (Ledeberg-Gent, 1958), passim.
GAB. CELLS, pr. : De bedevaart(79) Dr. J. WOUTERS : op. cit., blz. 145.
plaatsen in Oost-Vlaanderen (Gent, 1914) .
(80) Dr. J. WOUTERS : op. cit., blz. 145 vlgg.
(81) Dr. J. WOUTERS : op. cit., blz. 146 vlgg.
( 82 ) Dr. J. WOUTERS : op. cit., blz. 145 vlgg.
Zie ook EM. VAN HEURCK :
op. cit., blz. 312 ; M. BERTEELE : Een renterol van het Sint-Elooishospitaal te
Kortrijk in 1400, in „Verslagen en Mededelingen van de Leiegouw", jg. VIII
(1966), afl. 1, blz. 65-68.
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Herinneren wij er tenslotte aan dat men te Burst fier is op een SintEligiusbron, achter het koor van de dorpskerk, welk water gezegend
wordt ieder jaar op 29 juni, wanneer er ook de paardenomgang voor
Sint-Elooi doorgaat (81).
Van enkele kerkelijke Sint-Elooiparochiën breidde zich de benaming klaarblijkelijk verder uit over onderscheidden gehuchten van gemeenten in onze gewesten : in Brabant bij Oudenaken, Sint-Pietersleeuw en te Ukkel ; in West-Vlaanderen te Beveren bij Veurne, bij
Roeselare en bij Voormezele; nog is er een Saint-Eloy afhankelijk van
Borgworm in de provincie Luik ( 83 ) . Meer nog : twee zelfstandige
gemeenten, tenslotte, in West-Vlaanderen allebei, hebben onze sint
opgenomen in hun benaming : Sint-Eloois-Vijve en Sint-Eloois-Winkel,
gelegen op veertien en tien kilometer van Kortrijk; de eerstgenoemde
wordt ten jare 1072 al aangeduid als „Villa Sti Eligii" en men beschouwt als vaststaande dat de grote geloofsprediker er heeft verbleven ; de dorpskerk, hem toegewijd en naar hem gedoopt, vertoont een
toren van de 12 e eeuw; Sint-Eloois-Winkel voorheen aangeduid,
in de 16e eeuw, als „Capelle ten Winkele", later als „Winkelkapelle"
wijdde eveneens ten jare 1754E zijn kerk aan onze heilige (84).
Te Mechelen maakte de viering van Sinte-Loe van jaren geleden
levendige belangstelling gaande, ook buiten de Dijlestede zelve (85).
Of er heden ten dage nog veel van te merken valt ? En of er sinds
enige decenniën al nog iets van te zien was langs de straten ? Misschien
wonen er de vromen onder de metaalbewerkers nog een dienst bij in
de kerk op of kort na 1 december. Of op die datum de werklieden er
niet naar het atelier kwamen, geloof ik amper, ze zouden er trouwens hun dagloon hebben bij ingeschoten gelijk in alle gevallen,
dat ze niet op het werk verschenen, zelfs ziekte niet uitgesloten. Wan-

neer ik terugdenk aan een dikke zestig jaar geleden, kan ik me persoonlijk slechts herinneren dat de leden van het mechels onpartijdig
syndikaat van goudsmeden, dat mijn vader als goudsmidsgast op zowat
21 jarige leeftijd mede had helpen stichten, de eerste zondagavond
-

(83) ALF. JOURDAIN et L. VAN STALLE Dictionnaire de géographie historique du Royaume de Belgique, Tome II (Brussel, z. j .) , blz. 307.
(84) EUG. DE SEYN Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten. Tweede deel (Brussel, z. j .) , blz. 1236.
(85) J(OZEF) C(ORNELISSEN)
Gebruik op St. Elooidag
Volksgebruiken.
GAB. CEte Mechelen, in „Ons Volksleven ", jg. V 1893), blz. 136-137.
MAURITS VAN COPPENOLLE :
LIS, pr. : Volkskundige kalender..., blz. 313-31.
op. cit., blz. 30.
:

:

:
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van december in hun lokaal zich verzamelden voor een soepeetje, 'twelk
maar zelden hen tot in de kleine uurtjes bij elkaar hield.
Vroegertijds spreidde men meer plechtigheid tentoon. De gezellen
van het smedersambacht schaarden zich gedurende een mis random het
beeld van de heilige Elooi in de kerk. Ze moesten er bidden voor de
bisschop, voor Wouter Berthout, heer van Mechelen (t 1219) , en
diens gade ( 86 ), voor de stichters van hun gild en de afgestorven leden.
Daarna gingen ze aanzitten bij een feestmaal, zo mogelijk in het gezelschap van hun vrouwen : hiervoor betaalden zij 8 deniers en de ongehuwden maar de helft; wie zonder aanvaardbare reden bleef ontbreken,
verbeurde zijn bijdrage ten bate van de kas van het ambacht (87).
Te Mechelen kon men nog een zeer zeldzame keer een straf e horen
aanheffen van het 18e eeuwse franse volkslied „C'est le roi Dagobert / qui avait mis sa culotte à Penvers..." gewoonlijk slechts de
eerste straf e van de tweeëntwintig, welke het omvat dat op koddige
wijze de vriendschapsverhouding tussen koning Dagobert en de sint
belicht. Natuurlijk was dit lied geen gemeengoed voor de mensen van
de door en door vlaamse volksklas; alleen enkele heren en dames uit
de welgestelde stand, verfranst ingevolge hun opvoeding, die ze hadden genoten in scholen, pensionaten en internaten, waar het Frans de
uitsluitende voertaal van onderwijs en omgang was, bleken bij machte
-

(86) De zeer vooraanstaande adellijke familie Berthoud had te Mechelen
haar hof aan het Berthoudersplein, tussen de Augustijnen- en de Bleekstraat:
verdeelden de vaderWouter en Geraard
De zonen van Aert Berthoud
ke erve derwijze dat de tweede genoemde de jongste Grimbergen belijke
hield, maar de andere de landen rondom Mechelen. Diens zoon, ook op 's vaders voornaam gedoopt, volgde hem op in 1180 ; hij werd door het kapittel van
de Sint-Romboutskerk gekozen als beschermheer. Hij overleed in 1200 en had
als opvolger zijn zoon, eveneens Wouter geheten, die men in de geschiedenis
van Mechelen als Wouter I betitelt. Hij was de eerste, die in de heerlijkheid
een politieke rol speelde, die dra een zulk belang verwierf dat de bisschop van
Luik ten jare 1213 een verdrag met hem aanging, waarbij Wouter I beloofde
de Luikse kerk tegen alle vijanden te beschermen. Hij aanvaardde meermaals
de tocht naar Palestina, alwaar zijn echtgenote in 1200 stierf en begraven werd
te Sint-Jan van Aker ; zelf sloot hij voor eeuwig de ogen te Damietta in 1219 ;
zijn stoffelijk omhulsel werd overgebracht naar Mechelen en in de Sint-Romboutskerk begraven volgens sommige kroniekschrijvers, wat echter op goede
gronden thans ten stelligste wordt betwijfeld. Cf. Kanunnik W. VAN CASTER :
LEOPOLD GODENNE Malines
op. cit., blz. 29 vlgg., in v° Berthoudersplein.
Kanunnik Dr. J. LAENEN :
jadis et aujourd'hui (Mechelen, 1908), blz. 274.
Geschiedenis van Mechelen..., blz. 75 vlgg.
(87) GAB. CELIS, pr. : op. cit., blz. 315.
:
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het ten gehore te brengen bij onderonsjes, die zij eens snaaks trachtten
te doen verlopen. Wist de volksmens te Mechelen ook iets van SintElooi te zingen, zo was het allesbehalve een echt lied, hoogstens een
schamel rijmpaar, al mocht het prat gaan op kloeke, dreunende eind..
rijmen :
Sinten-Aloe is onze patroen;
Hij is gevallen van zijnen troen (bis).

Bekend geraakt in bepaalde gemeenten in Vlaanderen is de wat
langere strofe, ontstaan tussen pot en pint bij Sint-Elooivierders, doch
wel in heel wat jongere tijd, zoals men dadelijk kan aanvoelen ( 88 ) :
En Sinte Looi is nog niet dood,
En hij komt maar een keer in 't jaar,
Alle wee santé (bis).
Leve Sinte Looi en hij mag er wezen;
Leve Sinte Looi en hij mag er zijn !

Laat ons hier tevens inlassen dat christelijke metaalbewerkers heden
te dage ook nog een gebed bidden, dat eveneens de indruk maakt van
zeer jonge datum te zijn (88)
0 Sinte Looi, wees onze leider,
Gij die metaalbewerker waart,
Maar tegelijk een kristelijke strijder;
Patroon, wij staan rond u geschaard.

Van het eerste van deze beide zangstukjes zijn een paar verzen doorgedrongen te Brugge, blijkens de „Kinder-volksliedjes uit de Vlaamse
Gemeenten", opgetekend door de jonge folklorist Lode Van Doren
(89 ), die daarbij verwijst al naar het bekende standaardwerk van A. De
Cock & Is. Teirlinck (90), omdat zij, met het oog op Sint-Elooi-in-dezomer, op 25 juni, herinnerden aan de voorheen door de Antwerpse
kinderen gehouden „St. Loykens Ommegang" en hun St. Looivuren
met kaarsjes en vreugdevuur, die dan ook drie regeltjes zingend aanhieven.
Ondanks dit alles gaf Maurits Van Coppenolle zijnerzijds toe dat
(88) ANDRÉ VER ELST : op. Cit., blz. 310.
(89) (Brussel, 1964), blz. 134-135, nr. 175.
(90) „Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland", Deel VII (Gent,
1907) : Kind en kalender, blz. 92.
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hij enkel één vlaams volksliedje omtrent Sint-Elooi had kunnen achterhalen (91).
Bij de bondige stroofjes van daareven dient de vraag gesteld of ze te
Mechelen wel ooit bekend, laat staan : verspreid geraakten. Wij kunnen het ons moeilijk voorstellen ! Beslist zijn zij er, zo ja, thans helemaal vergeten.
Men mag nochtans als vanzelfsprekend laten gelden dat in de Dij lestad de volkse herdenking van Sint-Eligius in dezelfde mate als in
enkele andere vlaamse steden Brugge en Gent bijv. jaarlijks
doorging.
Te dier gelegenheid weerklonk er links en rechts, vroeg en laat,
soms nog, al was het maar gedeeltelijk ook, het bedoelde volkslied,
dat Van Coppenolle met zorg herdrukte. Blijkbaar nam hij het over
uit het artiekel, reeds van 1893 van Jozef) C(ornelissen), gelijk al
vóór hem Gab. Celis, pr. had gedaan voor de weergave ervan in zijn
„Volkskundig Kalender van het Vlaamse Land" ( 92 ) . Hun teksten
onderscheiden zich van mekaar slechts in enkele woorden en in de
spelling hier en daar.
Zij hadden evenwel het al kunnen aantreffen, met volkomen gelijke zegging, onder de „Volksliederen", verzameld in de „Bijdragen
tot opheldering der geschiedenis van Mechelen" ( 93 ) door Frans-Edward Delafaille (Mechelen, 7 oktober 1830 - 19 augustus 1900), die
eens hebben betiteld als de eerste
wij
en terecht heel zeker !
mechelse folklorist ( 94 ) . Hij gaf naar ouderwets model, echter zonder
zijn bron aan te duiden, immers te lezen (95)
Sa, meesters ende gasten,
Degeen die syn van stiel,
Ik kom het u belasten
Met reden g'heel habiel
Dat gy niet moogt manqueren
Van morgen voor de fooi
Te saemen te compareren
By den heyligen Sint-Eloy.
Een mis tot syner eere

(91) MAURITS VAN COPPENOLLE : op. cit., blz. 30.
(92) Zie (80) en (4).
(93) In 2 delen (Mechelen, z.j.).
(94) ROBERT FONCKE : F.E. Delafaille, de eerste Mechelse Folklorist, in
„Mechelse Bijdragen" jg. VII (1940), blz. 131-137.
(95) Deel II, blz. 94-95.
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Die sal worden gedaen;
Die t'Hanswyck verkeeren
Die sullen wel verstaen
Als dat sy al te gaeder
Moghen nemen hun plaisier
Met Sint-Eloy, hunnen vaeder,
In wyn en in 't goe bier.
Meester en gasten,
Ick heb de eer u te salueren;
Sint-Eloy is gearriveert van Lyons tot Parys,
Van Parys tot Brussel, van Brussel tot Mechelen.
Hy is gelogeert in de Craen
Wilt gy m'het niet gelooven, ge kunt er henen gaen.
Hy eet aen de Neckerspoel-poort,
Ick heb liever een stuyver als een oord,
Ick heb liever 'nen pot als een pint,
Als het geld(t) maer en klinckt.
Ten tien ure de mis,
En al die er niet en is
Een schelling de boet.
Wilt gy 't opdrincken, 't is oock goet.
Ge ziet het aen mynen knevel
Dat ick mag bier en genever;
Ge ziet het aen mynen baert
Dat ik koom van... uyt de... straat.

Hebben wij hierin nu werkelijk te doen met een liedje ? Wij zijn
gereed eerw. heer Gab. Celis bij te vallen, waar hij het als een „koddig
rijmpke" betitelt (96).
Wij hebben de tweede helft ervan nog horen ten beste geven...
doch het zal al een vijftig jaren geleden zijn. Onze zegsman van toen
was de heer Alfons Siroux — algemeen vervormd tot Seroen — een
volbloed Mechelaar, die omstreeks 1850 moet zijn geboren geweest;
hij had gefungeerd als hoofdinspekteur van de stedelijke politie en
na zijn oppensioenstelling was hij als inwonend portier bij een voorname fabriek van metaalbewerking gaan dienen, weshalve hij in dagelijkse omgang met smidsgezellen bleef.
Terdege wist hij zich nog te herinneren dat op de vooravond van
de feestdag in alle werkplaatsen een kaarsje werd ontstoken vóór een
beeldje van Sint-Eligius; op de dag zelf verzuimden de meesters en de
gasten niet de „Looimis" in de kerk bij te wonen. Na afloop van de

(

96 )

GAB. CELIS, pr. : op.

cit., blz. 314.
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kerkelijke plechtigheid bleven zij samen aan de dis in een herberg en
zaten er lang bij pot en pint.
Natuurlijk is met het meeste gemak waar te nemen dat het rijmpje
uit twee delen is samengesteld. Het eerste deel behelst in hoofdzaak
een aanmaning tot de smidsgezellen om aanwezig te zijn in de bedoelde mis, waar ze vóór de aanvang nog om een beeld van Sint-Elooi
geschaard gingen bidden. Het waren de leerjongens, die het aan de
deur van de werkhuizen kwamen opdreunen, gedost voor de gelegenheid in een papieren bisschopsgewaad, met een nagemaakte mijter op
het hoofd en een hamer en trektang in de handen. Vanzelfsprekend
dorsten zij erop rekenen wel een • fooitje te mogen opstrijken. Mettertijd naar de heer Siroux wist mee te delen gingen ze het, natuurlijk met hetzelfde doel, ook opzeggen váór het huis van de leveranciers van hun bazen.
Gaandeweg, wel doordat de kennis van het Sint-Elooirijm verzwakte, beperkten de opzeggers zich tot de tweede helft ervan ; het is
een feit dat het gedicht opvallend lang luidt. De eindverzen houden
stellig verband met de papieren verkleding en vermomming van de
reciterende leerjongen, die besluit met de opgave van de naam en de
woonplaats van zijn werkbaas.
Volledigheidshalve dient belicht dat aan deze jaarlijkse huldeviering
te .Mechelen in vroeger tijd van de H. Eligius trekken van dichte overeenkomst vastliggen met de toenmalige verering door de schoenmakérs aldaar van hun patronen, de SS. Crispijn en Crispiaen, op 25
oktober, en van de H. Huybrecht, patroon van de schrijnwerkers en
timmerlieden, op 3 november. In allebei deze gevallen liepen leerjongens van het ambacht naar de woning van de bazen ook gedost in
papieren priesterhabijt en bedelden om een drinkgeld (w). Die van de
houtbewerkérs deden het al op de dag voor de feestdag van de H.
Hubertus, aanmanend tot bijwonen van de jaarlijkse Sint-Huybrechtsmis in St.. Romboutskerk en het medeaanzitten op het daarna volgende
eetmaal ( 98 ) .
Verzen van de rijmpjes, welke zij toen voordroegen zijn alleen een
aanpassing uit het hier bovenstaande voor Sint-Elooi. Van Sint-Crispijn
werd nu volgehouden dat hij was
.

(97) F.E. DELAFAILLE : op. cit., blz. 89-90.
(98) F.E. DELAFAILLE op. cit., blz. 91.
:
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...gearriveerd
van Soissons op Parijs,
van Parijs op Brussel,
van Brussel op Mechelen.
Hij is gelogeerd in de beste kamer v an Pitsemburg (99).
Van hier trekt hij naar Lier.

Aangaande Sint Huibrecht heette het :
-

Sint-Huybrecht is gearriveerd
Van Lyons op Parijs,
Van Parijs op Brussel.
Van Brussel op Mechelen
Hij is gelogeerd in het Keizershof
Met een voituur (100) met vier mollen;
Als hij niet wil gaan, zullen wij hem rollen.

In de eerste aanhaling hier horen wij de regel „van Lyons tot Parijs"
wijzigen tot „van Soissons tot Parijs". Er werd al verondersteld
en
het luidt zeker aannemelijk !
dat zowel Lyons als Soissons oorspronkelijk moet hebben geheten Noyon ; Sint-Elooi is toch bisschop
van Noyon geweest. Edoch deze stad in Frankrijk was blijkbaar hier
te lande niet zo algemeen bekend, zodat haar naam door de mondgemenere gemakkelijk is vervangen geworden ; overigens alle drie de
franse stadsnamen rijmen op mekaar.
De beide aanpassingen horen wij gelijk de tekst voor Sint-Elooi te
werk gaan met inlassingen van mechelse toponiemen en namen van
mechelse huizen, waardoor de dijlesteedse herkomst van ons dichtstukje fel en snel wordt belicht.

(99) Dit was de naam van een plein, gelegen aan de Bruul nabij de Fonteinbrug langsheen de Dik le, alwaar ten jare 1198 een kommanderij van de
Teutonische Orde werd ingericht, die er reeds in 1128 beschikte over een bidplaats ; nadien vervangen door een kerk, waarvan de wijding anno 1451 plaatshad. Door aankoop verkreeg de stad in 1827 de gebouwen, waarin het municipaal kollegie
later uitgeroepen tot koninklijk ateneum en nog steeds met dezelfde naam gesierd
geopend is, terwijl de hoving werd ingericht als kruidtuin. Cf. Kanunnik W. VAN CASTER op. cit., blz. 59 vlgg.
LEOPOLD GoDENNE op. cit., blz. 51 vlgg.
H.C. CONINCKX Les chevaliers teutoniques
à Malines, in „Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines", Tome XXXIII (1928), blz. 1 vlgg.
(100) = rijtuig ; Frs. voiture. Het Mechels dialekt gebruikt ook uit het
Frans „kallesj" < calèche.
:

:

:
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Hierbij zij echter toegegeven dat het vers „Die t'Hanswyck verkeren..." ( 101 ) wat verrassend kan voorkomen, tenzij men eruit afleidt
dat de werklieden van de smidsen, gestaan in het oudtijds buiten de
stadsmuren gelegen gehucht Hanswijk, gemachtigd waren niet noodzakelijk de eremis bij te wonen in Sint-Romboutskerk, doch in eigen
groep in de parochiekerk aldaar met haar vermaard beeld van de wonderdadige Onze Lieve Vrouw (102) . Overigens erop gelet dat de oproep in het dichtstukje in hoofdzake het had gemunt op de smedersbazen, moge men zich herinneren dat ten tijde dat het smedersambacht
van voor het midden van de 19e eeuw aan het zieltogen was, daarentegen de Smedersbus in stand gehouden bleef, nl. als een tweeledig
genootschap, waarvan het ene deel de meesters verenigde en het andere de werklui; deze bus hield mettertijd een eremis voor de heilige
patroon volgens belief te in een of andere kerk van de stad op 1 december en jaar na jaar viel van de werkgevers hiervoor hun keuze op
de Hanswijkkerk.
De nadien verschijnende plaatsnaam Neckerspoel-poort lokt ons
naar een ander gehucht van de stad (103) . Werkelijk verhief zich, ten
tijde dat Mechelen omsloten lag met vestingen, aan het einde van de
huidige Keizerstraat de Nekkerspoelpoort, een vierkant gebouw uit
de 13 e eeuw, dat in de 17 e gedeeltelijk werd afgebroken en in 1812
geheel (104) Desondanks leeft de benaming nog altijd voort ter aanduiding van het pleintje tussen de huidige Frans Hals- en Zandpoortvesten.
Een taaie mechelse aanwijzing behelst „de Craen" in het detail :
„Hy is gelogeert in de Craen". Zo heette een zeer bekend gasthof aan
de Grote Markt ( 105 ), dat al zijn vroeger uitzicht had verloren nog
eer het vóór 1900 veranderde in het woon- en winkelhuis van de likeurhandelaar De Ridder-Laenen en sedert enkele jaren nu een bijkantoor
van de Kredietbank herbergt. Bekend is dat het reeds anno 1471 was
opgetrokken, doch in 1781 en opnieuw in 1870 verbouwd werd. In dit
gasthof vernachtte o.m. op 24 juni 1785 de prins August Friedrich
.

col) = zich ophouden, wonen.
(102)
Zie o.a. in ,,Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk 988-1938".
Officieel programma (Mechelen 1938), blz. 7 vlgg. Prof. Dr. ROBERT
FONCKE : O.L.V. van Hanswijk, in „Het Laatste Nieuws ", dinsdag 19 en
woensdag 20 maart 1963.
(1°3) Kanunnik W. VAN CASTER op. cit., blz. 300, 321.
(104) Kanunnik W. VAN CASTER op. cit., blz. 159.
(105) Kanunnik W. VAN CASTER op. cit., blz. 96.
:

:

:
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van Wurtemberg; de 16 januari 1793 logeerden er de twee afgevaardigden van de Franse Conventie, die in de kerken het zilverwerk kwamen in beslag nemen en naar Frankrijk overvoeren (106).
Deze vermelding van „De Craen" maakte soms plaats voor „...en
hy is gelogeert in de beste plaets van 't Hof van Befferen". Dit gasthof aan de huidige Bef f erstraat, die leidt van de Grote Markt naar de
Bef f erbrug váór de Veemarkt, behoorde, en nog in onze tijd, tot de
bekendste en opperbest aangeschreven hotels te Mechelen. Het droeg
natuurlijk zijn naam naar de benaming van de straat, nog steeds niet
nader verklaard, doch al voorhanden in een cijnsrol van 1220 en in
verband staande met een goed „Hove van Befferen", wat noordoostwaarts gelegen vlak voorbij de stadsvesting, alwaar vroeger het gerechtshof „voor 't Land van Mechelen... onder Brabant" zetelde (1)4).
Sterk zal het wel niet verwonderen dat het hier besproken volkse
rijmpje hier en daar veranderingen te verduren kreeg, die het minder
verheven laten luiden dan men gerechtigd was te verwachten van een
eredeuntje voor een heilige. De versie, die wij mochten horen bij onze
zegsman, wijlen de heer A. Siroux, zeker niet ! Ze gaat nog kapoenachtiger te werk wanneer zij het oorspronkelijke 22' vers opzij schuift
voor : „Hij heeft 'ne smoel gelijk een halfmaan ( 10 ?)" en nog minder
neemt zij een blad voor de mond als zij na „Sinte-Loei is gearriveerd"
soms brutaal binnensmokkelde „met zijn kloeten gepaleerd" (108).
Vergeleken met de door ons hierboven overgedrukte tekst, zoals
vermeld door F.E. Delafaille, Cornelissen, Gab. Celis en Van Coppenolle, omvatte die, geciteerd door de heer A. Siroux, alleen de vijftien
laatste verzen daarvan. Hij ging tevens een aanpassing aan de jaren
dichter bij ons vertonen dank zij de vervanging door „vijf centiemen"
in de vermelding „een schelling de boet(e)" en geleidelijk door de
verzwijging van de vroegere muntennamen „stuyver" en „oord"; zijn
„genevel" voor „brandewijn" is ook juister dan „genever" en overigens vereist door het eindrijm.
Ons Sint-Elooistukje laat opvallend enkele leenwoorden aan de

(los)

AD. REYDAMS : t.a.pl., blz. 347.

(107) = een vet gezicht. Het Mechels gebruikt uitsluitend „halfmaan" voor
Nederl. „raagbol" ( = langharige borstel in de vorm van een hele, halve of
kwartbol, die aan een lange stok bevestigd is en dient om spinrag weg te nemen of om ruiten schoon te wassen) . Cf. VAN DALE : Nieuw handwoordenboek
der Nederlandse taal ('s Gravenhage, 1956) .
(3.08) = met zijn teelballen versierd.
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beurt komen, althans uit het Frans overgenomen werkwoorden : manqueren, compareren, salueren, paleren, gearriveerd, gelogeerd; bijna
alle uitgezonderd alleen „compareren" verstaan de mechelse
volksmensen ze zonder hinder en gebruiken ze vlot, in zulke mate dat
de daaraan beantwoordende nederlandse „ontbreken, groeten, verschijnen, sieren, aankomen, onderkomen hebben" nooit of toch uiterst
zelden worden aangewend.
Wij menen dat men dit gedicht voor de H. Eligius mag doen
opklimmen tot kort voor of kort na het jaar 1700; men lette maar op
zijn woordenschat en de toegepaste spelling en de gang van zijn versregels. Wij ontmoeten o.a. de onderdrukking in „In wyn en in 't goe
bier" van de eind d of -t, die nog steeds regelmatig wordt toegepast
in het mechels dialekt bij de uitspraak van éénlettergrepige woorden
vóór een medeklinker en op het einde van de volzin: „dat hebben wij
nie(t) goe' gedaan; goe' weten, zenne; ze zie(t) nie(t) goe'; wa(t)
gaan we doen ?; gaan wij da(t) nog zien ?".
Omdat opvallend zelden ererijmen ter verheerlijking van Sint-Elooi
bij onze vlaamse mensen waren en zijn aan te treffen, verdient het
bovenstaande reeds de belangstelling van de volkskundigen te onzent
en inzonderheid van hen allen, die voor het doen en laten en voor de
rijmkunst van het volk te Mechelen oog en oor openhouden. Het moge
trouwens nog eens beklemtoond worden dat het smedersambacht aldaar, alhoewel sinds jaren en decenniën weggekwijnd, er in de rij
stond onder de oudste arbeidersgilden ( 43 ) en dienvolgens de eeuwen
door de eer genoot onder die alle de voorrang toegekend te krijgen
bij de feesten in de stad, kerkelijke en wereldlijke (51).
-

OVER HET VERTALEN VAN PERSOONSNAMEN
door
Prof. Dr. J.L. PAUWELS
Lid van de Academie

Hertog Charles Alexandre de Lorraine (°1712), broeder van keizer
Frans I, was van 1841 tot 1880 landvoogd voor Maria-Theresia in
onze gewesten. Hij was zeer populair en stond bekend als een levenslustig, joviaal man, die het leven van de prettige kant bekeek, waaruit
wijlen Dr. Leo Goemans het besluit trok dat de herinnering aan deze
Charles voortleeft in de vrij verspreide volkse uitdrukking 't is 'ne
sjarel, toegepast op iemand die een of andere minder gewone daad
stelt, die graag poetsen bakt aan anderen, die in alle omstandigheden
raad weet, een haantje-de-voorste enz., meestal in niet-pejoratieve zin
gebruikt ( 1 ) . Ook in straatnamen wordt zijn aandenken bewaard en
hier treffen we dan het probleem aan dat we in dit opstel wensen te
behandelen. Past het in een Nederlandstalige gemeente zo'n straat
Karel van Lotharingenstraat te noemen of moet ze Charles de Lorrainestraat heten, met onvertaalde persoonsnaam ?
Eerst nog een korte uitweiding over de Nederlandse vorm van de
naam. In het Frans was de oorspronkelijke vorm Lotharingie, later
vervangen door Lorraine. Het Nederlands heeft beide vormen overgenomen met aanpassing van het woordeinde. In het Zuiden is de vorm
Lorreinen (met de afleidingen Lorreiner, Lorreins), reeds voorhanden
in de 13de-eeuwse Frankische roman der Lorreinen, tot op onze dagen
in gebruik gebleven, maar nu wordt hij geleidelijk vervangen door
de in het Noorden gebruikelijke vorm Lotharingen (met de afleidingen Lotharinger, Lotharings). Het conservatieve vertaalwoordenboek
( 1 ) Te Aarschot is de uitdrukking mondgemeen, maar men gebruikt er met
dezelfde betekenissen 't is 'ne jakke, een augmentatiefvorm bij de voornaam
Jan, en ook, als variant van „sjarel" : 't is 'ne sjarlewie (= Charles-Louis). Nu
zal ik niet beweren dat aartshertog Karel Lodewijk Johan van Oostenrijk, die
in 1793/94 ook even landvoogd van de zuidelijke Nederl an den is geweest,
voor deze sjarlewie peter heeft gestaan. Er zijn enkele tientallen voornamen
soortnamen geworden in de volkstaal, zodat het een hachelijke onderneming
is te achterhalen of een bepaald individu achter zo'n naam schuilgaat,
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van Callewaert kent nog alleen Lorreinen, Verschuerens Modern Woordenboek vermeldt beide vormen, maar verwijst bij Lorreinen naar
Lotharingen. Te Brussel is er een Lotharingenlaan, in Tervuren een
Karel van Lorreinenstraat en te Leuven is enkele decenniën geleden
de Karel van Lorreinenstraat omgedoopt tot Karel van Lotharingenstraat. In de volksmond bleef er echter de oude naam bewaard.
In België zijn er een aantal gemeenten die van ouds een Germaanse
en een Romaanse naam dragen, niet alleen steden als Antwerpen/
Anvers, Tienen/Tirlemont, Tournai/Doornik, Namur/Namen, maar
ook kleinere dorpen, vooral bij de taalgrens, als Raatshoven/Racourt,
Kasteel brak en/Brain e-1 e-Chateau, Gl aaien/Gl ons, Liek/Ol e ye. Nog
niet lang geleden is er een poging ondernomen om de „vertaling" of de
anderstalige vorm van deze plaatsnamen taboe te verklaren, zodat
men te Gent de trein kon nemen naar Liège en te Charleroi le train
pour Antwerpen. Een ministerieel besluit kan echter een eeuwenoude
traditie niet met een pennetrek teniet doen. Wat in de taal historisch
gegroeid is, dient men te eerbiedigen.
Verreweg de meeste plaatsnamen blijven onvertaald en het heeft
dan ook weinig zin de Dorenberg te Aarschot Mont-des-Ronces te
noemen ( 1 ) en de Faubourg Saint-Remy te Chimay om te dopen tot
Voorstad Sint-Remigius C). Het is nu algemeen aanvaard : a) dat
straatnamen onvertaald blijven in eentalige gemeenten. Evenmin als
er te Luik een Sint-V incentiusstraat bestaat, komt er te Leuven een
Voer des Capucins voor. Alleen te Brussel en in gemeenten met bijzonder taalregime bestaan de straatnamen officieel in beide talen.
b) Dat voor onvertaalde gemeentenamen de spelling wordt gebruikt
van de eigen taal, b.v. Waterloo (eentalig Franse gemeente) , Tervuren
en Heverlee (eentalig Nederlandse gemeenten) . Dat het gemeentebestuur van Schaarbeek in Franse teksten de ouderwetse spelling
Schaerbeek handhaaft vinden we niet sympathiek, maar kunnen we
niet helpen.
**
^

Het probleem dat we hier behandelen is enigszins verschillend : het
betreft de vastheid, de onaantastbaarheid van persoonsnamen, de
vraag of we een persoonsnaam al of niet vertalen.
(1) In mijn jeugd stond daar, in een grote tuin, een huis dat blijkens een
groot opschrift Villa Mont-des-Ronces heette.
(2) Eigenlijk was het nog erger ! In 1925-30, de tijd v an de „algemene
tweetaligheid" in België, kon men ter plaatse lezen : Sint-Remizius.
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De kwestie van de vastheid van persoosnamen is wettelijk geregeld
en wel door het decreet van 6 fructidor jaar II ( = 25 augustus 1794) ,
dat nog altijd van toepassing is en waaruit ik citeer :
Art. 1. Geen enkel burger mag een andere naam of andere voornamen dragen ( 1 ) dan die welke in zijn geboorteakte zijn vermeld...
Art. 2. Het is ook verboden een bijnaam (surnom) aan zijn eigennaam toe te voegen, tenzij hij tot dusver gediend heeft om de leden
van dezelfde familie te onderscheiden, zonder de feodale of nobiliaire
kwalificaties in herinnering te brengen.
Art. 4. Het is aan alle openbare ambtenaren uitdrukkelijk verboden in de akten de burgers anders aan te duiden dan met de naam
en voornamen die zij dragen in de geboorteakte of de volgens art. 2
bewaard gebleven bijnamen...
Ook art. 38 van het keizerlijk decreet van 6 juli 1810 dat de rechterlijke organisatie regelt, is van belang voor ons probleem : „De presidenten van de rechtbanken... duiden de partijen uitsluitend met hun
namen en voornamen aan ; zij mogen er slechts die titels van prins,
hertog, graaf, baron of ridder aan toevoegen, die door ons of door
onze opvolgers zijn verleend... (2).
Het wijzigen van voornamen en familienamen is niet helemaal onmogelijk. In de wetten van 11 en 21 germinal, jaar XI (1 april 1803)
vinden we hieromtrent een regeling, wat de voornamen betreft in art.
2 en 3, voor de familienamen in art. 4 tot 9. Zulke wijzigingen gebeuren echter niet gemakkelijk. De wet eist daarvoor een op geldige
redenen gesteunde vraag, gericht tot de rechtbank die bij vonnis de
wijziging kan toestaan. Het is dus telkens een hele procedure ! Zelfs
de verbetering van een schrijffout, de verplaatsing of toevoeging van
een apostrof en derg. kan maar door een rechterlijke uitspraak gebeuren.
In de meeste Europese landen is de familienaam vast. In Engeland
is men op dat stuk minder streng. Men verandert er gemakkelijker van
naam en voegt graag een tweede naam toe aan die welke men van zijn
voorouders heeft geërfd.
Ook wat de voornamen betreft eerbiedigt men in de meeste landen
dezelfde vastheid. In België geldt dat de ambtenaar van de burger-

(1) Het dragen van een naam en een voornaam was verplicht gesteld.
(2) Blijkens een arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 7/4/24 is
de adellijke titel, verschillend van de naam, een eervolle toevoeging die, evenals
de naam, de afstamming en de familie aanwijst.
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lijke stand geen andere vorm mag geven aan de bij de geboorteverklaring gekozen namen en dus zeker geen vertaling mag geven. In
Zwitserland is het verboden in de akten voornamen te verzwijgen, te
vertalen of de volgorde ervan te wijzigen. Toch mag, op verzoek van
de belanghebbende, een vertaling tussen haakjes worden toegevoegd.
Voorlopig kunnen we dus op de vraag gesteld in de eerste alinea
van deze bijdrage antwoorden : Indien Charles de Lorraine een gewone moderne naam was, zouden we hem niet mogen vertalen, ook
niet in een straatnaam. Maar : 1. de vastheid van de persoonsnamen dateert nog maar van circa 1800 ; 2. het betreft hier een historische
naam.

**
^

Het is algemeen bekend dat, vooraleer de volstrekte vastheid van
de voornamen en familienamen wettelijk werd voorgeschreven, men
het niet zo nauw nam met die onaantastbaarheid. Als we vaststellen
dat een gemakkelijke naam als „de bakker" in het telefoonboek van
Brussel met 9 verschillende spellingen voorkomt : Debacker, De Ba-

cker, Debackere, De Backere, de Backere, De Bakker, De Bakkere, De
Backère, De Bacquer + nog vier umlaut-spellingen : Debecker, De
Becker, De Beckere, Debekker (totaal 13 grafieën) en „de klerk" met
11 spellingen : Declerck, De Clerck, de Clerck, Declerq, De Clercq, de
Clercq, Deklerck, De Klerck, de Klerck, De Klerk, de Klerk, dan kunnen we enkele verschillen wel verklaren door invloed van tijd en
plaats waar(in) de namen zijn ontstaan, maar de meeste afwijkingen
berusten op toeval en willekeur. We hebben allemaal gehoord van
gevallen waarin broeders en zusters een familienaam droegen die niet
helemaal identisch was. Een kras staaltje werd me meegedeeld door
J. Jacquart in 1948 : In de zes doopakten van de zes kinderen van een
van zijn voorouders, gehuwd in 1722, alle zes geboren te Moeskroen,
werd de familienaam op zes verschillende manieren gespeld !
Het is ook bekend dat in oude documenten personen vaak vermeld
staan met voornaam + afstammingsnaam + bijnaam, wat veilig leek
voor de identificatie. Wat op de voornaam volgde was immers alles
behalve vast. Dat toevoegsel kon tijdelijk zijn en was in het begin niet
erfelijk. Slechts langzamerhand is een betrekkelijke vastheid gegroeid
en rond 1800, toen de namen officieel vast werden, waren er nog heel
wat mensen zonder vaste familienaam.
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Het is dus duidelijk dat vóór de vastlegging van de namen, vertaling
ervan in bepaalde gevallen voor de hand lag. In de middeleeuwse in
het Latijn gestelde oorkonden werden Germaanse namen meestal gelatiniseerd. We kennen een groot aantal dergelijke gevallen : de Index
historicus in het le deel van de Diplomata Belgica van Gysseling en
Koch bevat honderden latiniseringen van dat soort. Het zijn echter
meestal geen vertalingen, maar aanpassingen : de Germaanse persoonsnamen krijgen eenvoudig een Latijnse uitgang, die men dan in
de vereiste casus kon neerschrijven ; type Adal f rictus, Chlodobaldus,
Egesburga, Guodhelda enz.
In de Renaissance-tijd, toen reeds een aantal min of meer vaste
familienamen bestonden, vonden de humanisten er plezier in hun namen te verlatijnsen, soms zelfs te vergrieksen. Dat kon gebeuren door
het toevoegen van een Latijnse (of Griekse) uitgang of door globale
vertaling. Voorbeelden van het eerste type : De Vos > V ossius ;
(H)ortels > Ortelius ; Wigle > Viglius ; de Groot > Grotius ; Fournier > Furnerius ; Peter Kanis > Canisius ; Roland de Látre > Orlandus Lassus. Ook in de genitiefvorm zijn dergelijke formaties vaak
vaste familienamen geworden : Arnoldi, Huberti, Simonis, Antonides.
Voorbeelden van het tweede type : Gerhard Kremer > Mercator ;
van Kiel > Kilianus (waaruit Kiliaan) ; Philipp Schwarzerd > Melanchton ; Neumann > Neander ; Roelof Huisman > Rudolf Agricola ; Frans Dubois > Sylvius. Iemand uit 's-Hertogenbosch kon zich
Buscoducis noemen, een Van de Poel of Van de Broek Paludanus en
een smid of een Lefèvre Faber. Ook hier komen genitieven als familienamen voor : Fabri, Custodis.
Latiniseringen gebeurden opzettelijk, vaak uit zucht tot geleerddoenerij, uit snobisme. Onopzettelijk, op natuurlijke wijze, gebeurden
aanpassingen en vertalingen in een andere levende taal. Aanpassingen
van dat type zijn de Nederlandse namen die verfranst worden : Cloet >
Clouet ; Geubelinckx > Gobelin ; Verbesselt > Verbecelte ; Van de
Walle > de Gaulle. Franse namen worden vernederlandst : Lef èvre >
Lefever ; Taisnier of Teignier > Teniers ; Dubois > De le Boë (Sylvius) . De Italiaanse naam Giacomotto wordt Jaquemotte. De Vlaamse
schilder Pieter de Lange heet in Italië Petro Longo en Roger de la
Pasture, geboren te Doornik, heet in Vlaanderen Rogier van der
1/eyden.
Bij het zoeken naar de etymologie van zijn familienaam constateerde G. Walschap dat de naam, in een Latijnse akte van 1118 gedragen door (Rogerus) de W7alonis Capella, in Franse akten uit de 13.,
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14 e en 15 e eeuw de I/aloncapelle luidde en in Nederlandse akten uit
die tijd van W/al sca p el (l) e (I).
Over het voorzetsel Van in persoonsnamen is al heel wat geschreven, omdat er allerlei problemen aan vastzitten. Het vormt een integraal bestanddeel van de naam en is er vaak mee vergroeid. Deze vergroeiing is geleidelijk gebeurd en is niet overal volledig. In Nederland is dat Van nog een losser deel van de naam dan in België. Enkele eeuwen geleden was het overal een nog zeer los element, zodat het
soms werd weggelaten en normaal kon warden vertaald, zelfs als de
rest van de naam ongewijzigd bleef. Het is bekend dat Jacob van Artevelde, als hij in het Frans een brief schreef aan de koning van
Engeland, ondertekende : Jacques d'Artevelde.

**
^

Als men een adellijke titel citeert gevolgd door het voorzetsel van /
de / of / von + een geografische naam, wordt in elke taal zo'n geheel
uitgedrukt op eigen wijze, d.w.z. alle woorden van de groep zijn of
Nederlands of Frans of Engels of Duits enz. Ook de geografische
naam heeft een eigen vorm, als die bestaat. Deze regel geldt niet alleen voor het verleden, maar ook nog voor onze eigen tijd. Enkele
voorbeelden : de graaf van Vlaanderen, le comte de Flandre, the
count of Flanders, der Graf von Flandern ; le prince-évêque de Liège,
de prins-bisschop van Luik ; de hertog van Alva, le duc d'Albe ; le
marquis de Carabas, de markies van Carabas ; le comte de Paris, de
graaf van Parijs ; la princesse de Réthy, de prinses van Retie.
Ook als de titel niet wordt uitgedrukt, maar de naamaanduiding
bestaat uit : voornaam + voorzetsel + geografische naam, gebruikte
men vroeger altijd, soms nu nog, de eigen taalvorm. De personen die
in het Nederlands bekend staan als Boudewijn van Constantinopel,
Willem van Oranje, Filips van Boergondië, Margaretha van Oostenrijk, Catharina van Aragon, Jacoba van Beieren, Gwijde van Dampierre, Genoveva van Brabant, Frederik van. Bohemen, Harald van
Denemarken, Karel van Zweden, Lodewijk van Hongarije, Gwijde
van Namen, Margaretha van York, Juan Carlos van Bourbon ...
heten in het Frans Baudouin de Constantinople, Guillaume d'Orange,
( 1 ) Een Jean de W"aloncapelle heet in 1370 in een Nederlandse akte Janne
van W/alscapple. In 1568 leeft er te Londerzeel een Henric van WValrchappele,
wiens zoon in 1581 Wal schap heet. (Meegedeeld door G. Walschap) .
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Philippe de Bourgogne, Marguerite d'Autriche enz. Hier zouden wij
honderden namen kunnen citeren die in elke levende taal werden en
warden vertaald. Karel van Lotharingen = Charles de Lorraine behoort zonder enige twijfel tot deze groep.
We kunnen ook wijzen op de belangrijke groep namen van historische personages die bekend staan met hun voornaam + bijnaam ;
deze laatste heeft dan de individualiserende functie van een familienaam. Welnu de hele groep „voornaam + bijnaam" wordt normaal
vertaald. Enkele voorbeelden met Karel : Karel de Grote = Charlemagne ; Karel de Stoute = Charles le Téméraire ; Karel de Goede =
Charles le Bon ; Karel de Dikke = Charles le Gros ; Karel de Wijze =
Charles le Sage ; Karel de Kale = Charles le Chauve ... Nog een
paar andere voorbeelden : Lodewijk de Vrome = Louis le Pieux ;
Boudewijn de Jonge = Baudouin le Jeune ...
Ook het toegevoegde telwoord wordt vertaald : Karel de Vijfde =
Charles-Quint ; Lodewijk de Veertiende = Louis-Quatorze ... Er is
nog een ander type van bijnamen die men vertaalt : Boudewijn met de
Baard = B. le Barbu ; Boudewijn met de Bijl = B. a la Hache ; Boudewijn met de IJzeren Arm = B. Bras-de-Fer (1).
Toen even voor en onder Napoleon de familienamen dienden vastgelegd te worden en de adellijke titels van de eigenlijke naam waren
uitgesloten, werden vele adellijke families ingeschreven onder de
naam „de + geografische naam", b.v. de Ligne, de Mérode zonder
meer, om de eenvoudige reden dat ze geen andere naam hadden. Was
dit wel het geval, dan werd natuurlijk die naam in de registers geboekt, eventueel gevolgd door de adellijke titel als toevoegsel bij de
naam.
Enkele voorbeelden van het tweede geval, opgetekend uit jaarg ang
1889 van de Almanach de Gotha, mogen hier volgen : Joseph-MarieGuy-Henri-Philippe de Riquet, prince de Chimay et de Caraman. —
Henri de la Mairie, prince de Condé. Don Honoré Caëtani, duc de
Sermoneta, prince de Teano, duc de San Marco, marquis de Cisterna
etc. Jérôme-Paul-Jean-Baptiste de Nompère, comte de Cham pagn y,
duc de Cadore etc. Als we de vier geciteerde personen in het Nederlands benoemen, zullen we zeggen Joseph ... de Riquet, prins van

( 1 ) Deze vertaling, zegt E. Vroonen in zijn werk „Les noms de personnes
dans le monde" (blz. 227) is verkeerd. Het zou Baudouin du Br as de l'Yser
moeten zijn, want de oorspronkelijke benaming zou B. van den Yser(en) Arm
geweest zijn ! We laten deze verbetering voor zijn rekening.
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Chimay.
Henri de la Mairie, prins van Condé.
Don Honoré
Caëtani, hertog van Sermoneta enz.
Jérôme. . . de Nompère, graaf
van Chum pagn y enz.

Als het echter personen betreft die geen andere familienaam hadden dan hun adellijke titel met geografische bepaling, is het geval
minder eenvoudig. De Duitse titels zijn het talrijkst. Zoals bekend is
in het Duits het partikel von meestal een aanduiding van adeldom en
wordt het als losstaand van de naam gevoeld. In de Almanach de
Gotha vindt men het regelmatig vertaald (de) en in het Nederlands
zeggen en schrijven we spontaan van : Aloïse, prince de Kauwitz-Rietberg (prins van) ; Charles, prince d'Auersperg (prins van) ; Rhaban,
comte de Westphalen-Furstenberg (graaf van) ; le prince Alexandre
de Schoenbourg-Hartenstein (prins A. van) ; Ernest II Auguste-Charles..., duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha... landgrave de Thuringe... (hertog van... landgraaf van) .
In het Frans komen honderden niet-adellijke namen met de voor en
wordt het voorzetsel als een vast bestanddeel van de naam gevoeld,
ook door de dragers van de naam zelf. Enkele voorbeelden : Decaen,
de Gaulle, Detrooz, Denamur, Deflandre, Dewandre, Despa, De Charleroy, Deleuze.
Als het adellijke families betreft, is het Franse voorzetsel de veel
minder vast en aarzelen we vaak of we het zullen handhaven of
vertalen. Enkele voorbeelden uit de Almanach de Gotha : JacquesAlbert de Broglie, duc de Broglie et prince du Saint-Empire ; HenriLouis César Paul de Broglie Revel (branche cadette) ; duc EngelbertProsper ... , duc d'Aerschot et de Croy, duc de Meppen, prince de
Recklinghausen ... ; Louis- Eugène..., prince de Ligne, d'Amblise et
d'Epinoy, grand d'Espagne... ; Henri-Charles ..., comte de Mérode,
marquis de Westerloo, 5 e prince de Grimberghe et 8 e prince de Rubempré. Ik meen dat voor het al of niet vertalen van de veel afhangt
van het feit of we het woord dat op de volgt nog als een geografische
naam ervaren. Dat is blijkbaar niet meer het geval met namen als
de Ligne, de Croy, de Grunne. Wij zullen dus zeggen en schrijven :
Albert de Ligne, Charles de Croy, Baudouin de Grunne ; zelfs zonder
voornaam en alleen met de titel : prins de Ligne, graaf de Grunne.
Ervaren we de naam nog duidelijk als een geografisch begrip, dan
vertalen we de, b.v. prins van Recklinghausen, prins van Grimbergen,
markies van Westerlo, hertog van Meppen.
Twijfelgevallen komen herhaaldelijk voor. Ik meen dat de te Westerlo gevestigde adellijke familie zich zelf altijd de Mérode noemt.
-

-

-

-

'
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Iedereen in de streek zegt de Mérode, maar in Winkler Prins en andere woordenboeken en werken is er spraak van de graven van Merode.
Te Aarschot is „graaf van Aarschot" nog mondgemeen. Ik heb er nooit
horen spreken van een graaf d'Aerschot ! Nochtans lees ik in De Nieuwe Gids van 9/10 dec. 1967 (blz. 13) over de prijs van graaf d'ArschotSchoonhoven. Misschien staat die man onder die naam ingeschreven
in de registers van de burgerlijke stand en heet hij dus feitelijk zo.
Een mooi staaltje van aarzeling tussen van en de vinden we in de familie de Riquet : de oudste is prince de Chimay = prins van Chimay,
de tweede is prince de Caraman = prins van Caraman of de Caraman ?

**
^

Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat de namen van historische
personages regelmatig werden vertaald en nu nog in de verschillende
talen in verschillende vormen gebruikelijk zijn. Straatnamen vormen
geen uitzondering op deze regel. Ten bewijze moge hier een lijst volgen van tweetalige straatnamen uit de Brusselse agglomeratie : rue
Godefroid de Bouillon = Godfried van Bouillonstraat ; rue Marie
de Bourgogne = Maria van Boergondiëstraat ; avenue Marie de
Hongrie = Maria van Hongarijelaan ; rue Aleyde de Brabant =
Aleydis van Brabantstraat ; rue Comte de Flandre = Graaf van Vlaanderenstraat place Duchesse de Brabant = Hertogin van Brabantplein ; avenue du prince d'Orange = prins van Oranjelaan ; rue
du Taciturne = Willem de Zwijgerstraat ; rue Philippe le Bon =
Filips de Goedestraat ; boulevard Charlemagne = Karel de Grotelaan ; rue (avenue) Charles-Quint = Keizer Karelstraat (-laan ,
rue Charles VI (Six) = Karel VI (de Zesde) straat.
Ook de namen van kunstenaars, geleerden en derg., die in vroegere
eeuwen vertaald werden, treffen we in Brusselse straatnamen aan in
verschillende vorm in het Frans en het Nederlands, b.v. rue Léonard
de Vinci = Leonardo da Vincistraat ; rue Juste Lipse = Justus
Lipsiusstraat ; rue Le Tintoret = Tintorettostraat ; rue le Titien =
Titiaanstraat ; rue Guillaume Tell = Willem Tellstraat ; rue
Saint-Vincent de Paul = Vincentius a Paulostraat. In zulke gevallen
vertaalt het Frans dus de naam wel, het Nederlands niet. Een enkele
keer laten de vertalers een naam onvertaald : rue Dodonée = Dodoneestraat i.p.v. Dodoens- of Dodoneusstraat.
Straatnamen die alleen de voornamen bevatten van vorstelijke personen, warden ook vertaald, b.v. te Brussel : rue Marie-Thérèse =
)

-
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Maria Theresiastraat ; square Marie-Louise = Maria Louizaplein ; —
rue Marie-Henriette = Maria Hendrikastraat ; rue Marie-Christine = Maria Christinastraat. Tot onze verbazing treffen we te Brussel
een paar keren de Nederlandse vorm van een persoonsnaam aan in
franstalige straatnamen : rue Van Artevelde, rue Roger Vander
Weyden.
Het ligt voor de hand dat in de talrijke straatnamen die een gewone,
niet-historische persoonsnaam bevatten, nooit vertaling optreedt, b.v.
in De Launoystraat, De Theuxstraat, De Moranvillestraat, Van. Hoegaerdestraat, Van Eyckstraat, Van Laerstraat, ook niet in Van Maerlantstraat. De namen van adellijke personen blijven onvertaald in de
Brusselse straatnamen : 1. als de naam nog nooit vertaald werd hij
is dan historisch onbelangrijk ; 2. als de vertaling niet meer in gebruik
is, meestal omdat de titel familienaam is geworden. Enkele voorbeelden : Cornet de Grezstraat, William Degouve de Nunquestraat, de
Villegas de Clercampstraat, de Villalobarlaan, Baron de Castrolaan.
Natuurlijk treffen we hier ook gevallen aan waarin al of niet vertalen afhangt van het al of niet aanvoelen van de naam als een geografisch begrip. Het Franse de is gehandhaafd in de namen : de Limburg Stirumlaan (Verschuere vermeldt een graaf van Limburg Stirum) ; Jean d'Ardennestraat ; Jean de Bolognelaan, Filips (sic) de
Champagnestraat. Het verschil van standpunt komt duidelijk tot uiting
in de volgende vier Nederlandse straatnamen te Brussel : Prins van
Oran j elaan, Prins van Luiklaan ; Prins de Lignelaan, Prins jean de
Mérodeplein.
Nieuwe titels vertaalt men niet, al komt er een sprekende geografische naam in voor. Ten bewijze de Brusselse straatnamen : Jean de
Dixmudelaan, de Witte de Haelenstraat ; Generaal Dossin de St.-Georgeslaan ; Karel ( !) d'Orjo de Marchovelettelaan. Behalve dan titels
in de koninklijke familie : prinses van Retie.
Samenvattend kunnen we zeggen dat van persoonsnamen alleen een
vertaalde vorm voorkomt, als deze door het gebruik is gewettigd. Ook
hier geldt het algemeen gebruik als opperste wet.

MIDDELNEDERLANDS TSERTSEVROUWE

door
Prof. Dr. A. VAN LOEY
lid van de Academie

Tsertsevrouwe is een woord, dat in enkele mnl. teksten voorkomt en
vrijwel onbekend en tot nu toe zelfs helemaal raadselachtig was gebleven. Hoewel Verdam het niet vermeldt, kan men na enig zoeken
in het Mnl. Wdb. er toch de weg naar betekenis en etymologie in
vinden. Ik wil dan ook hier mijn avonturen in dezen vertellen.
Mijn eerste kennismaking met tsertsevrouwe heb ik een kwarteeuw
geleden gekregen door herhaalde lectuur van een merkwaardig boek
uitgegeven door de Rijksarchivaris Jacques Bolsée : La Grande Enquête
de 1389 en Brabant ( 1 ) . Dat boek bevat een langs reeks getuigenissen
van kleine luitjes na een onderzoek, op last van de Hertogin, omtrent
het beheer en knevelarijen van ambtenaren. In n° 51 (blz. 22) lezen
we, in een eerste vindplaats : „Gielijs voirs. [wegens de vermeende
diefstal van een bijl) moist dis geven Everart voirs. [meier te Rode]

13 francken ende Co p pen Doyman van vrointgelde 2 gulden, ,ende
Everarts tsertsevrouwen 2 gh el te wijns" .
In een andere vindplaats (n° 690, blz. 277) heet het : „Art Scoemakere voirs. claecht over Janne foes alse dat hi een huus huerde jegen
Grieten van den Speelberge, Arts sertsevrouwen".
Wat de betekenis van (t)sertsevrouwe wel mag zijn raadt men zonder moeite : „minnares" of „bizit". Bevestiging hiervan krijgt men
in de volgende passus, gelicht uit een Tongerse oorkonde van 24 februari 1399 (een overeenkomst tussen de magistraat en het „ghemeyn
convent des hospitaels van Sinte Jacob" over het aanstellen van beheerders en rentmeesters) : „soo e y st dat meystere, gesworen ende raet set-

( 1 ) Brussel, MAURICE LAMERTIN, 1929 in-8°, XL 672 blzz. (een uitgave
onder auspiciën van de Commission royale d'Histoire) .
;
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ten soelen in den seleen hospitale vier personen die neyt gehuwet en
zoelen syn noch zertse vrouwen hebben" ( 2 ).
Vier personen die niet gehuwd zijn noch „zertse" vrouwen hebben :
duidelijk is dat een zertse vrouw hier een „minnares" is. Anders is het
gesteld in een tekst uit Maastricht van a° 1380 : „WWe eyne tsartse
vrouwe bij sijn gecoght wijf set in sijn sel f s huys, ... die solen der stat,
manlic van hon, doen eynen weegh te Rochimadon" ( 3 ) . Hier betekent
tsartsevrouwe duidelijk „bijzit".
Tot nu toe hebben we dus tsertsevrouwe(n), sertsevrouwe(n) (Brabant), zertse vrouwe (Tongeren), tsartse vrouwe (Maastricht) . Zo,
op het eerste gezicht, is (t)sertse een geflecteerd bijvoeglijk naamwoord, met de betekenis „geliefd".
We vinden dit tsertse in de Brabantse enquête in een andere vindplaats (no 499, blz. 206) waar het heet : „dat viel op tide voirleden

dat twe vrouwen uuter prochien qualec eens worden ende vechtende
in een huus omme een huus te huerne, also darter eenre sertsenhere
in de camere lach daer sij qualec eens worden, ende scoet op, ende ghinc
tusschen hen beiden vrienden best [vriendschappelijk stemmen) so
dat d'een ene bule viele". Dit keer is er sprake van een sertsenhere,
niet van een sertsevrouwe.
Sertsenhere, of sertsen (bnw.) here is dus een „minnaar".
Wat is het woord serts ? Men is geneigd te denken aan het mhd.
zart, dat het Mnl. W. VII 44 in verschillende vormen kent : saert,
tsaert, sairt, tsert en zelfs met -s : saerts (zonder vindplaats), serts in
het zinnetje : die weerde wangen sietmen blosen ghelijc den tsertsen
roden rosen uit „Een moy sprake van sesterhande verwe" (handschrift
van omstreeks 1460 (4).
Als betekenis van dit zgn. mnl. saert geeft Verdam aan : „teed er,
teer, zoowel in de bet. liefelijk als in die van zwak". Een dergelijke
betekenis „liefelijk, teder" zou misschien kunnen passen, maar twijfel
blijft gewettigd, zoveel te meer daar de vorm, op één vindplaats na,
steeds op -t, niet op -ts, uitgaat.
(2) JEAN PAQUAY, Cartulaire de la Collégiale de Notre-Dame a Tongres jus qu'au XVe siècle. Tongeren, 1909, I n° 323, blz. 612 v. Ook te vinden in mijn
Middelnederlands Leerboek (Antwerpen, De Sikkel), 1947), n° 82, blz. 341.
(3) Te lezen in Karel Stallaert : Glossarium van verouderde rechtstermen
Leiden, E.J. Brill, 1890, II, 98, i.v. coo pen 1) .
( 4 ) in W. BILDERDIJK, Nieuwe Taal en dichtkundige verscheidenheden.
Rotterdam, 1824-25, deel 4, 86, 67. Zie Bouwstoffen bij het Mnl W n° 80,
blz. 84
...

-
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Later dan bovengemelde lectuur kwam mij, weer helemaal toevallig, de volgende passus onder ogen : „Item in de merct te Berghe was
vercocht Jan den V e y, van Sint Omaers, 1 ward ek o os [,,wambuis")
jevoedert, een fostaen [ stof, bombazijn") ende enen froc
[,,overkleed, jas"), dat toebehoorde shoofmans shersevrauwe". Die
tekst, gelicht uit de Rekeningen der baljuws van Vlaanderen (Gent)
staat te lezen bij Jozef Jacobs, Het W/estvlaamsch van de oudste tijden
tot heden (Groningen, 1927, blz. 143), met de datering 1382-1384.
Jacobs glosseert shersen aldus : „van fra. chère + vrouw : Nwvl.
scheers ; geliefde, minnares". Met dit nwvl. scheers weet ik geen
raad (5), en in het middelnederlandse westvlaams weet ik, in Jacobs'
verband met fra. chère, ook al geen raad met de „flexie"-n in shersenvrauwe (,,dat toebehoorde shoofmans shersenvrauwe" : men verwacht
sherser vrauwe).
Een licht is me eindelijk opgegaan toen ik in 1958, na mijn recensie
van de uitgave van C. Kruyskamp, De Middelnederlandse Boerden
('s-Gravenhage, 1957), in boerde (aldaar) n° XIV, opnieuw de zinsneden las : ic prijs een wijf die haren man / verdwasen can ten sot /
(17) Si ghinc tot hair hertsen heer (ende seyde ...) . De tekst is reeds
te vinden in het bundeltje „Van Vrouwen ende van Minnen" in 1871
uitgegeven door Eelco Verwijs (Bibl. van Mnl. Letterkunde, 4e en 5 e
afl.), II 17 (blz. 34) .
Hertsen in hertsen heer is niets anders dan de genitief van de middelhoogduitse vorm hërze. Verwijs vermeldt het in het bij zijn uitgave
gevoegde Glossarium, en in deel III 389 s.v. herte, met „de hd. gekleurde vormen hertze, hertzen, hertsen", verwijst het Mnl. W. eveneens naar onze boerde. Hier heeft men in het Mnl. W. de aanduiding
waar ik in het begin van dit opstel op zinspeelde. De vorm hertsen
hoort thuis in de hoogduits gekleurde modetaal. Ik moge C.G.N. de
Vooys aanhalen ( 6 ) : „In het laatst van de veertiende en het begin
van de vijftiende eeuw heeft een sterke Duitse invloed zich doen gelden in de mode-taal van litteraire aard, in aristocratische kringen,
zowel in Zuid- als in Noordnederland. In Holland werd het bevorderd
-

( 5 ) Volgens DE Bo, W/estvl. Idioticon (1892) in „Noord-Vlaanderen" veel
gebruikt, uit 1. carus, fr. cher „met voorgevoegde s" (en dan nog eens „achtervoegde" s ?) . Zie intussen nog Naschrift (blz. 37).
( 6 ) Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad. Amsterdam, 1946
(Verhandeling Kon. Nederl. Akad. v. Wet., afd. Letterk., N.R., deel IL, n°
1), blz. 10.
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door de hofomgeving van het Beierse gravenhuis, sinds 1345 ; in
Brabant door de regering van Wenceslaus, sinds 13 5 5 ".
Duits getinte modetaal van litteraire aard : dan zou het wel bevreemdend mogen heten als samenstellingen met hertsen niet te vinden
zouden zijn in erotische liederen zoals er voorkomen in het Brugse
Gruuthuse handschrift. Dat is ook zo : in de uitgave van K. Heeroma
en C.W.H. Lindenburg I (Leiden, E.J. Brill, 1966) vinden we bijv.
n° 21, r. 6 : mijns hertzen liefste reine ; n° 23, r. 18 : mijns hertzen
coninghinne ; n'° 39, r. 10 : mijns hertzen bloet ; n° 60, r. 6 :
mijns hertzen keyserinne ; en (de klap op de vuurpijl) n° 31, r. 1 :
mijns hertzen vrouwe. Liederen en handschriften horen wel tot de
tweede helft, zo niet het einde van de veertiende eeuw (p. 10) .
Merkwaardig mag het heten dat uit de litteraire mode-taal een vorming als 's hertsenvrouwe, 's hertsenhere in de ambtenarentaal is overgegaan : we hebben het immers aangetroffen in een Westvlaamse
baljuwsrekening van 1382, in Brabantse getuigenverhoren van 1389,
in een Tongers reglement over het beheer van een hospitaal d. d. 1399,
in een costume uit Maastricht van 1380. Voor die overneming uit de
literaire taal zie ik geen andere reden dan de behoefte aan een fatsoenseufemisme in de kanselarijstijl : sommige klerken waren, zoals men
weet, ook wel eens zelf dichter (getuige Maerlant en Boendale) en
konden aldus met de literaire taal vertrouwd zijn. Fatsoenseufemisme
dus ? Ja : onze oudere taal gelijk welke taal trouwens ook was
niet arm aan synoniemen voor het begrip „bijzit" : in de Synonymia
Latino-Teutonica (ex Etymologico Kiliani deprompta, uiig. door Emile
Spanoghe) leest men s.v. concubina : boelken, boelschap ; bij-slaepster ; toewi j f ; voet, voetsel ; voet-vutsel ; voet-futsel ( 7 ) ; kebisse,
kebse, kevisse, kebs-wijf ; ... amië ; kamer-katte". Ook de concubines
had zijn namen : „bij-slaper ; bij-ligger, vet. geleiser ; kalland, kalleiser ; boel ; boelschap ; polle, pol ; dreel, flandr. kobber, kubber".
Daarnaast mocht shertsen here, shertsenvrouwe toch wat aardiger
heten, niet ?
Merkwaardig is daarbij ook nog het gebruik van de (in het mhd.
niet bekende) mnl. vorm van het lidwoord is in tsertse. Uit iets als
het persoonlijke mijns hertsen vrouwe zal wel heel gauw het minder

( 7 ) Van die hele reeks is in het Mnl. W IX 1468 alleen te vinden vutselkijn
„vod, lap" . Dan = voetveeg, voetwis ?
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persoonlijke, meer algemene des hertsen, tsertsen vrouwe (S) zijn gemaakt, bedoeld, zoals gezegd, aanvankelijk en bij sommigen als fatsoenseufemisme, maar dat in ambtenarentaal ook al heel gauw tot de
neutrale, kleurloze vorm tsertsevrouwe is geworden. Neutraal : omdat het voor de dichters bewuste en duidelijke germaniserende verband met hertze = mnl. herte in mijns hertzen bij ambtenaren (en
tevens bij het volk) niet zo duidelijk was of eenvoudigweg niet bestond : dat blijkt uit koppelingen als Everarts tsertsevrouwe, Jans sertsevrouwe, eyne tsartsevrouwe, shoo f mans shersenvrauwe (agglutinatie
van het lidwoord in de genitief aan het eerste lid van een samenstelling is ongewoon, een wending als een tsconinx crone vindt men niet,
wel echter een conincscrone) ; tsertsen was verder met is in de anlaut
maar een bloot woord, onduidelijk, omdat herte in het mnl. vrij zelden
met het lidwoord t als neutrum voorkomt (alleen in de casus recti),
echter zeer vaak als femininum (casus recti : lidwoord die, en steeds
femininum in de casus obliqui : gen. en dat. als functie of na voorzetsel,
met lidwoord der, nooit des) . Tsertsen was dus buiten de letterkundige taal een vrijwel onduidelijke vorm.
Merkwaardig is ook dat tsertsevrouwe, tsertsehere in zeer korte tijd,
misschien iets als een kwarteeuw, het hele (althans zuid-) nederlandse
taalgebied, van west tot oost, is binnengedrongen ; vermoedelijk schuilt
het nog in het nwvl. scheers.
Het in deze gedaante en deze grafie : tsertsevrouwe verdoezelde
verband met het Duits heeft gemaakt dat het woord ook de moderne
filologen nog een tijdje heeft kunnen tergen.
-

— NASCHRIFT. „Volgens een mededeling van een jonge man
uit Oostende wordt het woord scheerzen nog gebruikt in de straattaal
van het kustgebied. Het betekent vrijen (zoals in het Westvlaamsch
Idioticon van De Bo) met de bijgedachte aan lijfelijke gemeenschap" :
aldus een brief van Coll. A. Demedts, waarvoor mijn oprechte dank !

( 8 ) Mhd. is hërze- vrouwe „heryin des herzens, geliebt" (MrriiiAs LEXER,
Mittelhochdeutsches Taschenwórterbuch ; Benecke-Muller-Zarncke Mhd. With.
III 424, a° 1861 h,erze-, herzenvrouwe, telkens in de vocatief) .
:

DE ENGELSE FILOL04G JETHRO BITHELL (1878-1962)
ALS VERTALER VAN VLAAMSE POEZIE
door
Luc INDESTEGE
Lid van de Academie

In 1917 verscheen te Londen, bij de Walter Scott Publishing Company,
in de reeks The Canterbury Poets, een werk getiteld Contemporary
Flemish Poetry Selected and translated by Jethro Bithell. (afb. 4)
Het boekje, dat lxiv + 270 bladzijden telt, begint met een uitvoerige
inleiding, waarin beschouwingen worden medegedeeld over het wezen
van onze taal en met zin en begrip voor de historische ontwikkeling
van ons Vlaamse volkskarakter, de positie wordt geschetst van het Nederlands in het tweetalige België. Verder is de inleiding gewijd aan
een boeiend overzicht, in vogelvlucht, van onze letterkunde, van haar
ontstaan af tot bij de aanvang van de 20ste eeuw.
Voor de bloemlezing, heeft de vertaler een keuze gedaan uit het
werk van 25 Vlaamse dichters. De lijst, alfabetisch gerangschikt, ziet
er uit als volgt : Gentiil Th. Antheunis (zes gedichten) ; Jan van
Beers (één gedicht) ; René de Clercq (zevenentwintig) ; Richard de
Cneudt (vier) ; Frans De Cart (twee) ; Napoleon Lieven Destanberg
(één) ; Prudens van Duyse (één) ; Constant Eeckels (vijf) ; Julius De
Geyter (één) ; Guido Gezelle (vijf) ; Caesar Gezelle (twee) ; Alfred
Hegenscheidt (één) ; Emmanuel Hiel (één.) ; Prosper van Langendonck
(vier) ; Victor de Meijere (vier) ; Pol de Mont (vijfenveertig) ; Victor Alexis de la Montague (twintig) ; Karel van den Oever (één) ; Edmond van Offel (zeven) ; Jan van Overeyde (twee) ; Albrecht Rodenbach (drie) ; Herman Teirlinck (één) ; Fernand Toussaint (één) ; August Vermeylen (vier) ; Karel van de Woestijne (dertien gedichten
en vier prozastukken. Daarop volgen, in een Appendix, 23 oude
Vlaamse volksliederen, te beginnen met het lied van Heer Halewijn
en eindigend met het Wilhelmus. Dit laatste lied dient als pendant
van De Vlaamse Leeuw, waarvan de vertaling voorkomt op blz. iv,
onmiddellijk na de titelpagina. (')
( 1 ) Vaar een gedetailleerde bibliografische beschrijving van het werk, zie
men Prosper Arents, De Vlaamse Schrijvers in het Engels vertaald, 1481-1949.
Gent 1950, p. 273 e.v.
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Verwonderlijk is het, dat deze vertaling nagenoeg onbekend is gebleven. Wel wordt het werk enkele malen geciteerd, maar het is helemaal niet zeker dat zij, die er een citaat voor over hadden, het zelf
in handen hebben gehad ( 2 ) . Hoe dan ook en al zijn er vijftig jaren
sinds de publikatie van Contemporary Flemish Poetry verlopen, het
lijkt ons niet te laat om er de aandacht op te vestigen.
Om methodisch te werk te gaan, zullen we eerst het licht laten vallen
op de figuur van de vertaler en nagaan, aan de hand van gegevens en
bescheiden, hoe de vertaling tot stand is gekomen. Daarna zullen we
een overzicht geven van de inleidende studie tot de vertaalde gedichten,
om te eindigen met enkele beschouwingen over de vertaling zelf. In
een bijlage worden de behandelde documenten gepubliceerd.
1. DE VERTALER
Jethro Bithell werd geboren op 28 januari 1878, in de buurt van Wigan (Lancashire) . Na voltooiing van zijn middelbare studies, ging hij
moderne talen studeren aan de Victoria University, te Manchester. In
1903 behaalde hij er het einddiploma, met „first class honours", en drie
jaren later promoveerde hij tot M.A. Na voortgezette studies in München en Kopenhagen, kreeg hij in 1904E een aanstlling als lector in het
Duits, aan de universiteit te Manchester, maar vier jaar later vond hij
een nieuwe werkkring aan de Londense universiteit (Birkbeck College), waar hij directeur werd van de Afdeling Duits. Na zijn pensionnering, stelde Bithell zich ten dienste van de universiteit te Leeds,
waar hij verscheidene functies te vervullen kreeg. Hij overleed op 26
februari 1962, te Paignton (Devonshire).
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, werd een nummer
van het tijdschrift German Lifee and Letters, waarvan hij jaren lang

een trouwe medewerker was geweest, aan hem opgedragen ( 3 ) . L.A.
Willoughby, een van zijn jongere collega's, looft daarin Bithell's grote
wetenschappelijke onderlegdheid, zijn dynamische aanpak bij de op-

(2) Een uitzondering kan worden gemaakt voor de opname van A May Day,
samen met „Meidag" opgenomen in De Gouden Poort, Bloemlezing... door J.
Kuypers, Antwerpen, De Sikkel, 1925, I, pp. 224-225.
(3) Zie German Life and Letters, London, July 1958. Zie eveneens John S.
Andrews, Jethro Bithell (1878-1962), in The University of Leeds Review, VIII,
2 (Dec. 1962), pp. 146-15 3 .
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bouw van het hem toevertrouwde universiteitsinstituut, zijn enthousiaste ijver voor het onderwijs in de moderne talen en de letterkunde. Bithell was een geleerde met ruime belangstelling, die als professor zijn
studenten wist te bezielen. Dat hij,streng filologisch getraind als hij
was, zich steeds inspande om de geschikte term en het juiste woord
te gebruiken, is zijn werk als vertaler ongetwijfeld ten goede gekomen ( 4 ).
De lange lijst van Bithell's geschriften is ingedeeld in verschillende rubrieken, waarin vanzelfsprekend de werken over taalwetenschap
flink vertegenwoordigd zijn, maar de literaire kritiek, de literatuurhistorie, de anthologieën en de vertalingen de grootste plaats innemen (5).
Zijn eerste publikatie op het stuk van vertalingen was The Minnesingers (in 1909) maar van het op twee delen berekende werk verscheen enkel het eerste deel. Daarop volgden o.m. de bundels Contemporary German Poetry (1909) ; Contemporary Belgian Poetry (1911) ;
Contemporary French Poetry (1912) ; Contemporary Flemish Poetry

(1917) . In 1914E vertaalde hij het in het Duits geschreven essay over
Em. Verhaeren door Stefan Zweig, en in 1916 Verhaeren's toneelstuk
Hélène de Sparte O. Wanneer we aan dit lijstje verder toevoegen een
werk gewijd aan M. Maeterlinck ( 7 ) en een geschiedenis van de hedendaagse Belgische Letterkunde ( 8 ), dan blijkt uit het overzicht van
titels dat Bithell een uitgesproken belangstelling aan de dag heeft gelegd voor de letterkunde, en in ruimere zin de cultuur van ons land (a).
Tussen 1911 en 1917 heeft hij in een zestal werken van die belangstelling getuigd. Later, d.w.z. tussen de twee oorlogen en ook na de

tweede, heeft hij zich intenser met de Duitse literatuur ingelaten en
aan de hand van artikels, essays en vertalingen, werk van Stefan

(4) Zie L.A. Willoughby, Jethro Bithell, A Bibliographical note, in German
Life and Letters... pp. 253 54.
(5) German Life and Letters, pp. 255 256.
( 6 ) De in German Life and Letters opgegeven bibliografie is niet volledig.
(7) Life of Maeterlinck, Great Writers Series, London 1912.
(8) Contemporary Belgian Literature, by Jethro Bithell, T. Fisher Unwin,
-

-

London 1915.
( 9 ) In 1958 ter gelegenheid van zijn huldiging schreef hij : „I wrote more
for the Belgian reviews,... but I have no trace of them" (cfr. German Life and
Letters, p. 255).
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Zweig„ Else Lasker-Schuler, Rainer Maria Rilke, Hans Carossa, e.a.
in Engeland bekend gemaakt (10).
2. GEGEVENS OVER HET TOT STAND KOMEN DER VERTALING

Bithell had tijdens zijn studententijd in Antwerpen Nederlands geleerd, zoals hij ons in de inleiding tot zijn vertaling meedeelt (11).
Wel jammer is het, dat hij verder niets vertelt over de duur van zijn
verblijf in de Scheldestad en over de omstandigheden waarin hij zich
onze taal heeft eigen gemaakt (12).
Hij heeft vele jaren lang brieven gewisseld met tal van buitenlandse
schrijvers, hoofdzakelijk in verband met vertalingen uit hun werk, en
die brievenverzameling werd, samen met andere dokumenten, door hem
bij testament vermaakt aan de universiteit van Leeds, waar ze is ondergebracht in de Brotherton Library (13).
De in die verzameling voorhanden brieven van Nederlandse en
Vlaamse dichters zijn weliswaar niet talrijk, maar toch werpen ze enig
licht op de wordingsgeschiedenis van het werk, althans in zijn eerste
fase. Het blijkt dat Bithell in maart of april 1911, aan een paar dichters in Nederland en Vlaanderen, een schrijven heeft gezonden, waarin hij om toelating verzocht uit hun werk te vertalen. De eersten tot
wie hij zich heeft gericht, schijnen Hélène Swarth en Pol de Mont te
zijn geweest. Aan beiden en mogelijk ook aan enkele anderen —
heeft hij raad gevraagd bij de keuze van de dichters die in de bloemlezing dienden te worden opgenomen. Niet alle brieven van Bithell's
(10) In de anno 1948 ter gelegenheid van de zeventigste verjaring van
Hans Carossa door de Insel Verlag uitgegeven Gruss der Inset an Hans Carossa,
is een belangrijke, in het Duits gestelde bijdrage van Bithell opgenomen, onder
de titel : Carossa in England, pp. 36 47.
(11) Cfr. Contemporary Flemish Poetry, Introduction, p. xxiv : „For my
part, I offer my little Anthology, which has been a labour of love, as a tribute
to the Flemings and to that virile and sonorous Flemish language which I learnt
in Antwerp in my student days".
(12) Opzoekingen met dat doel ondernomen, mede door Collega Schmook,
leverden tot dusverre geen resultaat op.
(13) Van de brieven en dokumenten bestaat er een inventaris in typeschrift
,,Inventory of the correspondence and other material bequeathed to the university by Jethro Bithell (1878 1962), compiled by John S. Andrews, Leeds
1967". We betuigen de heer J.S. Andrews, Librarian in Charge van de universiteit te Leeds, onze erkentelijkheid, voor de wi j ze waarop hij ons inlichtingen
en dokumentatie heeft verstrekt.
-

-
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correspondenten bleven bewaard en de brieven die hij aan hen heeft
gezonden, zijn in zoverre ze niet verloren gingen, over vele plaatsen verspreid. Met die lacunes dient rekening te warden gehouden en
het is dan ook verheugend, dat zelfs het weinige dat er wèl bewaard is
gebleven, voldoende stof oplevert om er wat langer bij stil te blijven
staan.
De eerste reaktie op Bithell's verzoek, kwam van Hélène Swarth. In
haar brief, gedateerd 5 april 1911, geeft ze graag haar toestemming
maar verzoekt om een proeve van vertaling onder ogen te krijgen vóór
de publikatie. Het lijstje met namen van dichters, door haar opgegeven,
vermeldt Kloos, Gorter, van Eeden, Verwey, Marie Metz Koning,
Boutens, van Scheltema, van Eyck en van Suchtelen.
Na Swarth, heeft Willem Kloos ongeveer in dezelfde zin op Bithell's schrijven geantwoord. Ook hij verleent zijn toestemming maar
zou ook graag een proeve van vertaling te zien willen krijgen, want
„de mooglijkheid blijft natuurlijk bestaan dat ik u opmerkzaam zou
kunnen maken op een kleine nuance van beteekenis in een of ander
Hollandsch woord..." Aan het eind van zijn brief noemt Kloos „een
nog jeugdig Hollandsch dichter", nl. Adriaan Roland Holst, die een
vertaling heeft gemaakt van Kloos' episch gedicht Okeanos, en hij
voegt een fragment van die vertaling bij zijn schrijven (afb. 1) .
De brief van Hélène Swarth is in het Frans, Kloos daarentegen
schreef in het Nederlands. Een derde dichter, Frederik van Eeden,
schrijft in het Engels. In zijn eerste brief, gedateerd 12 april 1911,
gaat hij in op Bithell's verzoek, maar ook hij wil de vertalingen eerst
onder ogen krijgen, „omdat goede vertalingen uit het Nederlands in
het Engels, uiterst zeldzaam zijn". In een tweede brief, van 23 april
1911, geft hij Bithell raad in verband met Nederlandse bloemlezingen, maar voegt er aan toe dat men over zijn werk moeilijk kan oordelen aan de hand van een bloemlezing. Hij geeft derhalve Bithell in
overweging, werken als „Ellen", „De Passieloze Lelie", e.a., te lezen.
Verder raadt hij Bithell af een onderscheid te maken tussen Nederlands
en Vlaams, want „het wordt steeds meer als vanzelfsprekend beschouwd dat het een en dezelfde taal en letterkunde betreft". Ten
slotte biedt hij zijn goede diensten aan en is bereid te helpen bij de
keuze van de gedichten en bij de overzetting.
Herman Gorter schrijft kortaf dat hij geen toestemming tot vertalen
kan geven alvorens de overzetting gezien te hebben. Zijn brief, gedateerd 17 april 1911, is in vrij stuntelig Engels. In het Nederlands is
dan weer de brief van Marie Metz Koning, die met alles akkoord gaat
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en geen voorwaarden stelt.
Of er tussen Bithell en andere Nederlandse dichters brieven zijn gewisseld, is vrijwel zeken maar er werd geen spoor daarvan teruggevonden in de Brotherton Library.
Ook de vroegste brieven gewisseld tussen Bithell en Pol de Mont,
zijn vermoedelijk verloren gegaan en er bleven slechts één brief en
twee briefkaarten van Pol de Mont te Leeds bewaard.
De brief van Pol de Mont is niet gedateerd, maar dank zij een te
Antwerpen bewaarde brief van Bithell aan de Mont ( 14 ), blijkt het
mogelijk er een datum bij benadering voor op te geven. Hij moet
verzonden zijn vóór 15 april 1911, omdat de brief van Bithell, waarvan zoëven sprake was, gedagtekend 16 april 1911, een antwoord is
op het schrijven van de Mont.
Pol de Mont deelt een aantal namen mede van Vlaamse dichters, te
beginnen met René de Clercq, van wie Bithell de bundel Echo's blijkt
te bezitten. „René de Clercq, aldus de Mont, heeft sinds het verschijnen van Echo's heel wat weg afgelegd en zich vooral ingespannen om
ons volk, dat herleeft en zich zijn eigen aard weer bewust wordt, met
liederen te begiftigen, die volks zijn maar tevens artistiek." Hij zegt
verder over René de Clercq, dat die vooral de invloed van Gezelle
heeft ondergaan, maar toch ook een beetje de zijne ! Uit zijn eigen
werk, beveelt hij ter vertaling aan, het gedicht „Aan een Brabantschen
Leeuwerik", uit Lentesotternijen ; verder, ook gedichten uit Claribella
en Iris. Ook vraagt hij of zijn correspondent de Duitse vertalingen
kent, die van zijn werk verschenen zijn in Meyers V olksbucher en bij
Reclam. En hij besluit met Bithell te waarschuwen voor de kliekjes en
kapelletjes, die ook hier helaas welig tieren.
Pol de Mont schrijft in het Frans en Bithell's antwoord is in het
Engels. Hij toont zich zeer erkentelijk voor de kostbare inlichtingen
en deelt verder mede dat hij zich voorneemt aan enkele van de dichters die de Mont hem had aanbevolen, spoedig te schrijven. Hij heeft
Prinses Zonneschijn gelezen, een gedicht dat „vervuld is van de geest
der Lente" en zal er over handelen in de inleiding tot zijn bloemlezing. Het aantal Vlaamse dichters is, volgens Bithell zo groot, dat
het wenselijk zou zijn eerst een bloemlezing uit de Vlaamse poëzie te
maken, en daarna een uit de Nederlandse. Hij heeft zijn uitgever dit
plan reeds voorgelegd, maar nog geen antwoord gekregen. Ten slotte

(14

In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.
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zegt hij dat hij het aardig zou vinden indien de Mont verder met hem
in het Nederlands wilde corresponderen, want, voegt hij er schalks
aan toe : „ik voel me een beetje flamingant" (afb. 2) .
Er verloopt ongeveer een jaar vooraleer we weer een bericht te lezen krijgen, ditmaal een briefkaart van de Mont, met poststempel 12
mei 1912 en waarvan de inhoud laat doorschemeren dat er in de loop
van dat jaar meer brieven werden gewisseld tussen de twee correspondenten. Van die brieven is geen spoor terug te vinden en we buigen ons dus over de briefkaart, die in het Nederlands is gesteld en
waarin de Mont er zijn vreugde over uitspreekt dat Bithell zijn plan
om de bloemlezing in het licht te geven, niet heeft laten varen (15).
De Mont informeert verder naar de mogelijkheid om Prinses Zonneschijn in Londen opgevoerd te zien. Maar dan zou Bithell het libretto
moeten vertalen. Daarbij rijst de vraag of het gedicht wel voldoende
„gef aisandeerd" zou zijn voor de Londenaars ! De Mont heeft de indruk gekregen dat Bithell niet zo hoog oploopt met Maeterlinck. Vermoedelijk stond de uitlating in een verloren gegane brief van de Engelsman, die zoals we ons herinneren, een boek aan Maeterlinck had
gewijd (afb. 3).
De vraag kan worden gesteld, of sommige Vlaamse dichters zich
niet terughoudend, of zelfs onverschillig hebben betoond ten overstaan van de Engelse filoloog en zijn plannen. Bithell vertelt hoe hij
kennis had aangeknoopt met René de Clercq, toen die nog studeerde te
Gent ( 16 ), maar het blijkt niet dat de Clercq op brieven van zijn Engelse correspondent zou hebben gereageerd, tenzij ook hier weer de bewijsstukken verloren zouden zijn gegaan ( 17 ). Bithell heeft zeer waarschijnlijk over de Clercq's nalatigheid geklaagd, want de Mont geeft
hem, steeds in diezelfde briefkaart de raad om nog maar eens te schrij(15) In een brief van 21 juni 1911, had Bithell aan Em. Verhaeren geschreven dat hij aangenomen had een bloemlezing te maken uit het werk van Nederlandse en Vlaamse dichters, maar dat werk misschien zou uitstellen... „I have
agreed to write an Anthology of Dutch and Flemish poetry ; but perhaps I
shall postpone this." (Brief in de K.B. Brussel) .
(16) Contemporary Flemish Poetry, p. lvi : „I met him (de Clercq) when
he was a student at Ghent fifteen years ago..."
(17) Mejuffrouw Elza de Clercq, dochter van de dichter, deelde ons op 29
april 1968 als antwoord op een tot haar gericht verzoek, bereidwillig mede, dat
zij haar vader nooit over een Engelse vertaling van enige zijner gedichten heeft
horen spreken, en de naam Bithell evengoed als het bestaan van Contemporary
Flemish Poetry haar onbekend zijn.
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ven aan de Clercq, want... „op den duur antwoordt hij toch" !
Tot einde 1914E heeft het geduurd alvorens Bithell contact heeft gezocht met Karel van de Woestijne. Hij had eerst geschreven aan Gustave van de Woestijne, die op dat tijdstip : november 1914, in Engeland verbleef en die de Engelsman aanraadt zich met zijn broer in verbinding te stellen langs de Nieuwe Rotterdamsche Courant om. De
brief van Gustave en die van Karel van de Woestijne zijn beide in de
verzameling te Leeds. Karel van de Woestijne schrijft op 23 november 1914 van uit Amsterdam, (American Hotel, Leidse Plein), dat
hij geen bezwaar heeft tegen een vertaling en werpt, aan het slot van
zijn brief, de vraag op naar een eventueel honorarium. Hij deelt verder een paar adressen mee, nl. van Victor de Meyere en van August
Vermeylen (18) .
Het laatste stuk uit de verzameling, is een briefkaart van Pol de
Mont, gedateerd 13 mei 1919 en uit Antwerpen verzonden. De Anthology was op dat tijdstip al sinds twee jaar verschenen, maar er was
blijkbaar nog geen bericht over die publikatie in ons land doorgedrongen. Had Bithell verzuimd Pol de Mont, van wie hij een zo groot
aantal gedichten vertaald had, een eksemplaar van het boekje te laten
geworden ? We weten het niet en het is al evenmin bekend of de
overige auteurs, van wie verzen waren opgenomen, iets over het ververschijnen van het werk hebben vernomen. Pol de Mont verzoekt
in zijn schrijven om toezending van een eksemplaar, maar of aan die
wens tegemoet is gekomen, is onbekend. Mogelijk is het dat omwille
van de na de oorlog heersende ontreddering, boeken en brieven verloren zijn gegaan, maar wie zal ons daaromtrent nog inlichtingen
kunnen verstrekken ? Pol de Mont, die in het Frans schrijft, vraagt
o.m. of Bithell niet bereid zou zijn om enkele novellen, bv. zijn korte
roman De Amman van Antwerpen, in het Engels te vertalen. Heeft
Bithell op dit schrijven gereageerd ? Hierover zou de brievenverzameling van Pol de Mont wellicht uitkomst kunnen geven. (')

(18) Pol de Mont had die adressen reeds drie jaar vroeger a an zijn correspondent overgemaakt. Wellicht heeft deze gewacht om zich met de Meyere en
Vermeylen in verbinding te stellen en oordeelt hij dat ze
einde 1914 uit
hun woonplaats vertrokken zijn.
(19) De hier behandelde brieven worden gepubliceerd in de bijlage bij deze
studie.
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3. DE INLEIDING TOT CONTEMPORARY FLEMISH POETRY

Maar nu keren we terug tot ons boekje en wel, om te beginnen tot de
inleiding. Daarin weidt de auteur o.m. uit over de taaltoestanden in
ons land en de positie van minderwaardigheid waarin het Nederlands
daar is teruggedrongen. Tweetaligheid, merkt Bithell op, komt enkel
bij de Vlamingen voor en wat meer is, er zijn geboren Vlamingen die
zich in het Frans uitdrukken. De beruchte uitspraak van C. Buysse
wordt geciteerd en ook de repliek van August Vermeylen. De oorlog
heeft de politieke passies aangescherpt, al blijft de hoop gekoesterd
dat het traditionele antagonisme tussen beide volksgroepen, na afloop
van de vijandelijkheden zal verdwijnen.
Bithell die, als motto, aan zijn werk een citaat laat voorafgaan uit de
Batavian Anth ol ogy van Sir John Bowring 20) waarin deze geleerde
het gemis aan belangstelling laakt vanwege de Engelsen ten overstaan
van de Nederlanden 21 besluit het eerste gedeelte van zijn inleiding
een taak die hij met
met de verklaring dat hij deze bloemlezing
als een blijk van hulde opdraagt aan de Vlaliefde heeft verricht
mingen en aan die mannelijke en klankvolle Vlaamse taal die hij tijdens zijn studentenjaren te Antwerpen heeft aangeleerd. Heeft hij
vroeger een bloemlezing uitgegeven van de hedendaagse Belgische
een titel die misleidend werken kon voor wie de Vlaamse
dichters,
dan kan dit werk als een aanpoëzie waarderen zoals hij dat doet
vulling van het eerste worden beschouwd (22).
,

(

(

),

( 2 ") Be beroemde John Bowring (1792-1872) bezat een verbazingwekkend
talent voor de studie van de talen. Hij beweerde 200 talen to kennen, waarvan
hij er 100 spreken kon. (Cfr. John W. Cousin, A short biographical Dictionary
of English Literature, London, Dent, in voce Sir J. Bowring) .
(21) „There is a country within sight of the shores of our island whose literature is less known to us than that of Persia or Hindostan ; a country too
distinguished for its civilization, and its important contributions to the mass
of human knowledge... it is indeed most strange, that while the poets of
Germany have found hundreds of admirers and thousands of critics, those of a
more allied by habit and by history with our
land nearer to us in position
thoughts and recollections should have been passed by unnoticed."
(22) „For my part, I offer my little Anthology, which has been a labour of
love, as a tribute to the Flemings and to the virile and sonorous Flemish language
which I learnt in Antwerp in my student days. I cannot be suspected of slighting
the Walloons or those Flemings who write their verse in French, for to them
my previous Anthology Contemporary Belgian Poetry was devoted ; and if the
title of this former volume seemed misleading to those who appreciate Flemishwritten poetry as I do myself, I may escape reproach by claiming that the present Anthology is complementary to the first."
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Het bondig overzicht van de geschiedenis van onze letterkunde, dat
het grootste gedeelte van de inleiding beslaat, is waard even nader te
worden bekeken.
De auteur ziet onze letterkunde tegen de historisch-culturele achtergrond van de 12de eeuw een aanvang nemen. Het is het tijdstip waarop Hendrik van Veldeke bewonderaars en navolgers vindt over de
Rijn. Veldeke's Minneliederen noemt Bithell de eerste Germaanse liederen in hoofse trant. Carel ende Elegast is voor hem een van de bekoorlijkste, specifiek Vlaamse ridderverhalen en de vrome middelnederlandse legenden lijken hem beter te klinken in het Oud-Vlaams,
dan in enige andere middeleeuwse taal. (23)
Hij herinnert er aan, dat de Vlamingen, in de 13de eeuw, in grote
ere werden gehouden, van de Donau tot aan de Baltische zee, zoals
blijkt uit het feit dat het woord Fleming synoniem was met a very
perfect knight, een volkomen ridder ; en dat het ww. vlamen betekende : spreken als een Vlaming, dat wil zeggen : with the utmost refinement, met de meeste verfijning (24).
Het meilied van Hertog Jan I van Brabant, is volgens de inleider,
a lilt of music absurd but delightful in the mouth of a warrior, „een
dwaas maar verrukkelijk deuntje op de lippen van een krijgsman ", en
hij neemt het, vertaald, in zijn inleiding op. We laten die vertaling
hier volgen :
I arose when May was new,
With the sun, and went
To an orchard fresh with dew,
All on pleasure bent.
There three maids, with like intent,
Sweetly sang this roundelay :
Harbalorifay, harbaharbalorifay, harbalorifay !
When I saw the grass-green ground
In the orchard shade,
And I heard the silvery sound
That the damsels made,
My heart's prompting I obeyed,
Carolled lustily as they
Harbalorifay, harbaharbalorifay, harbalorifay !
(23) „There are religious legends, too, which read better in old Flemish than
in any other medieval language". (Introd. p. xxvi) .
(24) Introd. p. xxvi.
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Greeted I the fairest maid
That before me stood ;
Round her waist mine arm I laid
Tightly as I could.
Kiss her rosy mouth I would,
But she said, 0 nay, 0 nay !"
Harbalorifay, Harbaharbalorifay, Harbalorif ay !
Voor de poëzie van Sister Hadewijch heeft hij waardering en van
haar Visioenen in proza, vertaalt hij het zevende. Hij wil echter in het
midden laten of het aardse ofwel hemelse liefde was die Hadewijch
die liederen van hartstocht in de mond lei, en haar extase lijkt hem
doorhuiverd met vleselijke opwellingen (25).
Bithell heeft opgemerkt dat het didactisch genre bijzonder sterk in
onze letterkunde vertegenwoordigd is en citeert de Reinaert, waarvan
hij de Vlaamse oorsprong erkent en tevens de meesterlijke bewerking
en het krachtige realisme looft ; hij verzuimt daarbij te wijzen op het
satirieke karakter van de Reinaert, maar duidt op het verschil tussen
Reinaert en Ulenspiegel (26).
Jacob van Maerlant beschouwt hij als de eerste Vlaamse schrijver
van internationale betekenis, verrassend modern wat betreft zijn kijk
op het leven, en als zodanig te vergelijken met de auteur van Piers
Plowman. (27) Hij vertaalt enkele verzen uit T/apene Martijn, de bekende „Twe warde in die wereldt sijn' ... Two fatal words poison the
world, en vraagt zich daarbij af of die niet door een socialist van deze
tijd konden geschreven zijn.
Voor de Vlamingen, zegt Bithell, is van Maerlant wat Chaucer is
voor ons, Engelsen ; en indien hij in het Engels moest vertaald warden,
dan zou dit behoren te geschieden in de stijl van Chaucer :
For I am Flemysh, I yaw beseche
Of youre curtesye, al and eche,
That shal thys Doche chaunce peruse,
(25) ,,...her exstacies quiver with the stirrings of the flesh". (Introd.

p. xxviii).
(26) „The tale as we know it to-day is Flemish in origin, and Flemish in
its masterful cunning and robust realism. It is a f olc epic, racy and eternally
young, and more true to its native soil than Thyl Ulenspiegel, Charles De Coster's French panorama of old Flanders". (Introd. p. xxix).
(27) Het allegorisch gedicht The vision of Piers the Plowman, toegeschreven aan William Langland, ontstond omstreeks het midden van de 14de eeuw,
heel wat later dus dan het werk van Maerlant.
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Unto me nat youre grace refuse ;
And yf ye fynden any worde
In youre countrey that ys unherde,
Thynketh that clerkys for her ryme
Taken a faultie worde somtyme.
Van de vertaalde volksliederen, verdienen er hier enkele te warden
vermeld, zoals : Sir Hal eidijn, Two King's Children, The day is breaking (Het daghet in den Oosten) , Love's Messenger (Daer was een
sneeuwwit vogeltje), A song of May (Een liedeken van den mey),
Lullaby (Ons ghenaket die avontstar) , Dance of Maidens (In den hemel is eenen dans), The young fisherman (Het booze visschertje), The
love-sick Maiden (Het lodderig meisje), enz.
We laten hier de eerste twee strofen volgen uit A song of the May :
- O are you lying and sleeping,
My chosen blossom bright ?
0 are you lying and sleeping,
In the first dream of the night ?
Beloved, awaken, awaken,
Open the window of your room,
And let me in with my May-tree...
See ! He is all in a bloom !
- What rustles there in the darkness,
Taking my rest from me ?
He that makes parting bitter,
Lies where I would have him be.
Lies in my arms so tightly,
We cannot loosen our hold !
My bed here has its full burden.. .
Plant your May-tree out in the cold.
En dit is The love-sick Maiden
Maiden young, my maiden kind,
Tell me, how shall I entrance find ?
— „On the latch there is a string :
Pull it, the door will open spring"
Spake the love-sick maiden.

Maiden young, my maiden sweet,
Where shall I lay my weary feet ?
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— „Lay your feet by mine and believe
We are together at midsummer eve,"
Spake the love-sick maiden.
Maiden young, my maiden fair,
Where shall my hands rest, tell me where ?
— „Lay your hands upon my breast,
To soothe its aching pain to rest,"
Spake the love-sick maiden.
Over de in de 14de eeuw opkomende Rederijkers is onze auteur niet
goed te spreken, omdat zij de geestigheid en de humor hebben gebannen en de taal hebben bedorven :... „They expelled wit and humour ;
they fouled the language".
Guicciardini heeft Vlaanderen geroemd als het land van het lied.
Die lof acht Bithell niet overdreven, in zoverre hij slaat op de liederen, die het volk, het gedreun van de Rederijkers ten spijt, was blijven
zingen en die later in gedrukte verzamelingen werden opgenomen.
Hij is vooral getroffen door de „lokale kleur" in die liederen en door
de grote familiariteit ten overstaan van het heilige en het gewijde.
Een gezegde als „our dear Ladyken", voor Onze Lieve Vrouw, klinkt
de puritein, die Bithell is, vreemd in de oren. Hij vindt overigens de
beeldspraak in die liederen vaak gezocht en zelfs wansmakelijk en
citeert, in vertaling, een paar verzen uit het gedicht waarin het Hart
van Jezus vergeleken wordt bij een taveerne.
Dat hij in zijn Bloemlezing een ruime keuze Vlaamse volksliederen
heeft opgenomen, verantwoordt hij met de overweging dat het zo karakteristieke volkslied niet aan een bepaald tijdstip is gebonden en dat
het een sleutel aan de hand doet voor het werk van sommige hedendaagse dichters, die in zijn Anthology zijn opgenomen. Dit is bv. het
geval voor Pol de Mont, wiens cyclus „Van Jezus" grotesk zou kunnen
lijken voor wie niets afweet van de middeleeuwse balladen, die ondanks alle anachronismen, een bekoorlijkheid bezitten die aan de Protestantse liederen en hymnen ontbreekt.
Het tijdperk van Vlaanderens grootste bloei op artistiek, cultureel
en economisch gebied, heeft volgens Bithell geen poëzie opgeleverd,
die die bloei waardig was. Ware dit wel het geval geweest, dan zou
men een lyriek hebben zien ontstaan, even belangrijk als die uit het
Elisabethaanse tijdvak, in Engeland (28).
( 28 ) „If there had been a school of poetry worthy of the glory and prosperity of Flanders in those days, the Pleiade would have been outsung and there
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De echte poëzie moest intussen worden gezocht bij het eenvoudige
volk, in de taveernen, bij de kampvuren. Echte poëzie klinkt op uit het
werk van Anna Bijns die de Brabantse Sapho wordt genoemd, omdat
ze erotische thema's met zoveel ervaring behandelt, dat sommige literatuurhistorici haar een passionele levensloop hebben toegedicht. Maar
alles wel beschouwd, zegt de inleider, kunnen haar erotische gedichten
eenvoudig schooloefeningen zijn geweest, van het slag zoals er reeds
in de tijd van de troubadours werden geschreven, en die geschikt waren
om bij discussies over metrum en rijm te dienen.
De geuzenliederen krijgen een afzonderlijke vermelding en het Wilhelmus wordt hoog geroemd. Na de val van Antwerpen, anno 1585,
moest de bloem van de Vlaamse natie de wijk nemen naar Holland.
Zeventien Vlaamse professoren doceerden op hetzelfde tijdstip aan
de Leidse universiteit, onder hen Daniel Heinsius, „the nightingale of
Ghent". Van hem vertaalt Bithell een kort gedicht, en ook een van
Heinsius' neef Jacobus van Zevecote, nl. een paar strofen uit Het Belech van Le yd en, waarin hij zich tegen de Span j aards keert.
Sprekend over Vondel, haalt Bithell de bewering aan volgens welke
Milton hem in Paradise lost zou hebben gecopieerd, zoal niet geplagieerd (29) .
Tussen het einde van de 16de en het begin van de 19de eeuw, ziet
de Engelse literatuurhistoricus niet veel dat opmerkzaamheid verdient.
De herleving begint pas met het ontstaan van de Vlaamse Beweging.
Men merkt op iedere bladzijde van zijn. Introduction, dat Bithell
niet enkel het terrein van de letterkunde en de cultuur heeft verkend,
maar dat hij eveneens belang stelt in de politieke aspecten die daarmee verband houden. Die belangstelling wordt ruimer naarmate hij in
zijn overzicht dichter bij de 19de eeuw komt.
Een paar jaren vroeger had hij de reeds geciteerde Contemporary
Belgian Literature laten verschijnen en daarin ook de belangrijkste
Vlaamse schrijvers behandeld. Zijn oordeel over het werk van die
schrijvers vinden we in de inleiding tot de hier behandelde bloemlezing, vaak aangevuld of gewijzigd terug. Het lijkt aangewezen beide
werken op bepaalde punten even met elkaar te vergelijken.
Bithell's opvatting over de literatuurgeschiedenis impliceert het belang van de historische ontwikkeling, samen met de sociale achterwould have been a lyric harvest as great as that of our Elizabethan days".
(Introd., p. xli.)
(29) „This poet, who is said to have been copied, if not plagiated, by Milton
in Paradise lost, was born in Cologne... (Introd., p. xliii) .
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grond en de ideeënstrijd daaromheen gevoerd. Dat is de reden waarom hij zo nadrukkelijk het onderscheid beklemtoont tussen Vlamingen
en Walen, op het stuk van geaardheid, geestesrichting en levensopvattingen. De Vlaamse literatuur ziet hij in belangrijkheid toenemen
naarmate de Vlaamse Beweging, oorspronkelijk door taalgeleerden in
het leven geroepen, terrein wint op het politieke vlak. Hij vergelijkt
de Vlaamse Beweging even met de door de Sinn Feiners in Ierland
gevoerde ontvoogdingsstrijd, maar voegt daar onmiddellijk aan toe
dat de strijd van de Ieren gedoemd was tot mislukking omwille van de
onoverkomelijke moeilijkheden van de Ierse taal en de onuitroeibare
laksheid van het Ierse temperament. Wat dit laatste punt betreft, zouden de gebeurtenissen hem weldra in het ongelijk stellen. De Vlamingen, gaat hij verder, zijn taaier ; ze hebben hun krachten gebundeld en
met echte Germaanse doortastendheid de zege weten te behalen.
Na het streven te hebben belicht van J.F. Willems, A. Blommaert,
P. van Duyse, de eerste pioniers van de Vlaamse Beweging, schetst hij
de betekenis van Conscience en Ledeganck, terwijl ook de andere figuren van enig belang aan de beurt komen : van Frans van Kerckhoven over Sleecks, Anton Bergmann, de gezusters Loveling tot Reimond
Stijns en Isidoor Teirlinck ; en van de gebroeders van Rijswijck over
Dautzenberg, Jan van Beers, de Geyter en Vuylsteke, tot Gentil Antheunis. Allen worden ze evenwel in de schaduw gedrongen door
Guido Gezelle. Eigenaardig genoeg, heeft Bithell zijn oordeel over
Gezelle, zoals hij het in Belgian Literature had geformuleerd, naderhand gewijzigd. In zijn „Geschiedenis van de Belgische literatuur"
beweerde hij dat Gezelle's populariteit ten dele steunt op politieke
overwegingen en dat hij na zijn dood het idool is geworden van de
Rooms-katholieke vlaamsgezinden (30) . Tegen deze verkeerde visie
heeft G.L. van Roosbroek zich terecht verzet, in zijn. in 1919 uitgegeven, in het Engels geschreven werk over Gezelle ( 3 ) . Intussen had de
(30) Contemporary Belgian Literature, p. 24.
(31) G.L. van Roosbroeck, Guido Gezelle, the mystic Poet of Flanders,
Vinton, Iowa, 1919, p. 25 : „(Bithell) attributes the recognition of the priestpoet largely to local political passions, decrying it as a kind of artificial glorification set up by the Roman Catholic Flemings. The facts, however, have
quite a different significance. The first who acclaimed Gezelle in Belgium,
were the younger poets of the „Van Nu en Straks" group, nearly all liberals
and freethinkers. It was also a liberal poet, Pol de Mont, who introduced the
country curate and poet of genius to the Dutch public, in 1897, and the enthousiasm of the Dutch largely protestants and no-catholics, can, of course, not be
attributed to the influence of the Roman-catholics." Het lijkt of van Roosbroeck
,
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vertaler in de inleiding tot zijn bloemlezing een uitgebreider en heel
wat juister beschouwing over Gezelle's kunst gegeven, met daarbij zelfs
een van de beste karakteristieken van Gezelle's poëzie, die o.i. over de
dichter geformuleerd werden. Bithell zegt daarin dat Gezelle mag genoemd worden „the first modern poet to make flemish verse known
out of Belgium..." Gezelle's poëzie verzet zich tegen een vertaling. Ze
is een uiterst delikaat weefsel, waarvan al de draden vast zitten aan
het rijm ; de draden van de gedachten kunnen in een andere taal worden overgenomen, maar niet het Vlaamse rijmwoord waarvan alles
afhangt en aldus valt de structuur van de vertaling uit elkaar.
Hij ilustreert dit met een sprekend voorbeeld, nl. het prachtig gedicht waarin het ruisen van het riet op de rivierboord wordt bezongen.
De mystieke natuurmuziek houdt de mens in haar betovering gevangen en de dichter zelf wordt bewogen door de adem der godheid ;
maar terwijl in Gezelle's werk de gedachtengang steunt op het ene
woordje „riet", is het Engels te arm aan rijmen op „reed", om het
zwenkende ritme en de muziek van het vers behoorlijk weer te geven, afgezien dan nog van de les die het gedicht inhoudt. Wie Gezelle wil vertalen, moet naar het oordeel van Bithell over uitzonderlijke
kwaliteiten beschikken : hij moet het vurig geloof hebben van de eenvoudigen van hart en hij moet daarbij een grondige kennis bezitten
van de natuur. God en de natuur zijn de sleutelwoorden van Gezelle's
poëzie, die nooit duister is. Men treft in deze poëzie niet het moderne
subtiele gefraseer aan, maar essentieel modern is ze, door de gloed
van de extase, de onbewuste magie van het ritme, de rillende teerheid
van het gevoel (32).
De vertaler heeft ingezien hoe moeilijk het is Gezelle op een aanvaardbare manier te vertalen en hij heeft zich dan ook tot een kleine
keuze : vijf korte gedichten, beperkt.
Treffend is ook het oordeel dat Bithell velt over Rodenbach, wiens
tragisch lot hij even met dat van Keats vergelijkt. Wel vindt hij geen
diepte in zijn werk maar desondanks hoort hij in de lyrische poëzie
en in het groots-opgezette spel in verzen Gudrun van deze ten dode
gedoemde teringlijder een sterk mannelijke toon ( 33 ) . Die karakteristiek wordt later dan weer aangevuld met de bewering dat Rodenbach,
indien hij niet zo jong gestorven ware, wellicht een befaamd schrijver,
enkel maar de Belgian Literature in handen heeft gehad en het andere boekje
niet heeft gekend, ofwel er geen aandacht aan geschonken heeft.

(32) Contemporary Flemish Poetry, p. liv-lv.
(33) Contemporary Belgian Literature, p. 46.
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een beroemd dramaturg zou zijn geworden. Uit de bewaarde fragmenten is dit weliswaar niet af te leiden. Als de heraut van de Vlaamse
zaak evenwel, kan zijn betekenis moeilijk worden overschat (34).
Rodenbach, evenals Pol de Mont, Victor de la Montagne en Prosper
van Langendonck moeten, wat de vorm betreft van hun poëzie, bij de
Parnassiaanse dichters worden gerekend. Als de aanvoerder van de
Parnassiens geldt de Mont, die een sensueel en sentimenteel dichter
wordt genoemd, daarbij een meester in de natuurschildering. Zijn verzen doen vaak denken aan die van Tennyson en Swinburne. Hij heeft
trouwens invloed ondergaan van die dichters, evenals van de Duitse
klassieke poëten.
Het kan licht verbazen, dat Bithell een zo ruime keuze uit het werk
van Pol de Mont in zijn vertaling heeft opgenomen. Hij heeft daar
een verklaring voor gegeven, eerst in zijn „Geschiedenis van de hedendaagse Belgische Letterkunde", waar hij wijst op de grote belangstelling die het werk van De Mont in Duitsland te beurt is gevallen ( 35 ) en verder in de inleiding tot de vertaalde gedichten, waar
Georg Brandes' uitspraak wordt aangehaald, betreffende de Mont's
gedicht „De Kinderen der Menschen" (uit de bundel Idyllen en andere Gedichten) . Dit gedicht wordt door de Deense criticus geroemd
om de verhevenheid van stijl en de kracht van vinding, waardoor hij
het op dezelfde lijn zou willen stellen met de bijbelse poëzie van Byron en de gedichten van Leconte de Lisle. Brandes zag er een grootheid in, die Milton's behandeling van bijbelse stoffen te boven
ging (36).
„De Van-nu-en-Straksers", zegt Bithell, „vonden die uitspraak absurd, en wellicht is ze dat ook, maar per slot van rekening is Pol de
Mont, hij moge dan al niet de grootste kunstenaar zijn onder de
Vlaamse dichters, dan toch de man wiens werk de grootste aantrekkingskracht uitoefent op de gemiddelde geesten. Intellektueel blijft hij beneden het ultraverfijnde impressionisme van Karel van de Woestijne,
(34) Contemporary Flemish poetry, p. lvii.
(35) Contemporary Belgian Literature, p. 330 : „In Germany at all events one
Flemish-writing poet has had full justice done him. Pol de Mont has been
translated into German..."
(36) Contemporary Flemish Poetry, pp. lviii-lix : ,,Of The Children of Men,
the Danish critic said that it was" a poem which, by the grandeur of its style
and the energy of its invention, rises to the rank of Byron's biblical poetry and
of Leconte de Lisle' poems". „There is a grandeur in it", says Brandes again,
,,which surpasses Milton's treatment of biblical tales."
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maar Karel van de Woestijne is de dichter van enkelen" (37).
Victor de la Montagne is als dichter een innemende, maar moeilijk
te doorgronden persoonlijkheid. Aan diegenen die een studie wensen
te maken van de Vlaamse dichtkunst, kunnen zijn verzen warden aanbevolen.
Het hoofdstuk dat in Contem porar y Belgian Literature aan de
Vlaamse dichters is gewijd, wordt besloten met Prosper van Langendonck, August Vermeylen en Karel van de Woestijne, door Bithell
bestempeld als „the paladins of modernity". Het zijn eerder impressionisten dan symbolisten, merkt Btihell op, en slechts weinigen van
hun landgenoten begrijpen hen. Duisterheid kan evenwel maar tegen
van de Woestijne worden aangevoerd, die de grootste is van de drie.
En zijn duisterheid is de maat van zijn diepte. (38)
Daarop volgen, ter illustratie, drie vertaalde gedichten van van Langendonck, twee van Vermeylen en drie van van de Woestijne. We zullen die vertalingen in de bloemlezing terugvinden, vermeerderd met
een paar andere. We noteren nog even, dat verzen van van Langendonck en Vermeylen, als stemmingspoëzie worden betiteld, maar bij
die van van de Woestijne valt het woord : „He is the Mallarmé of the
Flemings" (39).
En nu we het over de Vlaamse dichters hebben, zoals Bithell ze ziet
in zijn Literatuurgeschiedenis van België, laten we hem ook even aan
het woord over de prozaschrijvers. Het twaalfde hoofdstuk uit die Geschiedenis is voor een groot gedeelte gewijd aan Streuvels die hij goed
weet te typeren aan de hand van feiten die over leven en werk van de
Westvlaamse schrijver bekend zijn. Streuvels, beweert Bithell, heeft als
model gediend voor bakker Piet Baezen, uit de roman van Camille Lemonnier : Le vent dans les moulins ; Piet Baezen, die het deeg kneedde en ook boeken schreef, alles met dezelfde overgave. En het is niet
verwonderlijk, aldus Bithell, dat Lemonnier Streuvels in zijn roman
heeft opgenomen, Want hij had zich tot taak gesteld de ziel van Vlaanderen te bezingen en Vlaanderens ziel is in Stijn Streuvels. Alles wel

(37) Contemporary Flemish Poetry, p. lx : „As an intellectual force he yields
to the ultra-refined impressionism of Karel van de Woestijne, but Karel van de
Woestijne is the poet of a few".
(38) Contemporary Belgian Literature, p. 348 : ,,obscurity can only be charged against van de Woestijne, the greatest of the three ; and his obscurity is
the measure of his depth."
(39) Contemporary Belgian Literature, p. 351.
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beschouwd, is hij de echte Vlaming ; al de overigen, of ze in het Frans
schrijven of in het Vlaams, kunnen zich niet volledig losmaken van de
Franse Cultuur (0).
Hij wijst daarna op het realisme in Streuvels' eerste werken en op
de pessimistische trek die dit realisme geleidelijk zal aannemen. Streuvels heeft, volgens hem, een afkeer van het zoetsappige, zijn realisme
is echt en overtuigend. Hij is een zeer origineel schrijver, die de gave
bezit van de humor, die als een bevrijding werkt (41).
De voornaamste werken worden geciteerd en van enkele novellen,
zoals De Oogst, De Werkman, Zonder Dak en Een beroerde Maandag wordt een samenvatting gegeven.
Ook het werk van Buysse wordt geloofd als dat van een forse, niets
ontziende realist. Maar het ergste is, zegt Bithell, dat Buysse geen humor kent. Hij beschouwt de sexuele hartstocht als de grootste vernielende kracht in het leven. Veel in zijn verhalen is deprimerend, maar
er gaat een grote kracht van uit (42).
Met een vermelding van Herman Teirlinck, romanschrijver met een
aanzienlijke reputatie, wiens Ivoren Aapje in Brussel gesitueerd wordt,
van August Vermeylen, beter bekend als criticus en dichter maar die
toch een merkwaardige roman De wandelende jood heeft geschreven,
en van Gustaaf Vermeersch die stilaan meer bekendheid verwerft, vooral in Nederland, wordt het kapittel over de Vlaamse romanciers besloten (43).
Om nu terug te keren tot de dichters, Bithell koestert grote bewondering voor René de Clercq, „de krachtigste figuur onder de WestVlaamse dichters, die door het modernisme onberoerd gebleven, de
vreugden van huis en haard en de schoonheid van het Vlaamse landschap in klinkende rijmen bezingt" ... (44).
Toen deze bloemlezing tot stand kwam, beantwoordde dit beeld
van de Clercq niet meer aan de werkelijkheid. De dichter had de geroemde thema's en motieven opgegeven en was overgegaan naar de
politiek-geïnspireerde poëzie, waarin zijn talent het sterkst tot uiting
(40) Contemporary Belgian Literature, p. 315 : ,,... the soul of Flanders is
in Sti j n Streuvels. When all is said and done, he is the true Fleming ; and all
the others, whether they write in French or Flemish, cannot entirely get away
from French culture."
(41) Contemporary Belgian Literature, pp. 319 e.v.
(42) Contemporary Belgian Literature, pp. 325-326.
(43) Contemporary Belgian Literature, p. 328.
( 44 ) Contemporary Flemish Poetry, p. lvi.
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komen zou. Zo was in 1916 De Noodhoorn verschenen, maar deze
bundel heeft Bithell wel niet in handen gehad.
Ook Karel van de Woestijne had in de jaren waarin de anthology
ontstond, zijn rijpste werk nog niet geschreven, tenzij dan Het Menselijk Brood, dat van 1915 dateert, maar het lijkt uitgesloten dat de
vertaler er kennis zou hebben kunnen van nemen.
De bloemlezing bevat werk van dichters die hem op de ene of de
andere manier representatief toeschenen voor de Vlaamse poëzie van
zijn tijd ; het begrip contemporary moet daarbij vanzelfsprekend in
een ruime zin worden opgevat. Zijn persoonlijke voorkeur lijkt uit
te gaan naar de symbolisten en de impressionisten, en tot de laatsten
rekent hij de Vlaamse dichters die in de Van-nu-en-Straks-periode
voor het eerst aan het woord zijn gekomen. Het symbolisme, dat van
Franse oorsprong was, had toen reeds afgedaan en de Vlaamse dichters waaronder van de Woestijne die zijn tijd vooruit was kwamen bewust op voor een vernieuwing. Ze streefden een dubbel doel
na, waarbij werd vooropgesteld, de enge vereniging van kunst en leven. Hun kunstenaarsschap mocht hun mens-zijn niet uitsluiten. Deze
opvattingen vindt men uitgewerkt in het vijfde bedrijf van Hegenscheidt's Starkadd, dat genoemd wordt „a somewhat disappointing drama", en tevens een soort van poëtisch manifest. Al hebben de impressionistische dichters, waartoe een Karel van de Woestijne behoort, in
de duistere schriftuur en de muzikale finesse van een Mallarmé, de
bron van hun kunst willen zien, toch zijn ze volgens Bithell meer verwant met de Duitser Stefan Georg.
Om van de Woestijne's kunst te karakteriseren, doet Bithell beroep
op een uitspraak van Vermeylen, die betoogt dat de dichter aandoeningen, gevoelens en gedachten niet zonder meer verwoordt, maar ze
overbrengt in die mysterieuze sfeer die men de ziel noemt „en die, zo
men wil, de zuiverste geestelijke eenheid van ons wezen is, het begrip
van de eeuwigheid dat wij in ons dragen" (45).
Bithell voegt daar nog een opmerking aan toe en beweert dat veel
wat vreemd lijkt in de Vlaamse impressionistische dichtkunst, heel natuurlijk is voor wie iets afweten van schilderkunst. Spreekt Karel van
de Woestijne bv. over „the raised belly", de hoge buik van een meisje
(in „Zondag-middag" nl., de derde van de „Drie gevoelerige parabelen"), dan zullen zij die zich Cranach's schilderijen herinneren, die

(45) Contemporary Flemish Poetry, pp. lxii-lxiii.
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beschrijving geëigend vinden voor de atmosfeer die het stuk oproept (46) .
Een treffende typering heeft hij ten slotte over voor Edmond van
Of f el, wiens poëzie hij in grotere mate dan die van de andere dichters,
symbolistisch noemt. Het is een poëzie van louter stemmingen en gewaarwordingen. Constant Eeckels daarentegen wordt „a mystic" genoemd die, zoals kardinaal N ew man, hymnen schrijft, die ook door
ketters als poëzie kunnen worden genoten (47).
Aan het einde van zijn literatuurhistorisch overzicht, spreekt de bewerker tot besluit de volgende wens uit : „Het is te hopen dat de hier
aangeboden vertalingen de lezers naar de originele werken zullen doen
grijpen. De Vlaamse taal is ons in deze tijden zo vertrouwd ; we hebben het dagelijkse nieuws in het Vlaams gedrukt, gedurende lange
droevige maanden, in onze avondkranten onder ogen gekregen. We
hebben onze huizen opengezet voor Vlaamse vluchtelingen ; we hebben hen in hun taal horen spreken en onze harten hebben gebloed bij
het verhaal van hun leed. Na de oorlog zullen we vast en zeker stevige
vriendschapsbanden in stand houden en we kunnen hen niet beter
eren dan door een poging tot waardering van hun letterkunde, die gedurende de jongste twintig jaar zoveel heeft voortgebracht dat uitstekend is" (48) .
Of die oproep weerklank heeft gevonden in Engeland zelf, is niet
bekend. In ons land, met name in Vlaanderen, blijkt er voor Bitthell's
werk weinig of geen belangstelling te zijn geweest, iets wat met oog
op de merkwaardige prestatie van de Engelse vertaler, naar onze
mening enkel maar kan worden betreurd. (*)
(46) Contemporaine Flemish Poetry, p. lxiii.
(47) „Like Cardinal Newman, he writes hymns which are poems even to
heretics" (Contemporary Flemish Poetry, p. lxiv) .
48 ) „It is to be hoped that the translations here offered will send readers
to the original volumes. The Flemish tongue is so near to us in these days : we
have seen the news of the day in Flemish in our evening newspapers during
long and weary months ; we have thrown our homes open to Flemish refugees ; we have heard them speaking their language ; and our hearts have bled
for their sufferings. After the war we shall surely keep our friendship close ;
and how should we honour them more than by seeking to appreciate their
literature, which, in the last twenty years has produced so much that is excellent.
(Contemp. Flem. Poetry, p. lxiv.).
(*) Toen deze tekst al gezet was, kwam ons het werk van Dr. M. Cordemans
onder de ogen, getiteld : Dr. A. van de Perre's oorlogsjaren 1914-1918, Uitgeverij Universa, Wetteren, 1963.
In dit belangrijk werk wordt o.m. gehandeld over de „onderlinge bejegening
(
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4. OPMERKINGEN EN BESCHOUWINGEN BIJ DE VERTALING

Bithell heeft zich met deze bloemlezing ten doel gesteld bij zijn landgenoten belangstelling te wekken voor de Vlaamse poëzie. Daartoe
was in de eerste plaats een leesbare vertaling gewenst, maar bovendien
een situeren van die poëzie in de letterkundige geschiedenis van het
oude cultuurland Vlaanderen. Men kan Bithell's opzet als geslaagd
beschouwen : zijn vertaling leest vlot en de inleiding die er aan voorafgaat, is uitgegroeid tot een gedegen en boeiend essay dat tot verdere studie aanspoort.
Wat de keuze van de gedichten betreft, die is onvermijdelijk subjectief. Het is mogelijk dat de vertaler in sommige gevallen is ingegaan op de raad van een van zijn correspondenten, ofwel dat hij aanduidingen heeft gevonden in de door hem geraadpleegde bloemlezingen ( 49 ) . In de meeste gevallen evenwel, zal hij zich hebben laten
leiden door eigen inzicht en persoonlijke smaak. Zijn keuze zal trouwens in laatste instantie wel bepaald zijn geworden door overwegingen
van praktische aard, nl. door de graad van vertaalbaarheid van de
gedichten. Vanzelfsprekend leent het ene vers zich beter dan het andere tot een overzetting. Maar er bestaan ook gedichten die gewoon
onvertaalbaar zijn en in vele gevallen is de onvertaalbare po ëzie de
enig echte in haar soort. Slechts in verband met twee dichters uit zijn
bloemlezing, heeft Bithell op de moeilijkheid gezinspeeld om tot een
goede overzetting te komen. Die dichters zijn Guido Gezelle en Karel
van de Woestijne.
Lezend in Contemporary Flemish Poetry, zouden we de originele
teksten steeds bij de hand willen hebben om ze naast de vertaling te
leggen. Aan een doorlopende confrontatie van de twee, kan in deze
uiteenzetting niet worden gedacht en we zullen ons beperken tot een
onderzoek van enkele gedichten, waarin Bithell's eigenschappen als
van Engelsen en Vlamingen", waarbij ook Bithell's naam wordt genoemd (p.
342 e.v.) . De auteur wijst erop hoe sommige Vlaamsvi j andige kringen de
Engelsen probeerden te doen geloven dat België een land was met slechts één
taal en kultuur : de Franse. Tot wat al onbegrip en verzet dit leiden moest,
k an men zich li cht voorstellen. Ook lijkt het ons niet denkbeeldig dat er een
verband kan worden gezocht tussen bepaalde politieke drijverijen en het niet
doordringen v an Bithell's Anthology in ons land na de eerste wereldoorlog.
( 49 ) Frederik van Eeden had in de hoger geciteerde brief aan Bithell zijn
mening te kennen gegeven over sommige Nederlandse bloemlezingen. Zie voor
de brief in zijn geheel, de bijlage achteraan.
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vertaler, zijn kwaliteiten en zijn tekortkomingen aan het licht treden.
Zoals reeds werd gezegd, ging Bithell's persoonlijke voorkeur uit
naar de symbolistische en de impressionistische dichters, en wat de oude literatuur betreft, naar de Vlaamse volksliederen. De „eigentijdse"
richting in de poëzie, is in de Anthology vertegenwoordigd door Pol
de Mont, Victor de la Montagne, Prosper van Langendonck, René de
Clercq, Edmond van Of f el, Karel van de Woestijne. Dit zijn ongetwijfeld de belangrijksten onder zijn „tijdgenoten" en onze beschouwingen blijven beperkt tot enkele proeven van vertaling uit hun werk.
We maken evenwel uitzondering voor Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach, en beginnen ons onderzoek met Gezelle.
Bij zijn eerste pogingen om Gezelle te verengelsen, heeft de vertaler
moeten ondervinden hoe hopeloos moeilijk het is, een equivalent te
vinden voor ogenschijnlijk eenvoudige, doorzichtige gedichten, zoals bv.
„Meidag" op het eerste gezicht lijkt te zijn. Het gehaspel begon al in
de eerste strofe, die in het originele gedicht aldus luidt :
De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan :
vandage moet hij, meidag is 't,
ter bruiloft gaan.
De vertaler heeft nl. „bruidegom", door „bruid" vervangen, maar
aldus ontstaat er een verdraaid beeld dat niet goed meer past in het
kader en dan ook verder wordt opgegeven. Van het oorspronkelijk gedicht, dat zes strofen telt, bleef de laatste onvertaald.
De eerste strofe ziet er vertaald aldus uit :
The cherry-tree, as you may see,
Has donned a robe of pride :

Fox it is May, and she to-day
Must be a happy bride (50).
Wat de vorm betreft, lijkt die eerste strafe zeker geslaagd. De vertaler heeft zich ingespannen om niet alleen de eindrijmen, in de tweede en de vierde versregel te behouden, maar is er bovendien in geslaagd
(50) I n zijn bijdrage Commentaar bij Gezelle's „Meidag", in Verslagen en

Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
1948, pp. 13-21, citeert Prof. Dr. P. Sobry een strafe uit deze vertaling en
vindt ze „alles behalve bevredigend", alhoewel hij toegeeft dat deze vertaler (met
uitzondering van al de overigen door hem geciteerd) ,,toch iets gesnapt (heeft)
van het binnengeruis der liefde in Gezelle's eerste strafe". Sobry's betoog
komt neer op de onvertaalbaarheid van dit „taalmirakel", en houdt verb an d
met zijn zeer persoonlijke interpretatie v an „Meidag".
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in het eerste en het derde vers voor binnenrijmen te zorgen. De gang
van het vers wordt er speelser door. Het ritme is huppelend geworden : we zien de happy bride in luchtige staatsie bereid voor een blijde levensavontuur. Dit huppelende in het vers wordt overigens versterkt door het gewijzigd metrum. Bij Gezelle lijken het tweede en het
vierde vers, in tweevoetige jamben, even tot bezinning op te wekken ;
in de drievoetige jamben uit de vertaling, wordt daar luchtiger, als in
dansmaat, over heen getrippeld. Bithell heeft dat spelletje met de
rijmen tot het einde toe volgehouden. Is dus de vorm licht verschillend
van die van het origineel, ook wat de inhoud betreft zijn er bepaalde
afwijkingen en omschrijvingen, want Gezelle's woordenschepping en
zijn beeldenwereld zijn zo uitzonderlijk dat zelfs de knapste vertaler
er niet goed raad mee weet. Wanneer we bv. de derde straf e uit „Meidag" vergelijken met de overzetting, dan valt het op dat de verzen :
Beruwrijmd was hij schoon, wanneer
de winter woei :
veel duizendmaal is schoonder nu
zijn blomgebloei
in de vertaling veel van hun kracht hebben verloren. De forse schildering in enkele felle vegen, is tot een chromotje verbleekt, niet onaardig
op zichzelf, maar te zeer gelikt en uit de sfeer getild van het wintergeweld dat een ogenblik werd opgeroepen :
When glittering rime in wintertime
Bedecked her, she was fair ;
But fairer far her blossoms are
Then frosted branches bare.
Woordconstructies zoals beruwrijmd, blomgebloei, die typisch zijn
voor Gezelle, kunnen enkel maar bij benadering, dit is via een min of
meer geslaagde omschrijving, warden weergegeven.
Ongeveer dezelfde opmerkingen kunnen warden gemaakt in verband met Winter Quiet, vertaald naar „Winterstilte" uit Rijmsnoer I,
en waarvan de tekst luidt als volgt :
Een witte spree
ligt overal
gespreid op 's werelds akker ;
geen mense en is,
men zeggen zou,
geen levend wezen wakker.
Dit is in het Engels geworden :
Winter Quiet
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As far as eyes
Can reach, there lies
A sheet of white that glistens...
Far, far around
No breath, no sound...
The ear to silence listens...
Het mooiste vers uit die strofe is het laatste, waarin het beeld wordt
opgeroepen van „het oor dat naar de stilte luistert", maar dit is een
interpretatie, een vondst zo men wil van de vertaler zelf, die vermoedelijk uit rijmnood „geen levend herte wakker", heeft willen omschrijven.
We zetten de vergelijking verder aan de hand van de tweede en
derde strofe :
Het vogelvolk,
verlegen en
verlaten, in de takken
des perebooms
te piepen hangt,
daar niets en is te pakken.
't Is even stille
en stom alhier
aldaar ; en ondertussen
en hare ik maar
het kreunen meer
en 't kriepen van de mussen.
The birds are chill,
And sit so still,
Upon the pear-tree perching...
The snow lies thick,
There's naught to pick,
No crumb nor worm for their searching.
No voice is heard,
No beak of bird
Startles the brooding quiet...
But listen now !
On yonder bough
The hungry sparrows riot !
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Dit natuurtafereeltje, een winterlandschap in Vlaanderen, dat met
enkele woorden, hier en daar door een beeld onderbroken of door de
dunne kreet uit een vogelkeel, de stemming oproept van een winterdag, blijkt moeilijk te vertalen omdat de hele atmosfeer vastzit aan
fijne, onzichtbare draden. Datgene waar het in de eerste plaats op aankomt, is enkel maar vaag en bij benadering aangeduid, gesuggereerd.
Het Engels rijmschema wijkt af van dat uit het oorspronkelijk gedicht
en in navolging van zijn voorbeeld, laat de vertaler een paar stafrijmen opklinken : pear tree perching ; beak of bird ... Met het vogelvolk, dat „te piepen hangt" heeft hij geen raad geweten en het kruimige, gecondenseerde „daar niets en is te pakken", wordt aangelengd
tot : There's naught to pick, no crumb nor worm for their searching.
De derde strofe staat iets dichter bij het origineel, zonder evenwel de
perfectie te bereiken.
in de drie overige gedichten van Gezelle, in de vertaling opgenomen, nl. To the Sun (Tot de zonne, uit Gedichten, Gezangen en Gebeden) ; Thee aspen tree (Bonte Abelen, uit Rijmsnoer I) ; en Palm
Sunday (Hosannah, uit Laatste Verzen), kan men sommige gedeelten
geslaagd heten, andere daarentegen minder, of niet. Dat bv. het metrum een zo belangrijke rol speelt bij Gezelle, heeft de vertaler niet
steeds erkend ; mogelijk is het ook, dat hij het in bepaalde gevallen
niet heeft kunnen overnemen. Zo is bv. To the sun, onder meer omwille van de gewijzigde versmaat mislukt te noemen.
Van Gezelle naar Rodenbach. Drie korte gedichten heeft Bithell
van hem vertaald, nl. The Swan (De Zwane) ; Angels marching
(Stoet) , en A day of rain (Een regendag) .
Wat reeds bij de vertaling van Gezelle werd opgemerkt, geldt ook
hier. De vertaler slaagt er niet in, of legt het er niet op aan, in zijn
overzetting hetzelfde metrum als dat van het origineel te bewaren. Het
is een tekortkoming die storend werkt, zoals men al dadelijk merkt bij
een eerste confrontatie. De eerste verzen luiden bij Rodenbach als
volgt :
-

Des hemels spiegel, mild en fris
de lucht in 't ronde lavend,
daar ligt de vijver maagdlijk schoon
in stillen zomeravond.
De gang van die strofe, met haar enigszins plechtige aanhef, nog
versterkt door de lange a-klanken in het tweede en het vierde vers,
heeft in de vertolking iets hards en straks gekregen, het uitdeinende
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van de zware klankenval is er uit weg, de atmosfeer is anders geworden :
Glassing the pure and azure heavens,
Laving the limpid air,
The pond in the summer evening lies,
Maidenly fair.
Bij de keuze uit Rodenbach's werk, werd de voorkeur gegeven aan
stemmingsgedichten, maar hierbij ging veel van het subtiele woordgeruis onmiskenbaar verloren. Laten we even onderzoeken hoe „Een
regendag" vertaald werd. Het is een kort stukje en we geven het in zijn
geheel :
Och hoe droevig sleept de dag. Betrokken
ligt de lucht met wolken grijs en grauw,
't stuifreint, en de hoge bomen schokken
hunne kruinen, en vol vreemde rouw
ruisen zij, ontblaadrend, droeve zangen.
Lijk des avonds in het woud een dolend kind,
daar beneden door de donkre gangen
aaklig schreeuwt en huilt de wilde wind.
Sombre wolken door mijn ziel ook zweven,
nevelig betrekt mijn zonneglans.
Houd u sterk, o jongling, dat is 't leven.
Weze uw droefheid lijk uw vreugd eens mans.
En dit is de vertaling :
0 how drearily the day drags ! The rain drops
like never-ending dust from dull, grey clouds.
The trees shake showers out of their heavy tops,
While their brown leaves come whirling down in crowds,
And from their bending boughs sad music sings.
As might in a dark wood a child astray,
Along the forest's narrow openings
The wind howls where the shadows blind the day.
And sombre clouds over my spirit brood ;
A heavy pall over my sunshine lies...
Be steadfast, youth ! And let thy o'ercast mood
a man's, howe'r the skies.
Be like thy joy
De vertaling vertoont hetzelfde rijmschema als dat van de oorspronkelijke tekst, maar er zijn vlekjes, zoals de nodeloze parafrasereint, voor „stuif regent",
ring in het derde vers, waar het woordje stuifreint,
dat een equivalente vorm in het Engels heeft, onnauwkeurig omschre-
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ven wordt. met „the rain drops like never-ending dust... „Onnauwkeurig is ook the trees shake showers out of their heavy tops..., voor
„de hoge bomen schokken hunne kruinen". Op andere plaatsen heeft
de vertaler een gelukkiger hand : verzen 6, 7 en 8 bv. kunnen naast het
origineel liggen, vooral dan vers 8 waarin een indrukwekkend beeld
wordt opgeroepen van storm en donkerte : the wind howls where the

shadows blind the day.
In haar geheel genomen, lijkt deze vertaling, ondanks goede gedeelten, toch even beneden het peil dat wij van een perfekte overzetting dienen te verwachten. De vraag kan warden gesteld of Bithell
misschien niet zozeer een volmaakte vertaling als wel eventueel een
herschepping op het oog kan hebben gehad, waardoor het oorspronkelijk gedicht, zonder zijn kwaliteit in te boeten, in een lichtgewijzigde
toonaard werd getransponeerd, die het Engels ook gemakkelijker kon
opnemen. Het valt nl. op dat veel zorg aan de vorm werd besteed en
dat de vertaler er vooral op uit is om de rijmklanken te bewaren, ook
al kon het gebruik van slepende en staande rijmen, dat eigen is aan het
Nederlands, in het Engels niet steeds gehandhaafd blijven.
We zetten ons onderzoek voort en komen terecht bij Pol de Mont.
Over deze dichter heeft Bithell beweerd dat zijn vers soms de invloed
verraadt van Tennyson, en soms die van Swinburne, en dat zijn beste
werk misschien is de cyclus Van Jezus, een reeks gedichten naar het
model van de oude Vlaamse volksliederen en balladen, vol absurde
anachronismen maar met innigheid en gevoel ( 51 ) . Hij citeerde daarbij
o.a. „Maria soude naar Bethlehem gaan', en vertaalde het als The jour-

ney to Bethlehem.
Van de 13 strofen die de tekst bij Pol de Mont telt, heeft de vertaler er 12 behouden. Het is over het algemeen een nogal vrije overzetting geworden, die hier en daar werd aangepast en waarin werd
gestreefd om tot een weergave te komen van de volkse vertedering
zonder sentimentaliteit. De dichter heeft niet enkel inspiratie gezocht
in de middeleeuwse volksliederen maar tevens bij onze Oud-Vlaamse
schilders en miniaturisten. Wij citeren enkele strofen uit het gedicht,
om te beginnen, de vierde :
Zij schreden suklend door sneeuw en slijk :
zij steunde op Jozefs armen.
„Och Jozef, ik kan er niet verder voort..."
begon zij op eens te kermen.
(51) Zie Contemporary Belgian Literature, p. 339.
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Overgezet, luidt dit :
They dragged their way through drifted snow ;
She was leaning on his arm.
She said : „Do not let me fail, Joseph,
before we reach the farm."
De volkse toon bleef bewaard, maar de accenten worden anders gelegd. In de Nederlandse gedicht is er geen spraak van hoeve, alleen
werd, in een vorgaande strofe, over een pachterswoon gesproken, die
het huis van de schout bleek te zijn. Voor schout bestaat er een Engelse
term, maar onze vertaler heeft de voorkeur gegeven aan een woord dat
hij schilderachtiger vond en dus gebruikte hij burgomaster. De vierde
en de vijfde strofen laten we beurtelings in het Nederlands en in het
Engels volgen :
Toen kwamen zij voor het huis van de Schout.
Juist sloot men er vensters en deuren.
Sint Jozef sprak : „Gij zijt Christenen hier !
Och ! Laat er ons hulp gebeuren...
Een plaats bij de haard en wat stro op de deel,
God zal er u voor belonen !"
Bars zei de Schout : „Hier is geen logies !
Maar ik zal u een schuilplaats tonen !"
Now the farm was the burgomaster's house ;
He was locking the door for the night.
Joseph said : „Give us shelter, your Honour !
Have pirty upon our plight !
Grant us a place at your hearthstone,
And straw for our weary heads ! "
Said the burgomaster : „This is no inn !
You must go to the inn for beds."
„Gij zijt Christenen hier", had woordelijk kunnen vertaald worden,
maar wellicht is dit anachronisme de vertaler te onzinnig toegeschenen
en in plaats daarvan laat hij Jozef het woord richten tot de burgomaster,
en wel in de geëikte term : Your Honour, Edelachtbare. In de daaropvolgende strofe onderging de gevoelsinhoud een lichte wijziging.
De gebruikelijke formule : God zal er u voor lonen, blijft onvertaald.
De barse schout is bereid om de zwervers een onderkomen aan te wijzen, maar de burgomaster houdt zich op de vlakte.
De vertaler lokaliseert de feiten en de voorstellingen op zijn manier,
zoals nogmaals duidelijk aan het licht treedt in de volgende strafe, de
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laatste die uit dit gedicht geciteerd wordt :
Jozef zou om water gaan
en de Zenne was toegevroren ;
met zijn gaanstok stampte hij d'ijsschots door :
en nu borrelde 't water te voren.
De Zenne zal in de vertaling gewoon een bran warden en Jozef heeft
een paar melkemmers meegenomen om water te scheppen :
Joseph went out to fetch water,
But the well was frozen hard as nails,
He broke the ice with his long good staf f,
And let down one of the milking-pails.
Pol de Mont is niet alleen de gemoedelijke volkse zanger, hij is vooral, althans in Bithell's opvatting, de sensualistische dichter, die zich
niet schaamde met erotische verzen uit te pakken, toen het merendeel
der Vlaamse dichters, met inbegrip van De Geyter en Vuylsteke, nog
op fatsoen en zedigheid was gesteld. Zijn zinnelijkheid, beweert Bithell,
is nu en dan wel eens rauw, maar sommige van zijn gedichten getuigen
van een hartstochtelijke diepte van gevoel en grijpen de lezer sterk
aan.
Een typisch voorbeeld van dat soort poëzie, vinden we in de bundel
Lorely, die in 1882 verschenen was en waarin het erotisch element sterk
vertegenwoordigd is. Het betreft het korte gedicht „Penthesileia", dat
gunstig afsteekt bij de meeste gedichten uit de lijvige verzameling.
Penthesileia
Roerloos lag zij ten gronde,
de machtige Penthesileia,
veeg, zieltogend in beken
van bloed, maar tot zelfs in de dood nog
vol ontzaglijke kracht,
vol zielenbedwingende schoonheid !
't Zwaard in de vuist —
bloeddruipende blonk het in 't zonlicht —
boog, van de kamp nog verhit,
Achilleus over het bleke
Trilt zij daar niet ?
lichaam
Doorliep daar geen schok hare leden ?
Snakt zij naar adem licht ?...
En daar bukt zich vaardig de heros
over de stervende : rijgt
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haar het harnas los, en ontlast haar
hoofd van de stalen helm
die haar welige lokken bedekt... en
goddelik bloeit nu de vrouw
uit de godwaartsvarende krijgsheld.
Breed gaapt, links onder 't hart,
roodbloedend de wonde : de boezems
krimpen van pijn doch geen schuim
van de machtigbruisende baren
golft daar, in reiner een glans
dan haar vlees, blauwkleurig dooraderd,
't voorhoofd, puur albast
en de heupen, bevallig gebogen !
Stom van verrukking knielt,
bij het lijk, snelrennende Achilleus.
Doodsbleek staart hij die wangen
van felp, die gebeitelde kinne aan,
prest, in een gloeiende zoen,
zijne ziel in de hare die traagzaam
stroomt met het bloed uit de wand,
en gevoelt zich, verwinnend verloorne ! —
't Herte van tranen vervuld,
voor die nimmer herbloeiende schoonheid !
Dat een vertaling stuntelig uitvalt, is vaak te wijten aan een onvoldoende taalkennis, maar daaruit volgt natuurlijk niet dat ze in het tegenovergestelde geval, goed moet zijn.
Van Bithell weten we, dat hij een zeer behoorlijke kennis bezit van
het Nederlands en een fijn gevoel voor de nuances. In „Penthesileia" is
hij er aldus in geslaagd sommige oneffenheden van het origineel in
zijn vertaling glad te strijken en hier en daar een toets te verleggen. Een
vergelijking van de twee teksten onderling brengt dit aan het licht.
Hier volgt de Engelse versie :
Motionless lies on the ground the mighty Penthesilea,
Dying in streams of blood, but, even with life ebbing from her
Full of magnificent pride and beauty undimmed by her pallor,
Holding his sword, that sparkles red in the sunlight, Achilles,
Hot with battle, bends down o'er the foe he has fought with and
conquered.
Did not the body move ? Do not the nerves twitch and quiver ?
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Do not these lips fight for breath ? And deeper bows down the hero
Over his fallen foe, and cutting the thongs of the armour,
Frees the pale head from the helmet that hides to luxuriant tresses.
Godlike the woman now blooms forth from the overthrown warrior :
Broad underneath her heart gapes the bleeding wound, and her white
breast
Quivers with pain, but behold : the foam of the rock-broken ocean
Has not so pure a sheen as this smooth skin, blue-veined and rosy,
Is not so white as her brow and her thighs that with firm flesh are
rounded.
Dumb in his exstacy kneels by her side swift-footed Achilles,
Pale, he stares at her cheeks of velvet, her chin nobly chiselled
Darts with a burning kiss his soul in her soul, which is slowly
Fleeing along with the blood, and feels
in his victory the
vanquished —
Tears welling up from his heart for beauty wasted and ruined.
Een voortreffelijk geslaagde vertaling ! Niet alleen is ze leesbaar,
maar op sommige plaatsen wekt ze de indruk een origineel gedicht te
zijn. Dit lijkt o.m. het geval in de passus, waar Achilleus zich buigt
over de stervende Penthesileia en haar de helm van het hoofd neemt
en haar harnas losmaakt : „And deeper bows down the hero / over
his fallen foe, and cutting the thongs of the armour, / frees the pale
head from the helmet that hides the luxuriant tresses... " Dit laatste
vers vooral is prachtig-plastisch verwoord. De verdere detailvergelijking laten we aan de lezer zelf over.
Als we een derde gedicht citeren, dan is het om aan te tonen dat
een knap vertaler in sommige gevallen zijn voorbeeld wel eens overtreffen kan. Ter illustratie laten we dienen een kort gedicht zonder
titel, voorkomend in de bundel Claribella, die zoals bekend, in 1893
verscheen.
,

Als een gouden droom
tussen heester en boom
hangt en glanst een laatste straal
van de gloeiende schijf,
die haar nachtverblijf
reeds hervond in het zeekristaal.
In mijn ogen zweeft,
door mijn ziele leeft
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zo Herinnering immervoort.
Wie ik min is been...
Lust en heil verdween,
doch uw beeld leeft onverstoord,
door mijn Liefde gebeurd, door mijn Smart geschoord,
als een hooggouden Muze op een zegepoort,
immervoort,
immervoort,
in mijn harte, o mijn liefste, in mijn harte !
Het is een zwak gedicht, waarbij de inspiratie geforceerd werd en
met bepaalde termen en uitdrukkingen die storend werken op ons
taalgevoel. Is het „nachtverblijf" uit de eerste straf e al niet gelukkig
gekozen, de „hooggouden Muze" uit de laatste, kan ons evenmin
vertederen. Van dit gedicht nu heeft Bithell de volgende vertaling gemaakt :
Song
Like a golden dream,
Hangs the last sunbeam,
From the darkling trees and bushes,
Though the moon in the West
Now has gone to rest
Down behind the river bushes.
In such lingering wise
Flit before mine eyes
Features that I loved and cherished ;
My beloved is dead,
But, though years have fled,
In my soul she hath not perished.
As though here she were
Pain remembers her,
In my soul she changeth never ;
Never from my heart
Shall my love depart,
She is shrined and worshipped there for ever !
Het valt op, dat de „zwakke" punten er behendig uit weggewerkt
werden. Voor het „nachtverblijf" is een normaler term in de plaats
gekomen, en de „hooggouden Muze op een zegepoort" werd daar
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vandaan gehaald en heeft haar plaats gekregen, bescheiden maar goed
behoed, in het hart van de dichter : she is shrined and worshipped
there for ever. De vertaling staat in een gewijzigde toonaard ten overstaan van het origineel. De vertaler heeft er alles uitgehaald wat er
in zat. Alleen kon hij een zwak gedicht niet tot een parel omtoveren,
zelfs niet in een knappe overzetting.
We zagen reeds dat Bithell zich aangetrokken gevoelde tot de parnassiaanse dichter Victor dela Montagne en hij heeft uit diens jeugdwerk een aantal verzen vertaald, die tot de best geslaagde behoren van
deze bloemlezing. Uit de twintig opgenomen stukken, kiezen we er
drie uit, die we, naast de oorspronkelijke teksten, hier laten volgen.
Het betreft drie korte gedichten uit de cyclus „Kleine Liederen ", nl.
„Och, kon ik u vergeten", vertaald als Alas ! That I could forget you ;
„Als ter wilde zee...", dat de Engelse titel Love's Bourne kreeg ; en
„Het Haardvuur wierp zijn rode schijn...", in de overzetting : The

hearth fire cast its red light...
Het werden vlotte vertalingen, met kleine afwijkingen hier en daar
van de oorspronkelijke tekst, eerder als retouches te beschouwen.
Och ! Kon ik u vergeten,
mijn lief, mijn aangebeden ;
maar, ijdle wens en ijdle hoop :
ik heb te veel geleden.
Niet dat ik in uw armen,
op uwen roden monde,
geluk, te veel voor 't mensenhart,
en gevonden.
gezocht heb,
Maar dat ik om u geleden heb,
geweend in doodsangstbeven
al wat een hart aan tranen heeft :
Dat bindt me aan u voor 't leven.

Alas ! That I could forget you,
And not a memory keep ;
How vain and empty the hope is !
My suffering has been too deep.
Not that in your wild kisses,
While the course of your swift love ran,
I caught my joy, and found it —
More than is good for a man --
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But, that for you I have suffered,
And shed, in the deadly strife,
All the tears that a heart has :
This binds me to you for life.
Met dezelfde bevalligheid, zonder de toon of de zin van het poëtisch gemijmer geweld aan te doen, wordt ook het tweede gedicht vertaald, ook al is de „wieglende stroom", a purling brook, een kabbelend
beekje geworden.
Het stukje laat zich goed lezen, de rijmen wellen spontaan op, de
eerste regel van iedere strafe rijmt met de derde, en de tweede met de
vierde : een rijmklank méér dus dan in het oorspronkelijk gedicht.
Als ter wilde zee
Als ter wilde zee de wieglende stroom,
als naar mijn hart het bloed,
zo vloeiden naar u mijn gedachten,
naar u, mijn lieveke zoet.
Een wilde golf wordt in de schoot
der zee de wieglende stroom,
zo werden in u mijn gedachten
verheven, stout en vroom.
En in mijn hart gelouterd wordt
het warme, vurige bloed,
zo werden in u mijn gedachten
gereinigd, kalm en goed.
Als ter wilde zee de wieglende stroom,
als naar mijn hart het bloed,
zo vloeiden naar u mijn gedachten,
naar u, mijn lieveke zoet.
Love's Bourne
As the purling brook to the sea goes,
As to my heart the blood,
So my every thought to thee flows,
To thee, my own true love.
As the purling brook to the sea winds
Into a gulf of pride,
So my every thought in thee finds
Its meaning magnified.
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And as in my heart my blood is
Cleansed of the dross of its fire,
So in thee my yearning studies
A pureness of esire.
As the purling brook to the sea goes,
As to my heart the blood,
So my every thought to thee flows
To thee, my own true love.
Het derde, en meest bekende gedicht, dat vroeger in geen enkele
bloemlezing ontbrak, is speelser vertaald dan de twee andere. Het
heeft een luchtiger ritme gekregen en een ietwat geamplifieerde vorm.
Het Haardvuur
Het haardvuur wierp zijn rode schijn
door 't kleine, geurige kamerkijn,
op uw bleek gezichtje mede :
waar vond men zoeter vrede ?
Maar plagend staakt ge naar de vlam
het kleine voetje... en ik nam
het bevend, staamlend tussen
mijn handen in en dekte 't toen met kussen.
Dan vielt ge minziek om mijn hals :
en is een vrouwenhart zo vals ?
Wie kon het raden of weten :
toen waart ge reeds vergeten.
de lente kwam,
The Heart Fire
The hearth fire cast its red light through
The cosy room ; and your pale face, too,
As it lay on my shoulder, caught the gleam.
It was a dream of peace, a dream...
Then, to tease me, you held your foot
To the flame..., and I seized it fiercely, and put
Your toes to my lips, and kissed them again and again...
And my hands that held them were trembling then...
And you fell on my neck, love-sick... 0 sweet
Folly of lovers... How should deceit
Dwell in a woman so tender-hearted ? .. .
The spring came, and we were parted.
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Van Prosper van Langendonck wordt in de Introduction gezegd dat
hij tot de Parnassiaanse School dient gerekend te warden omwille van
zijn sonnetten, terwijl zijn rijper werk thuishoort bij Van Nu en
Straks (52) . Uit de gedichten die Bithell van van Langendonck vertaalde, kiezen we het bekende sonnet, met de aanvangsregel En verre
tochten gaan en zullen gaan, dat aldus werd overgezet :
Continuity
Men march, and yet shall march, with ringing feet,
Far, far away... ships fare, and yet shall fare...
And after them eyes stare, and yet shall stare...
My heart beats wild, and wilder yet shall beat ! .. .
No forest veined by winding paths that meet,
A virgin forest ! ... Not fading into air,
A dream that is no dream... And wishes bear,
When sated, still new wishes yet as fleet.
My heart has toiled and toiled through all the ages,
And yet it toils and toils, and throbs and starts,
Defying all the custom of the sages.
Seeks joy in pain and pain in joy again,
0 weak child's heart, 0 lion's heart of hearts,
0 heart of mine the tameless heart of men ! .. .
Deze verengelsing geeft woord- en zingetrouw het origineel gedicht
weer, tot in de herhalingen en het jachtig gehijg toe waarin de dichter zijn eenzaamheid, zijn onmacht en zijn verlangen naar menselijk
contact tot uiting heeft gebracht. Voor Bithell was er in van Langendoncks verzen geen duisterheid en blijkbaar waren er ook geen
problemen wat betreft de vertaalbaarheid. Dit wordt overigens aangetoond, om niet te zeggen bewezen, door de andere gedichten uit
van Langendoncks werk, in Contemporary Flemish Poetry opgenomen.
Voor ons tweede voorbeeld, geven we de Nederlandse tekst en de
vertaling ; het betreft het tweede fragment uit de cyclus Beatrice.
En 'k ging:
daar brak aan de kimmen,
als uit reuzige vlammenbron,
een stroom van gouden wateren
uit de gloeiende mond der zon.
(52) Contemporary Flemish Poetry, Introduction, p. lviii.
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Daarboven ontvouwde de hemel,
als een tent voor de rijzende dag —
in gri j sgeschaduwde plooien
de azuren lentevlag.

--

En de aarde deinde en deinde
in groene en groene pracht ;
heur zwangere boezem zwoegde
van zwellende barenskracht.
Een blanke, doorzichtige frisheid
omwasemde 't vergezicht,
en glinsterde als diamantstof
in 't wemelend zonnelicht.
Eén eindloon levende tintling !
Eén trilling van liefde en lust !
De vreugde klapte op als een vlinder,
die al de bloemen kust.
Al de uchtendliedren zongen
van leven en zalig-zijn,
en oog en harte dronken
de blonde morgenwijn.
Bedwelmend steeg hij naar 't hoofde
en vloeide in de aderen rond...
't Was de eerste dag der wereld !
't Was de eerste morgenstond !
I went•
And lo, at the sky-line,
As from a vast wall of flame,
.. •
From the sun's glowing mouth a river
Of golden waters came.
And o'er it the heavens unfolded
Like a tent for the rising day,
In folds that with grey were shaded,
The azure flag of the May.
The earth, as far as the eye reached,
Heaved like a green, green sea,
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Her pregnant womb was in travail
With a vast fertility.
One trembling of love and rapture
Through the running sparkling hours !
Joy like a butterfly floated
That kisses all the flowers.
In the morning music existence
Sang with a passion divine,
And eyes and heart drank deeply
Of the golden morning wine.
The giddy wine to the head rose,
And warm in the veins it flowed...
It was the first day of creation !
The first dawn that ever glowed !
Het is een goede vertaling geworden, waarin de poëtische atmosfeerschildering, die we in het oorspronkelijk gedicht bewonderen, in
adequate beelden en kleuren, tinten en tonen is weergegeven. Dat het
hier om indrukken en stemmingen gaat, en niet om een te ontwikkelen
thema, wordt overigens aangetoond door de vertaling zelf, waarin een
straf e onovergezet kon blijven, zonder dat het gedicht er onder te
lijden had.
Aan de symbolistische stemmingskunst van Edmond van Offel, heeft
de vertaler heel wat aandacht besteed, getuige het zevental gedichten
dat hij van hem vertaalt. Edmond van Offel was ongetwijfeld een
dichter met talent, maar die in een kleine kring bewoog en thans vergeten is. We laten hier een gedicht, getiteld „Lofzang", uit de bundel
Bloei, samen met de vertaling volgen.
Lofzang
Ik heb mijn groot schoon Lief zo lief
met al mijn jonge krachten,
met heel mijn wil, met heel de pracht
van 't schoonst mijner gedachten.
Ik heb mijn lief zo innig lief
met heel mijn ernstig leven ;
zij woont gekroond van al mijn hoop
in 't duurbaarst van mijn streven.
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Mijn teerheid is ze spelend kind,
en moeder voor mijn lijden ;
mijn peinzen is ze een zuster zoet
en vrouw voor mijn verblijden.
Alwaar ze gaat ze draagt mijn hart
in hare klare kleren ;
alwaar zij aámt, ze leeft in 't licht
van eindlaas mijn begeren.
En 't bouwen dat mijn handen doen
wil als mijn Liefde wezen,
een praalpaleis van puurte en macht
om mijn schoon Lief gerezen.
Ik heb mijn groot schoon Lief zo lief
met vroom mijn zieleleven ;
het diepste, 't schoonste van in mij
'k heb alles haar gegeven.
A Song of Praise
I hold my sweet young love so dear
With all the strenght that fills me,
With all my will, with all the pride,
With all the fire that thrills me.
I hold my love so warmly dear
In earnest striving ever ;
Crowned she dwells by all my hope
At the heart of my endeavour.
She is a mother when I grieve,
A child to play with my leisure,
To my thinking she is a sweet sister,
And a good wife for my pleasure.
Where's she goes, she bears my heart
Close nested in her attire ;
Where'er she breathes she lived in the light
Of my limitless desire.
And all the building my hands do
Shall be my truelove's dwelling,
A Palace rising round my love
Magnificent beyond telling.
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I hold my love so dear with all
For which my soul has striven ;
The deepest and the best of me
To her alone is given.
Edmond van Of f el was niet enkel dichter, maar tekende ook en.
schilderde. In sommige van zijn gedichten heeft het visuele de overhand en is de schilder aan het woord die zich zat drinkt aan de kleuren
in het landschap, aan het gulden licht van de herfst, zoals bv. in de
twee sonnetten, getiteld „Najaar ", uit De Getijden, waarvan we het
tweede hier overnemen :
Najaar II
Het rosse bos, het gloeit als een fornuis,
waar smeltend de metalen vloeien ; staal,
koper en goud, het kookt in 't bloedgestraal
van 't herrefstvuur ; en, zonder één geruis,
het brokkelt, glimmend glijdend door 't gekruis
der takken, langs de stammen groen en vaal
de bronzen zuilen van de zomerzaal,
die eenzaam zullen blijven staan in 't gruis.
't Juwelenkleed, het brandt van 't naakt geraamt.
Langzaam slaan de lange vlammen saam, 't
gordijn verterend dat nog bloemen vlocht
in 't loof, 't weerstaan der laatste macht versmachtend,
en gapend latend de ijzig stille krocht,
waar de drie warte Nornen zitten, wachtend.
Men kan de vertaler het verwijt toesturen dat hij de rijmen heeft
laten vallen, wat men met het oog op de strenge regels waaraan het
sonnet onderworpen is, als een anomalie zou kunnen beschouwen.
Toch lijkt het ons dat een goede, zij het dan ook rijmloze vertaling,
te verkiezen is boven een vage, haperende, onnauwkeurige, waarin het
rijm behouden bleef. We zouden deze vertaling niet willen missen, al
ware het maar om dat ene vers waarop de dichter het oog wil doen
vallen : „'t Juwelenkleed, het brandt van 't naakt geraamte", en die
even prachtig in het Engels werd verwoord : The juwelled robe burns
on the skeleton. Hier volgt ze in haar geheel.
Autumn II
The ruddy forest like a furnace glows
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Where molten metals run : copper and gold
And steel, all boiling in the beams of blood
From Autumn's fire ; and, without any sound,
It crumbles, gliding glimmering through the coil
Of branches and by mossed and tawny stems —
Pillars of bronze of Summer's palace, which,
When all the rest is ruin, shall remain.
The jewelled robe burns on the skeleton.
Slowly the long flames clash, and rend and tear
The curtain that but now wove flowers among
The frondage, gaily valiant to the last,
Leaving agape the icy, silent hill,
Upon whose brow the three black Norns await.
De keuze die Bithell heeft gedaan uit het werk van René de Clercq
blijft in hoofdzaak beperkt tot de bundel Echo's, die in 1900 was verschenen ; ook een paar stukjes uit Liederen voor het Volk, Uit de Diepten en Gedichten, heeft hij opgenomen. We nemen hier eerst een idyllisch stukje uit Echo's over, nl. „Vrolijk' Herdenken" :
Het is mij weer als in die achternoen ;
't Was Mei, en alle linden stonden groen,
0 zoete, lieve Lente !
Wij zaten, 'k heb die heugenis bewaard,
Gevieren rond een tafel met een kaart,
Wij zaten er gevieren.
Wij whistten, 't was een snaakse compagnie,
Twee andren, ik, en mag ik zeggen wie
O zoete, lieve jonkvrouw ?
Haar vurige ogen straalden door de mijn'
Die 'k nedersloeg als voor de zonneschijn ;
Haar vurige ogen straalden.
Zij ging slechts mede als ik haar medevroeg,
En Joeg zij eens, 't was mijwaarts dat ze Joeg ;
O zoete, lieve grillen !
Wij speelden dan of pasten, alle twee,
En lachten de andren, wij, we lachten mee ;
Wij speelden dan of pasten.
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En 's avonds, 't was zo vroeg nog, scheidden wij,
En onder 't groeten Joeg ze stil op mij.
O zoete, lieve glimlach !
Verloren, wonnen wij ? Wie weet dat nog ?
Althans, dat raadt ge wel, ik heb er toch
Mijn lieveke gewonnen !
Dit landelijk tafereeltje in volkse toon, heeft de vertaler voorbeeldig
weergegeven, ook al schijnt de betekenis van een paar dialektische
termen, aan het kaartspel ontleend, zoals meegaan en passen, hem te
zijn ontgaan.
Happy Memories
I remember it as though it were yesterday ;
All the lindens were green, for it was May,
0 sweet, dear springtide !
We were playing cards, jolly good fellows four ;
We were playing for love, I remember, nothing more.
For love we were playing.
We were playing whist — we were a merry crew !
Two others, I, and shall I whisper who,
O dear, sweet Lassie ?
Her fiery eyes shone beaming into mine,
Which I cast down, as in too bright sunshine.
Her fiery eyes were beaming.
She was my partner, for I asked her to be ;
And if she smiled, I saw she smiled at me.
O weet whimsicallity !
We dealt our cards, but hardly hoped to win ;
And when the others laughed, why, we joined in !
We dealt our cards.
Early we left, and while we said good-bye,
She was still smiling, and we both knew why.
O sweet, dear smiling !
Whether we lost or won ? Nay, who can tell ?
But, as you gess, and as I know full well,
I won my sweet-heart !
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Naast dit volkse lied, citeren we twee korte fragmenten van gedichten, de eerste strafe van „Het Lied der Terwe", dat voor 't eerst werd
opgenomen in De Vlasgaard (1902), en een strafe uit het gedicht
„Wilde Rozeboom", uit de bundel Uit de Diepten (1911).
Heerlijke terwe,
siersel der aarde ;
goud in uw verve,
goud in uw waarde ;
heerlijke terwe, vroomheid en vreugd !
Rijk is de boer, als de terwe deugt !
Glorious wheat,
Decking the earth ;
Gold in your colour,
Gold in your worth ;
Wheat, the pride of the countryside,
Rich is the farmer whose wheat waves wide !
Als een tegenhanger van dit lied, geldt „Wilde Rozeboom", met
de romantische inslag, opgevat als een lied om te zingen met begeleiding op de luit.
Wilde rozenboom
mijnes harten,
droom de rode droom
van uw smarten.
Bloei, die hijgen naar uw pracht
zullen nauw vermoeden
dat er pijn ligt in uw dracht
en uw bloemen bloeden.
0 my heart's
Briar rose,
Dream the red dream
Of your woes.

Bloom ; they that love your dyes
Hardly shall heed
What a pain in your petals lies
And that your flowers bleed.
De laatste dichter in de rij is Karel van de Woestijne. Gezelle en van
de Woestijne zijn de twee belangrijkste figuren uit deze bloemlezing
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en het vertalen van hun gedichten was geen gemakkelijke karwei. Gezelle bleek ten slotte moeilijker te verengelsen dan de dichter van Het
Vaderhuis, uit wiens werk hier, zoals reeds gezegd, dertien gedichten
zijn overgezet, samen met twee prozafragmenten uit Afwijkingen, en de
„Drie gevoelerige Parabelen", uit Janus met het dubbele voorhoofd.
Laten we een proefje nemen met een gedicht uit de vroege, sensitivistische periode van de dichter, dat voorkomt in Het Vaderhuis :
Thans is het uur dat schaauwen neigen,
en de avond, als een teder lied,
om huize' en zielen zacht komt zijgen,
en moede durend, stil vervliet
in de open schoot van 't schemer-zwijgen...
Thans is in al de zielen vreê,
en dank-gebed in al de huizen ;
en zelfs wie wrange dagen leê
voelt in zijn wezen kalmte suizen
als een slaap-zware zomerzee...
0 pijn van hèrdoorleefde pijnen
Alleen voor ons is vrede niet,
o mijn ver kind, in 't trage deinen
van 't kallem-durend avondlied
over de dankende avondpleinen.
Het is de vertaler gelukt, iets van de innigheid van stemming weer
te geven, maar de tere toets moeten we missen en het maai&risme van
sommige woordformaties, als schemer-zwijgen, slaap-zware zomerzee,
enz. komt niet tot zijn recht. Toch kunnen we de overzetting, in haar
geheel genomen, niet onverdienstelijk noemen, zoals de lezer zelf zal
kunnen beoordelen.

Evenf all
Now is the hour that shadows fall,
And like a tender song the gloam
Floats listlessly by tower and wall,
And into restful souls at home ;
And silence darkling over all...
And in the silence souls bathe deep
Remembering the day's good boons ;
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And even hearts that mourn and weep
Feel that within them calmness croons,
Like seas in summer prone with sleep...
0 pitiless sorrow in sick brains...
For us alone no peace can be,
0 my far child, in the slow strains
Of evening singing listlessly
Over the sated, darkling plains...
Een interessanter voorbeeld wordt ons aan de hand gedaan door een
gedicht uit De Boomgaard der vogelen en der vruchten, met de titel :
„De bruid zegt". Dit gedicht werd nl. dertig jaren na Bithell, ook door
A.J. Barnouw vertaald en we zijn dus in de gelegenheid de twee vertalingen te vergelijken (53). Hier volgt de oorspronkelijke tekst :
De Bruid zegt
Hoe wordt mijn lippe week
van Honig-smaak ?
— 't Is of 'k met tanden-reek
uw tanden raak...
Hoe zijn uw ogen klaar
van vreemde schijn ?
'k Zie er me levens-waar
spieglend in zijn...
'k Hou mijne leden, als
ware ik beschaamd...
Uw adem, om mijn hals,
die zoelig aemt...
Is het een lente-gloed
die door me gaat ?
Hoe toch uw strak gelaat
me rillen doet...
'k Voel me zo vreemd, zo vreemd
bevangen zijn...
Uw stille stemme fleemt
als zoete wijn.
( 53 ) Cfr. Coming After, an Anthology of Poetry from the Low Countries,
by Adriaan J. Barnouw, New Brunswick, 1948, p. 227.
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En dit is Bithell's vertaling :
The betrothed says :
All honey is my mouth,
And soft beneath
The greedy kisses of
Your cruel teeth...
In your clear eyes what green
And glinting gleams...
And I am glassed there, far
And strange, as in dreams...
I hold my limbs, as though
In shrinking shame...
Your breath burns round my neck,
Like a fierce flame...
Are these the fires of spring
That through me go ?
Under your shinning face
I tremble so...
I feel so strange, so strange,
And nigh to swoon...
Like sweet wine is your voice
That begs the boon...
In de oorspronkelijke tekst eindigt het tweede vers van iedere strofe
telkens op een vraagteken, of een uitroep van verwondering. De Engelse vertaling houdt geen rekening met die rustpoos, alsthans niet in
de eerste strofe, zodat de toon gewijzigd wordt... Wat de bruid waarneemt, schijnt geen verwondering bij haar te wekken. Bovendien is er
de vergroving „greedy kisses" en „cruel teeth", naast de fijnere toets
bij van de Woestijne.
Ook de vertaling van de tweede strofe is minder goed, vooral dan
de derde en de vierde versregels die het beeld vervagen. De derde en
de vierde straf e daarentegen, zijn voortreffelijk ; de vijfde, is weer
iets vager.
Vergelijken we nu de vertaling van Bithell met die van Barnauw,
dan komen we tot een eigenaardige constabatie. Barnouw's overzetting
van „De bruid zegt", is trouwer zo men wil, maar strakker, nuchterder,
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met één woord : in een andere toonaard gecomponeerd, die van de zakelijkheid. Dit houdt allerminst een verwijt in, het is enkel een vaststelling ter illustratie van het feit dat een vertaler noodzakelijk de
invloed ondergaat van zijn eigen tijd. Toch wil het ons voorkomen dat
de sensitivistische poëzie van Karel van de Woestijne beter gediend
wordt door een vertaling die direkter reageert op de eigentijdse impressionistische kunstopvatting.
Ter illustratie volgen hier een paar strofen uit Barnauw's versie :
The Bride speaks
My lips are weak with taste
Of honey and wine.
I wonder if I grazed
Your teeth with mine.
Het plechtige „betrothed" wordt door het gewone „bride" vervangen, haar „zeggen" is een „spreken" geworden. Het onbestemde, het
wazige, is weg. Deze bruid heeft niets van het aarzelende, het beschroomde : ze weet wat ze wil.
I hold my body as though
I were abashed.
I feel your breath below
My neck and breast.
It feels so strange, so droll
Not to be mine.
Your still, soft words cajole
Like sweetened wine.
Wat voor de eerste strofe van deze vertaling gezegd werd, kan ook
gelden voor de hier geciteerde. Er is wel het een en het ander vatbaar
voor kritiek : Aldus valt so strange, so droll, uit de toon naast zo
vreemd, zo vreemd ; en is verder your still, soft words cajole, niet erg
gelukkig. Kleine vlekjes ten slotte, waarbij we niet uit het oog verliezen dat ook hier verdienstelijk werk werd geleverd. Beide vertalingen van hetzelfde gedicht staan ongeveer op hetzelfde niveau, alleen
verschilt de visie, de instelling van de vertaler op het gedicht.
Uitstekend werden verder door Bithell overgezet „De Moeder en de
Zoon", uit Het Vaderhuis, en het aanvangsgedicht van „De TerugTocht", uit Interludiën I. Van dit laatste gedicht laten we hier om te
eindigen de oorspronkelijke tekst en de overzetting volgen :
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0 Gij, die eens dit woord vernemen moogt ;
die dit mijn woord ten boom bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte, (en ze is de geur die rijst
aldaar ge treedt, en van uw wezen kleedt,
van uw gevoelen en uw weten kleedt,
de wegen van uw leven)
vrienden, gij,
die dit zult lezen, en de hartklop hoort
die zacht of angstig hamert in mijn woord ;
gij, die dit leest, en in de hand-palm voelt
hoe van mijn zang u vromer 't voorhoofd zoelt ;
en voelt uw lippen droger en 't gehijg
droger van uwe keel, wanneer ik zwijg :
vrienden, ik weet, nog zult gij hongrend zijn
om de arme spijzen van dit vreemd festijn ;
gij zult niet rijker zijn ten zolre, van
de schaarse kern die bleef ten wuiv'ge wan ;
maar word' de spijze u warrem bloed, en laat
tot duizendvoudig zaad ge rijpen 't zaad :
dan staat gij rijk en schoon in de eêle gloor,
o vrienden, van 't geluk dat ik verloor...
Deze opdracht in mineur, waarin de lyrische vlucht door introspectie en overweging onderbroken wordt, kreeg een vertaling, die
wat betreft de klankwaarde zeker niet uit de toon valt en waarin het
karakter van het oorspronkelijk gedicht bewaard bleef.
Dedication
0 you that when the hour comes hear the word ;
Who this my word let sink into the soil
Where germinates the seed whence comes the flower
Of your own thought (which is the fragrance rising
Wherever you tread, and clothing with your being,
Your feeling, and your knowledge your life's ways) ;
Friends who read this ; friends who the heart-trob hear
That hammers gently or anguished in my word ;
You reading me who in your hand's palm feel
Your forehead piously burning by my song,
And your lips dryer, and dryer in your throat
The panting when I cease : 0 friends, I know
Hungry you still shall be after the poor
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Foods that in this strange banquet now I spread ;
Nor shall you heap your storehouse with the scarce
Grain that the winnowing leaves ; but let the food
Pass into your warm blood, and let the seed
Ripen a thousandfold ; then, o my friends,
Rich shall you stand and noble in the gleam
Of the great happiness that was my dream.
.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling, om deze beschouwingen te
beperken tot enkele kritische opmerkingen en kanttekeningen in verband met de vertaalde gedichten, maar achteraf bleek het wenselijker
de daarvoor in aanmerking komende gedichten, niet fragmentarisch te
citeren, zoals gebruikelijk, maar zoveel mogelijk in hun geheel. Er
kwam aldus een beperkte bloemlezing tot stand, uit Bithell's uitvoerige
Anthology. De overweging dat de lezer het misschien prettig zou vinden, de vertalingen met hun origineel te kunnen vergelijken, deed er
ons toe besluiten om niet enkel de Engelse versie, maar tevens de oorspronkelijke teksten af te drukken.
Wat de waardebepaling betreft van de hier besproken vertaling,
dienen we in het formuleren van ons oordeel de nodige objectiviteit
aan de dag te leggen en niet uit het oog te verliezen dat ze ruim vijftig
jaar geleden is ontstaan. Het is immers zo, dat iedere generatie die
zich respecteert, er een eigen oordeel op nahoudt, de uitingen op het
gebied van kunst en literatuur met een nieuwe blik bekijkt. Geldt dit
voor de poëzie, dan geldt het ook voor de vertalingen die van die
poëzie worden gemaakt. Dat een knap vertaler zoals Bithell er een
was het gedicht dat hem interesseerde, naar zijn eigen opvatting,
zijn persoonlijke door zijn eigen tijd bepaalde visie heeft overgebracht
en er tot op zekere hoogte, zijn eigen gedicht heeft van gemaakt, is in
dat licht volkomen begrijpelijk.
Het werk dat hij aldus tot stand heeft gebracht, de bundel Contemporary Flemish Po etr y die we hebben besproken, dwingt respect af en
heeft recht op onze waardering. Het kan worden beschouwd als de
eerste poging, op ruime schaal, om de Nederlandse poëzie uit een tijdperk dat maar even achter ons ligt, zaakkundig ingeleid en aantrekkelijk voorgesteld, bekend te doen worden in een wereldtaal als het
Engels. A labour of love, zoals de auteur het zelf noemde, en dat na
meer dan een halve eeuw wel even mocht worden gememoreerd.
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BIJLAGE

De brieven in deze bijlage werden gerangschikt in chronologische volgorde en genummerd. Aan spelling of interpunctie werd niets gewijzigd.
Ze zijn, op twee na, alle gedateerd. Het bleek echter mogelijk in die
twee gevallen, de datum nauwkeurig of bij benadering te achterhalen ;
hij wordt opgenomen tussen [ ).
De brieven maken, op één uitzondering na, deel uit van de verzameling in de Brotherton Library, van de universiteit te Leeds. De brief
van Bithell aan Pol de Mont, bevindt zich in het Museum en Archief
voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.

1. BRIEF VAN HELNE SWARTH

Velp, le 5 Avril 1911.
Monsieur,
D'adresse en adresse, votre lettre m'est enfin parvenue.
Je deumeure ici depuis mon divorce, prononcé 1'été dernier.
Certes, je connais les jolis petits volumes des Canterbury Poets et
j'en possède la plupart. Je vous donne volontiers l'autorisation d'y publier quelques-unes de mes poésies traduites en anglais. Vous serien
Bien aimable de m'envoyer une ou deux traductions avant de les publier,
car je tiens beaucoup à une traduction aussi fidèle que possible.
J e vous engage surtout à choisir les poésies non pas dans ce premier
volume d'Eenzame Bloemen, mais dans un des recueils Poëzie, Verzen
en Gedichten, ou se trouvent les meilleurs de mes sonnets et autres
petits poèmes.
J e demanderai a mes éditeurs de vous envoyer la liste complète de
mes oeuvres.
Quant aux meilleurs poètes hollandais contemporains, je vous conseille de vous adresser à
Monsieur Willem Kloos, La Haye, Regentesselaan, Pays-Bas.
Monsieur Herman Gorter à Bussum (je crois, je n'en suis pas sure.
Monsieur Frederik van Eeden (je ne puis vous donner son adresse,
it voyage beaucoup.
Monsieur Albert Verwey à Noordwijk-aan-Zee.
Ce sont les principaux poètes du mouvement littéraire de 1880.
J e vous engage aussi à écrire à la géniale poétesse Madame Marie
Metz-Koning à Vaassen (près de Deventer) Pays-Bas, à Monsieur
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Boutens et à Monsieur Adama van Scheltema et à Monsieur van Eyck
et à Monsieur Nico van Suchtelen.
Je ne puis vous donner les adresses de ces messieurs, mais mon éditeur hollandais pourra probablement vous les donner.
J'en passe probablement et peut-être que M. (onsieur) Kloos voudra
vous renseigner plus amplement, mais je vous nomme ce que nous
avons de meilleur pour le moment et sans rancune, car F. van Eeden et
Adama van Scheltema sont mes détracteurs et font preuve, à mon égard,
d'une véhémente animosité littéraire ce qui ne n'empêche point d'apprécier leurs oeuvres. Surtout celles de Frederik van Eeden qui a fait
des poésies mystiques très-belles.
Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués,
Hélène Swarth
2. BRIEF VAN WILLEM KLOOS
De Nieuwe Gids
(mede Nieuwe Serie van „De XXe Eeuw"
en het „Tweemaandelijksch Tijdschrift")
Redactie

Den Haag
Regentesselaan 176.

8 April 1911.

Geachte Heer,
Daar gij mijne taal kunt lezen, terwijl ik de uwe gemakkelijker lees
dan schrijf, wilt gij mij ongetwijfeld wel veroorloven, U. in het Hollandsch te antwoorden op uw vriendelijken brief.
De door u verlangde autorisatie wil ik u gaarne verleenen, maar ik
verzoek u vriendelijk of gij mij een afschrift van uwe vertaling mijner
verzen, vóór het ter perse gaan, ter inzage zenden wilt.
Want vergeef mij mijn openhartigheid, maar de mooglijkheid
blijft natuurlijk altijd bestaan dat ik u opmerkzaam zou kunnen maken
op een kleine nuance van beteekenis in een of ander Hollandsch woord,
die door een ander Engelsch woord, dan het door u gekozene, beter
weergegeven zou kunnen worden.
Ten slotte veroorloof ik mij, uwe aandacht er op te vestigen, dat
een nog jeugdig Hollandsch dichter (Mr. A. Roland Holst te Hilversum) die te Oxford gestudeerd heeft, bezig is aan een vertaling in
het Engelsch van mijn episch gedicht „Okeanos". Op de 4e bladzij
van dezen brief, schrijf ik een gedeelte zijner vertaling ter kennismaking voor u over.
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Misschien wilt gij u met hem in verbinding stellen.
Hoogachtend
dw
Willem Kloos.
(Het afschrift omvat 15 versregels uit de eerste zang van Okeanos,
waarvan de eerste luidt :
„The Gods sate on their thrones, the one so far
en de laatste :
, Could hand the chalice to the nearest-seated".)
,

3. BRIEF VAN FREDERIK VAN EEDEN
Dr. Frederik van Eeden
„Walden"
Bussum (N.-Holland)
April 12 th 1911.
Mr J. Bithell, London.
Dear Sir,
I do not think there will be any objection from the side of my publisher or myself to your making an anthology. But I have of course my
doubts as to the quality of the translation. Do you know our language
well and what are these anthologies where you have read my poems ?
Are they Dutch or German or English ? Are you to do the translations
yourself ?
My condition for the authorization would be that I will be informed
about the selection and shown the translations beforehand. Good translations from Dutch into English are exceedingly rare.
A long dramatic poem, one of my most important works, has been
translated lately by a south-African gentleman and will be published
in America. Moreover I have a few translations of smaller lyrics by an
American lady.
Yours sincerely
F. van Eeden
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4. BRIEF VAN HERMAN GORTER

Bussum 17/IV '11
Holland
Dear Sir !
It is impossible to give you the authorisation without having seen the
translations.
Will you be so kind to send me some of them ? When they please
me I will authorize you immediately to reproduce them. And so will
my editor.
Yours very truly
Herman Gorter
Bussum 17/4 '11
Holland

5. BRIEF VAN FREDERIK VAN EEDEN
Dr. Frederik van Eeden
„Walden"
Bussum (N. -Holland)
April 2 3 rd 1911.
Mr J. Bithell, London.
Dear Sir,
Thanks for your letter and cuttings which I return enclosed. Also
two translations of poems by mrs Cole, the translator of „the quest"
(de kleine Johannes).
I will be glad if I can be of any assistance to you.
Among your anthologies there are two by mr Elring, who has no
taste at all in poetry.
Good anthologies are those by Albert Verwey. There is also a little
volume called „Zelf keur" edited by the Wereldbibliotheek, where
every author made his own selection.
The last anthology is made by Gutteling and Uyldert (publisher W.
Versluys) . This is also rather good. I believe there is a good one made
by Pol de Mont.
As to my own work I do not think you can judge it from anthologies.
You will have to read „Ellen" „de Passielooze Lelie" „Dante en Bea-
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trice" „Het Lied van Schyn en Wezen" „Lioba" „de Broeders" (all W.
Versluys).
I should not make a separation between Dutch and Flemish. It is
more and more understood to be one language and one literature.
It would be more rational to make one volume of authors before
1880 and another of those after 1880.
If you care to know my opinion about your choice or your English
version I will be glad to help you.
Yours sincerely
F. van Eeden

6. BRIEF VAN M. METZ-KONING
Vaassen 24 april 1911.
Weledelgeboren Heer.
Bij dezen deel ik u mede dat ik gaarne toesta, dat u mijn verzen
vertaalt. Ik zelf heb het auteursrecht. Het is dus niet nodig dat u mijn
uitgevers verlof vraagt.
Te gelijk met dit schrijven verzend ik mijn laatsten bundel aan uw
adres. Mijn beide vorige bundels zijn niet in mijn bezit meer, doch die
zijn in de boekwinkels voorradig.
Hoogachtend
Marie Metz-Koning
Vaassen (Veluwe)
tel. : nr 3
Holland
7 BRIEF VAN POL DE MONT
190
Kon. Muzeum
Antwerpen, den
voor Schoone Kunsten [vóór 15 april 1911)
Cher Confrère,
Voici, dans le but de vous être utile, les adresses de quelques uns
des poètes flamands que je vous ai spécialement recommandés.
D'Abord je dais confirmer votre supposition que le de Clercq dont
je vous ai parlé, n'est autre que René, l' auteur du petit livre Echo's que
vous possédez.
Depuis de Clercq a fait bien du chemin ! I1 s'est surtout appliqué à
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donner à notre peuple renaissant et redevenant conscient de lui-même
des chansons vigoureuses, écrites dans une note à la fois populaire et
artistique. I1 a surtout subi l'influence de Gezelle, et un peu la mienne,
je crois, plus exactement celle de mon recueil Lentesotternijen paru
en 1881 et réedité en 1903.
j'aime beaucoup le talent de ce vigoureux fils de Flandre.
Je vous ai, si mon souvenir est exact, surtout nommé les suivants :
Prosper van Langendonck, traducteur au Senat et a la Chambre,
Brussel,
V. A. de la Montagne, Wijngaardstraat 10, Antwerpen,
Arnold Sauwen, Stockheim (Limburg),
Dr Karel de Gheldere van Hondswalle, Couckelare (West-Vlaanderen),
Hugo Verriest, curé à Ingoyghem, par Ranse,
Alfred Hegenscheidt, professeur à 1'Ecole moyenne, Sint-Gillis
(Brussel),
Aug. Vermeylen, Prof. à l'Université libre, Brussel,
R. de Clercq, prof. a l'Athénée royal, Gent,
Victor de Meijere, employé a 1'H6tel de Ville, Antwerpen,
Raphaël Verhuist, prof. au Conservatoire royal f lamand, Antwerpen,
Maurits Sabbe, prof. à l'Athénée royal, Mechelen ( 54 ),
Edmond van Offel, Lange Gasthuisstraat, Antwerpen,
Karel van de Woestijne, correspondant du N. Rotterdamsche Courant, à Boschvoorde (Brussel),
Edm. de Cneudt, instituteur a Gent-Ledeberg,
Dr. Eug. van Oye, Oostende,
César Gezelle (neveu de Guido) , professeur dans un callège de
prêtres à (Kortrijk) Courtrai, je crois,
Les principaux, de taus ceux-ci, me paraissent bien : van Langen
Clercq, van Offel, van de Woestijne.
-donck,e
Parmi les marts ne pourraient faire défaut ds votre livre : Gezelle,
Albrecht Rodenbach, Omer de Laey.
Si j'ai omis quelque nom de quelque importance, veuillez croire que
c'est bien malgré moi.
Connaissez-vs les traductions allemandes publiées par Alb. Mbser
de nombre de mes poésies dans Meyer's Valksbucher et dans Reklam ?

(54) Bijgeschreven, Schuttersvest, 22.
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Je voudrais vous recommander surtout, pour ma part, Aan een Brabantschen Leuwerik (Lentesotternijen), Claribelle et Iris. Dans Iris par
ex. mes poèmes sur Here Halewine, surtout : la première Fiancée de
Halewine.
De Gheldere, Verriest, van Oye sant des élèves de Guido Gezelle.
César Gezelle a subi trap peut-être l'influence de son oncle. I1 a cependant un réel talent.
Donneriez-vous aussi des portraits ? Ou non ?
J'Oubliais : Edmond Verstraeten, artiste-peintre, bon et attrayant
poète, à Sombeke (Waas).
Votre dévoué
Pol de Mont
(Op verso van bl. 4 staat het volgende :)
des renSi vous voulez --- d'une autre personne ou de plusieurs
seignements utiles et vraiment impartiaux, Adressez vous à
Maurits Sabbe, poète lui-même, ou même a
Max Rooses, le savant historien & critique, Provintiestraat, 98,
Noord-Antwerpen, ou encore à
Mr Louis Franck, député, avocat, Schermersstraat, Antwerpen, ou
même à Cyriel Buysse, romancier flamand, Laan van Meerdervoort,
den Haag.
Et permettez-moi de vous mettre en garde
vis à vis de quelques
existe
hélas
autres
contre l'esprit de clique et de tendance qui
beaucoup ici
comme ailleurs.

8. BRIEF VAN J. BITHELL

15, W/inscombe Crescent,

Brentham,
Ealing
London W
April 16/11
Dear Sir,
I must thank you very sincerely for your letter, which will be of the
greatest possible service to me. I will , within the next few days,
write to some of the poets whose addresses you have given, first of all
to René de Clercq.
I knew of the translation of your poems in Reclam, but not of those
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in Meyer's Volksbucher. I will get both these works, and quote them
in my bibliography.
The books of yours which I ordered have not arrived yet (perhaps
because of the holidays) , but when they do I will read with special
interest those poems of yours which you recommend for translation.
In the meantime I have read your charming „Princess Sunshine".
I am glad I read it in the Spring ; it is full of the spirit of this season ;
and it seems to me to be very good work indeed. I shall deal with it in
the Introduction to my book.
There are so many Flemish poets (and, though I do not yet know
their work, I accept your assurance that they are good ones) that it
may seem advisable to split the volume into two ; and bring out first
an Anthology of contemporary Flemish poetry, and then one of contemporary Dutch poetry. I have asked my publisher what he thinks of
the plan, but have not yet got his answer.
I am venturing to write in English ; I think you know my language ;
and when you have occasion to write to me again I should be glad if
you would write in Dutch (I am, you see, rather „f lamingant" !)
With kind regards
Yours very sincerely
J. Bithell
P.S. I hope you will tell any of the Flemish poets whom you recommend that the Anthology is to be published, and say that you have
agreed, in order to dispose them favourably.
J.B.

9.

BRIEFKAART VAN POL DE MONT

{Antwerpen, 9.V.1912]
Zeer lieve Confrater ! — Ik ben blij te vernemen dat gij uw plan
niet hebt laten varen. Ik raad u aan nog eens te schrijven aan de Clercq
(leeraar bij het Atheneum te Gent. De Clercq is lui in het schrijven
van brieven ! Dit heb ik zelf al ondervonden. Maar op den duur antwoordt hij toch.
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Er is te Londen een nieuwe opera-onderneming ( 55 ) tot stand gekomen, niet waar ? Zou dat theater Prinses Zonneschijn niet kunnen
opvoeren ? De muziek van Gilson is veruit de mooiste die ooit in Holland en België werd geschreven. Dan zoudt gij het libretto kunnen
vertalen ? ? ? Of is het gedicht niet genoeg ge f aisand Berd voor Londenaars ? Het is eigenlijk door en door Germaansch en toch ook wel niet
zonder dichterlijke schoonheid.
Is Turandot een mooi werk ? Hardt's Tantris der Narr is een kranig
werk. Vollmoeller ken ik nog niet.
Gij dweept dus niet, als zo velen, met Maeterlinck ? ? ? Veler verdiensten worden overdreven, ook nog van anderen dan Maeterlinck.
Ik wensch u alle heil en hoop meer van u te hooren.
Pol de Mont
-

10. BRIEF VAN KAREL VAN DE WOESTIJNE

Amsterdam, 23 Novembre 1914E (56)
Leidsche Plein
Monsieur,
Le „Nieuwe Rotterdamsche Courant" me communique votre honorée
lettre du 15 courant. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à
mon oeuvre, et vous autorise volontiers à publier les traductions en
question. Je ne pense pas que mon éditeur s'y refuse ; toutefois, it serait peut-être bon de lui écrire encore une fois, en lui disant que je vous
ai donné plein pouvoir pour le choix et la traduction des oeuvres.
Je ne connais pas les adresses de Mrs Prosper van Langendonck et
Victor de la Montagne. Mr Victor de Meyere est conservateur du musée de folklore à Anvers et Mr Vermeylen habite : 52 Dieweg, Bruxelles. Je crois qu'il serait bon de communiquer avec eux par la voie
du „Nieuwe Rotterdamsche Courant", qui voudra certainement se charger de leur faire tenir vos leftres.
(55) D e nieuwe opera-onderneming, waarover de Mont schrijft, is vermoedelijk St James's Theatre. Het werk van Volmoller, Turandot, werd in 1913,
uitgegeven in een door Bithell bewerkte Engelse vertaling, als Turandot, princess of China, en in de Engelse versie opgevoerd in het St. James's Theatre te
Londen. Tantris der Narr, Drama in 5 Akten von Ernst Hardt, verscheen voor
het eerst in de Insel-Verlag, in Leipzig.
(56) Het briefhoofd is dat van American Hotel, Amsterdam.
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Il me serait très agréable de recevoir a la publication un numéro
justificatif de votre Anthologie. Généralement, les Auteurs Medandais réclament pour des compilations comme la votre un certain honoraire. Je m'en remets à vous pour cet objet.
Agrééez, je vous prie, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Karel van de Woestijne
do „Nieuwe Rotterdamsche Courant"
Rotterdam.

11. BRIEFKAART VAN POL DE MONT

13 mai [1919]
Cher Monsieur Bithell !
Il y a cinque ans environ que j'ai eu l'honneur de vous donner des
renseignements sur les poètes flamands contemporain ( 57 ) . Ces ren
icile la composi--seignmtéadsvourenmaidfcl
tion d'une anthologie. Je me rappelle que je vous ai surtout recommandé Gezelle, van de Woestijne, v. Langendonck, Rodenbach, d'autres encore. La guerre nous a empêche de correspondre pendant 4 ans !
A présent que la voilà finie, je me permets de vous demander de vos
nouvelles et des nouvelles de votre anthologie. J'ose espérer que votre
livre a paru depuis longtemps et que votre éditeur ne refusera pas de
m'of f rir, a moi qui ai eu le plaisir de vous rendre quelques services, un
exemplaire de votre bouquin ; qui, je n' en doute point, me fera grand
plaisir.
Agréez, Cher Monsieur et confrère, mes salutations distinguées
votre dévoué
Pol de Mont
homme de lettres et expert en
tableaux anciens et modernes
30, Ommeganckstraat
Antwerp
Belgium
N'allez vous pas traduire quelques contes et nouvelles flamandes, done
de la prose, p.ex. man petit roman De Amman van Antwerpen, paru
chez Loosjes, à Harlem ? ? Et d'autres contes !
57) Pol de Mont herinnert zich blijkbaar niet meer dat het geen vijf, maar
acht jaren geleden was dat hij Bithell die in li chtingen had bezorgd.
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Afb. 4. Titelpagina van Bithell's Bloemlezing

EEN ONBEKEND MNL. MEDISCH HANDSCHRIFT
UIT DE VEERTIENDE EEUW
door
Dr. W. L. BRAEKMAN

Het aantal Middelnederlandse handschriften dat tot op heden geheel
onbekend is gebleven, is natuurlijk zeer beperkt. De meeste ervan warden bewaard in bibliotheken van kloostergemeenschappen of in private collecties waar ze wegens de moeilijkheid toegang tot deze verzamelingen te krijgen, gemakkelijk aan de aandacht van belangstellenden
konden ontsnappen. Alleen door de ene of de andere gunstige omstandigheid of door een gelukkig toeval kunnen dergelijke handschriften
in bredere kringen warden bekend gemaakt.
Het handschrift waarop in deze bijdrage de aandacht wordt gevestigd is het eigendom van Sir William A.H. Cavendish-Bentinck, de
tegenwoordige, 7 e hertog van Portland en hoort thuis in zijn private
bibliotheek te Welbeck Abbey in Engeland (1). Hoe het Hs. in het
bezit van deze familie geraakt is, en sedert wanneer het zich in het bezit
ervan bevindt, is niet bekend. De heer Francis Needham, die lange tijd
bibliothecaris van de hertog is geweest en aan wie ik om nadere inlichtingen over dit Mnl. Hs., het enige dat zich in deze nochtans rijke bibliotheek bevindt, verzocht heb, kon mij alleen meedelen dat, voor zover hij zich kan herinneren, het Hs. steeds deel heeft uitgemaakt van de
bibliotheek van de hertog te Welbeck Abbey (2).
De toevallige omstandigheid die tot de ontdekking van het bestaan
van dit Hs. heeft geleid, is het feit dat het in 1949, samen met vele andere Hss. en kostbare drukken uit deze private bibliotheek, voor onbepaalde tijd in leen werd afgestaan aan de bibliotheek van het British
Museum te Londen waar het zich trouwens tot op heden bevindt met
als signatuur : MS. Loan 29/332.
(1) Zie ook verder bij de geschiedenis van het Hs.
(2) I am greatly obliged to Mr. Francis Needham who, in the name of the
Earl of Portland, has given permission, not only to have a microfilm made of
the Ms. but also to reproduce a page of it in the present article.
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Het grootste gedeelte van dit Hs. wordt ingenomen door twee uitvoerige prozatraktaten : het eerste is een compilatie, een soort antidotarium
met commentaren, dat in de tekst zelf aan „meyster rogiers" wordt toegeschreven ; het tweede traktaat is een Mnl. versie van het beroemde
en zeer invloedrijke werk van Platearius dat oorspronkelijk in het Latijn geschreven werd en als Liber de simplicibus, of, naar de aanvangswoorden, als Circa Instans bekend staat. Verder komen in dit volumineuze Hs. nog allerlei andere, kortere teksten voor die bij de beschrijving van het Hs. meer in bijzonderheden zullen worden besproken.
De inhoud van het Hs. stemt, in zijn geheel gezien, zeer sterk overeen met die van een Gents medisch Hs. waarop ik onlangs de gelegenheid heb gehad de aandacht te vestigen ( 3 ) . Dit laatste manuscript (Hs.
1457 van de Gentse Universiteitsbibliotheek) dateert echter uit de late
vijftiende eeuw en is ongeveer een eeuw jonger dan het Portland-handschrift. Bovendien is het Gentse Hs. wat de taal betreft sterk Noordoostelijk gekleurd en kan het meer bepaald in de streek van Arnhem en
Nijmegen gelocaliseerd worden. De taal van het Portland-Hs. is weliswaar in hoofdzaak westelijk, doch hier doet zich, zoals ik verder zal
aantonen, het interessant verschijnsel voor dat naast de westelijke taalen spellingsvormen er ook voorkomen die naar het oostelijk deel van
het Mnl. taalgebied wijzen. Het Portland-Hs. geeft dan ook de indruk
een Oostnederlands afschrift te zijn van een oorspronkelijk in een
Westmiddelnederlands dialekt geschreven tekst. Men denkt daarbij natuurlijk spontaan aan het Gentse Hs. dat eveneens in het Oosten te localiseren is, doch dat zoveel jonger is. Het is niet onmogelijk en
verdient zeker een nader onderzoek dat ook het laatstgenoemde Hs.
een afschrift zou zijn van een derde, verloren gegaan manuscript dat
eveneens in het Westmnl. geschreven was en waarop ook het PortlandHs. zou kunnen gebaseerd zijn. Zonder mij verder op het onvaste terrein van hypothesen te willen wagen, wens ik er toch op te wijzen dat
uit de voorgaande beschouwingen één feit als onaanvechtbaar naar
voor treedt. Alhoewel tot op heden slechts twee Hss. ontdekt werden
waarin dezelfde twee uitvoerige traktaten de hoofdinhoud vormen, is
het zeker dat er in de latere middeleeuwen in de Nederlanden nog enkele andere in de volkstaal geschreven, gelijkaardige manuscripten in
omloop moeten geweest zijn en dat de medische werken die de ge( 3 ) „Een Gecommentarieerd Antidotarium en de Circa Instans van Platearius
in een Oostmiddelnederlandse Bewerking", Scientiarum Historia IX (1967),
182-210.
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meenschappelijke inhoud van het Gentse Hs. en van het Portland-manuscript uitmaken veel ruimer in onze gewesten verspreid waren dan
de twee bewaarde Hss. allicht zouden kunnen doen vermoeden.
Over de dialektische kenmerken van de taal die in het Portland-Hs.
gebruikt wordt, kan ik de volgende bijzonderheden meedelen, dank zij
gegevens die mij met grote bereidwilligheid door Dr. Maurits Gysseling werden verstrekt (4).
In het algemeen wijzen zowel de taal als de spelling op het Westelijk
gedeelte van het Mnl. taalgebied. Westelijk (met inbegrip van Utrecht)
zijn o.m. oud < ald : cout, gout, hout ; ee < ai : steen, heet, deel, been ;
te i.pl.v. to : te merken, etc. Westelijk, met het Utrechts als overgangsgebied, zijn verder : het v.n.w. hem (b.v. fol.107v) met h en e ; het
pers. v.n.w. het met h ; het bezitt. v.n.w. hare met h en a. Daar Vlaanderen door talrijke kenmerken uitgesloten is, wijst op Holland : tuier
(fol.108r) ; verdinnet (fol.108v) ; speciaal Hollands (ook Utrechts ?)
is ennich voor „enig" (fol.105r) ; Hollands (naast Westvlaams) is
eveneens : ar < er : darde, van gharsten, des harten, mit varsscher boteren, in .i. werden vate. Hollands-Utrechts is ook sellen (fol.163r) i.pl.v.
sullen. Alhoewel de taal als geheel beschouwd zonder twijfel Hollands,
meer bepaald Zuidhollands is, valt het op dat hier en daar vormen in
het Hs. opduiken die Oostelijk zijn : woe voor „hoe" (fol.105r en
passim : Kleef, Gelderland en Nederduits) ; bodem (fol.110v) voor
„bodem" (Nederrijns, Gelders, alsook het Zuidelijk deel van Overijssel en Westelijk Westfalen), apenne (fol.155v), apenen (fol.162v,
201v) en apeninge (fol.155v)
p
voor respectievelijk
res ectieveli k „op
enen" en
„a ening" (idem) ; siint (fol.106r) als 3e pers. pl. van „zijn" (elders siin) :
Nederrijns, Gelders en verder Oostwaarts ; um voor „hem" (fol.9r, fol.
27r) : Nederrijns, Gelders, enz. ; de spelling Zi2ete (fol.107v), hoeden (fol.111v) naast de gewone spelling oe : doet, boeken, bloes,
ghoet, enz. (soms ook o : biome, grone) : deze spelling is LimburgsNederrijns (sporadisch Gelders) en verder Oostwaarts ; hetzelfde geldt
voor de vorm hirten (fol.107r) voor „hert", Lat. cervus, en voor nicht
i.pl.v. „niet" (fol.203v).
Daar de rijmwoorden heyten ,/ wethen (fol.91v) en vooral ghone /
zoene (fol.99v) wel in het Hollands, doch niet in het Oostnederlands
rijmen, mag men aannemen dat het Hs. een Oostnederlands afschrift
is van een ouder manuscript dat in het Westmnl. geschreven was. Voor
een preciesere localisering van het afschrift komen alleen Gelderland en
( 4 ) Ik hecht era an hem hiervoor mijn welgemeende dank te betuigen.
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Kleef in aanmerking, zonder dat het mogelijk gebleken is een van beide
gebieden uit te sluiten.
Na de gedetailleerde beschrijving van het Hs. komt in de hiernavolgende bladzijden ook de bespreking aan de beurt van de berijmde
gedeelten van de tekst, die, zoals zal blijken, voor het grootste gedeelte
ontleend zijn aan of gebaseerd zijn op Van Maerlants Der Naturen

Bloeme.
Te recht heeft A. Van Panthaleon Van Eck-Kampstra er enkele jaren
geleden op gewezen ( 5 ) dat bij de opsomming van de fragmenten van
Der Naturen Bloeme onderscheid dient gemaakt te worden tussen de
fragmenten van codices en de fragmenten van de tekst. Deze laatste
zijn gewoonlijk korte passages die in een ander verband dan het oorspronkelijke werden ingelast. Gezien de aard van de inhoud van Maerlants werk is het niet te verwonderen dat de meeste van deze passages
aangetroffen worden in medicijn- en kruidenboeken.
Aan de vier manuscripten waarin volgens de genoemde auteur fragmenten van Maerlants tekst opgenomen werden, dienen nu nog twee
medische Hss. toegevoegd te warden : het onlangs bekend gemaakte
Gentse Hs. en het hier besproken Portland-manuscript.

BESCHRIJVING VAN HET HANDSCHRIFT

I. Het Hs. zonder tekst

:

Het Hs. bestaat uit twee delen : het eerste deel (121 fols.) is perkament ; het tweede (172 fols.) bestaat uit papier met watermerk. De
oude foliëring in Romeinse cijfers wordt in de hiernavolgende beschrijving gevolgd. Op te merken valt hierbij niet alleen dat het folionummer cxxvij door de scribent werd overgeslagen en dat enkele folio's uit
het Hs. zijn verdwenen (zie verder, doch tevens dat het laatste blad
(na fol. cclxxiij) ongenummerd is. De watermerken : van fol. ciij tot
fol. cliiij en van fol. clxiii tot fol. clxxviij een hond van een vorm die bij
Briquet (6) niet voorkomt. Van fol. clv tot fol. clx : twee cirkels boven
elkaar, verbonden door een lijn waarop in het midden, tussen beide
(5) „Jacob van Maerlants 'Der Naturen Bloeme'. Twee Notities over Handschriften", Het Boek 3e Reeks, XXXVI (1963 - 64), 222 - 232.
(6) C.M. Briquet, Les Filigranes. Dictionnaire historique des Marques de
Papier dès leur Apparition vers 1282, jusqu'en 1600 (Genève, 1907) .

1 03
cirkels in, een X. Dit merk gelijkt op (is niet identiek aan) Briquet
n° 3226. Van fol. clxxx tot fol. ccxxviii : twee boven elkaar geplaatste
letters G, verbonden door een vertikale lijn met bovenaan een kruis ;
dit teken gelijkt op (is echter kleiner dan) Briquet n° 9415. Van fol.
ccxxix tot fol. cclm : ossekop, identiek aan Briquet n° 14622.
Afmetingen der folio's : 220 x 292 mm, van fol. ccxxvi tot het einde
echter : 210 x 292 mm. Die van de bladspiegels, waarvan slechts enkele (fols.ciii - cvi) met inkt afgeschreven en gelinieerd zijn : 160/205 x
230/265 mm. Van fol. cvij tot het einde werd de bladspiegel met de
droge naald afgeschreven. Signaturen en custoden ontbreken. Reclamen op fol. xxxv, xxxvijv, xlvv, liijv, lxijv, lxxijv, lxxxv, enz. Prikken op
alle bladzijden.
De oude foliëring in rubriek (in Romeinse cijfers) , in het midden
van elke recto foliozijde aangebracht, begint in het Hs. nu met ix : een
eerste katern van 4 diplomata ontbreekt dus in het Hs. Van de katernen,
nu in het Hs. aanwezig, zijn katernen 1-5 samengesteld uit 4 diplomata ; katern 6 bestaat uit 5 diplomata ; katern 7 uit 4 diplomata min
1 folio (het talon bevindt zich tussen fol. xxij en xxiij) ; katernen 8 en
9 uit 4 diplomata elk ; katern 10 uit 5 diplomata min 1 folio (het talon
tussen fol. lvi en lvij) ; katern 11 uit 5 diplomata ; katern 12 uit 4 diplomata ; katern 13 uit 4 diplomata min 1 folio (het talon tussen fol.
lxxxvi en lxxxvi j) ; katernen 14-15 uit 4 diplomata elk. Hiermee eindigt het deel van het Hs. dat op perkament geschreven werd. De rest
is op papier : katern 16 bestaat uit 6 diplomata ; katern 17 uit 5 diplomata ; katern 18 uit 6 diplomata ; katernen 19-32 uit 4 diplomata elk ;
katern 33 uit 4 diplomata min 1 folio (fol. cclii werd uit het Hs. gescheurd) ; katern 34 uit 3 diplomata en 1 folio ; katern 35 uit 3 diplomata en katern 36, ten slotte, uit 4 diplomata min 2 folio's (fol. cclxxij
en cclxxiij werden uit het Hs. gescheurd) .
De opbouwformule van het Hs. ( 7 ) in zijn huidige staat is dus als
volgt :
IV 5 + V + (IV-1) + IV 2 + (IV-1) + V + IV + (III + 1) +
IV2 + VI + V + VI + IV 1" + (IV-1) + (III + 1) + III +
(IV-2).
In totaal omvat het Hs. dus nu 293 folio's ; oorspronkelijk bestond
het uit 306 folio's.

( 7 ) Een Arabische cijfer wordt gebruikt om een folio, een Romeinse om een
diploma of dubbelvel aan te geven. De index wijst op het aantal katernen.
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II. Het Hs. met Tekst
Een klein gedeelte van fol. Xxviijv en fol. ciijv is onbeschreven. Gedeeltelijk onbeschreven is ook fol. cclxxixr. Geheel onbeschreven zijn
fol. cclxxixv en het daaropvolgende ongenummerd blad (het laatste van
het Hs.) .
De bladschikking is zeer regelmatig, het aantal regels per bladzijde
is betrekkelijk constant. Het ganse Hs. is geschreven door een enkele
hand in een mooi minuskel bastaardschrift van de 14de eeuw (littera
textualis formata). Enkele toevoegingen in een andere, gelijktijdige
hand, meestal in de kantlijn, in cursief bastaardschrift en met lichtere
inkt (b.v. op fol. lvv, lvijv lxiiijv, enz.) . Op fol. ciijv en op de versozijde van het laatste ongenummerd blad van het Hs. enkele korte notities in een Gotisch schrift (16de eeuw). Op fols. ciiij-cclviv zijn er talrijke toevoegingen door de corrector, tussen de regels en in de kantlijn,
in cursief bestaardschrift. Op fol. cclxxixr komt een korte notitie (8 regels) voor in een derde hand, eveneens in cursief bastaardschrift (gedeeltelijk onleesbaar) . Vermelden we ten slotte nog enkele krabbels in
een (andere ?) 16de eeuwse hand, b.v. op fol. cciijr, cxxixr en ccxxvir.
Het spaarzaam gebruik van afkortingen beperkt zich tot de meest
voorkomende, o.m.
— : en = ende ; eerste = eersten ; nnqua = numquam
: wed' = weder ; mitt' = mitter
3 : titimall D = titimallus ; f ectio = confectio
Zeldzamer is de volgende afkorting :
c : tghegc = tgheghen
Interpunktie werd door de scribent zogoed als niet gebruikt. Slechts
een paar maal komt een punt of een dubbelpunt voor.
De structurering van de tekst is geschied door het overvloedig gebruik van rubrieken (zeer uitvoerig in de tabellen), door met rood versierde letters in de tabellen, en door hoofdletters in rubriek in de Circa
,

instans-bewerking.
Correcties in de hand van de scribent zijn niet zeer talrijk (b.v. op
fol. xxxiii j r, XXXIXr) , wel de toevoegingen door de corrector, die we
reeds hierboven vermeld hebben. Enkele eenvoudige tekeningen in
rood komen voor op fol. xvir en fol. xvij r in de tabellen ; op fol. iij r
van de eigenlijke tekst komen twee tekeningen voor in zwart en rood ;
op fol. iiij r een tekening in rood en zwart en twee in rood ; op fol. xxi j r
een tekening in rood.
Een klein stukje van fol. ciiij (de buitenonderhoek) werd wegge-
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scheurd, zonder verlies van tekst ; van fol. cxxvir werd de buitenonderhoek weggescheurd met verlies van enkele woorden. De laatste folio's
van het Hs. hebben sterk geleden door de vochtigheid. Ze werden echter met doorschijnend papier hersteld : klein verlies van tekst alleen
op fol. cclxxi en volgende. Op fol. cclxxviijv staat een potloodtekening
van een geklede (vrouwen ?-) figuur in profiel, die door water sterk
geleden heeft zodat nu alleen de benen en een gedeelte van de romp
nog zichtbaar zijn.

III. Band :
Het Hs. werd in de 19de eeuw gebonden in een houten band met
zwijnslederen rug, waarop in goud : Dutch Medical MSS. 14TH Cent.
IV. Determinatie :
Het Hs. wordt door de tekst zelf gedateerd : op fol. xxviii°, op het
einde van de tabellen (zie verder) , komt de volgende rubriek voor :
Die taf ellen siin vt / god hebbes lof /
hi j r mede sta ic scriuens of
Int Jaer ons [heergin) ( 8 ) do men screef
Dusent .CCC. hondert ende dar bleef
Zoeuen ende tsouentich van den ghetale
Wart volscreuen dit boec te male
In octobre in die darde Idus
Wart die dach gherekent dus.

Hieronder heeft een andere hand later toegevoegd : „Anno j.3.7.7".
Deze datering, 13 oktober 1377, is ongetwijfeld juist. Daar ook hier
West- en Oostmnl. vormen door elkaar lopen (oostelijk is bv. zoeven),
moet deze datering die van het verloren origineel zijn. Toch moet het
Oostmnl. afschrift kort nadien ontstaan zijn, zoals blijkt uit het schrift
en uit de watermerken. Het schrift dateert immers uit de 14de eeuw en
ook het enige watermerk dat overeenkomt met een nummer bij Briquet, steunt deze datering. Immers, voor n° 14622 geeft het standaardwerk vindplaatsen op van 1383 tot 1387, echter alle uit Duitsland.

V. Geschiedenis van het Hs. :
Zoals uit het bij IV aangehaalde citaat blijkt, werden de inleidende,
( 8 ) Wat tussen rechte haakjes staat, komt in het Hs. niet voor.
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gecommentarieerde tabellen geschreven nadat de rest van het Hs. voltooid was. Daarvoor pleit ook de afzonderlijke nummering van deze
folio's en het expleciet ervan.
Over de geschiedenis van het Hs. kan ik alleen meedelen dat op
fol. cxxxivv in de kantlijn de volgende nota werd toegevoegd : „buchel
dat is dat cruet dat ic van dordrecht brachte".
Hoe het Hs. in het bezit kwam van William A.H. Cavendish Bentinck, de 7e hertog van Portland, is mij niet bekend. Zeker is alleen
dat het in 1884 reeds in het bezit van deze familie was. Misschien werd
het kort voordien verworven, alhoewel het ook niet onwaarschijnlijk
is dat het Hs. zich sinds eeuwen in het bezit van deze uit de Nederlanden afkomstige familie bevonden heeft en dat het voorkomt uit het
bezit van Hans Willem Bentinck, hertog van Portland. In alle geval,
in 1884E werd het door de bibliothecaris van de hertog aan het toenmalige hoofd van de handschrif tenaf deling van het British Museum
te Londen gezonden om er een korte beschrijving van te laten opmaken.
De brief die toen als antwoord gestuurd werd, bevindt zich nu los
vooraan in het Hs. Daarna werd het Hs. in Welbeck Abbey, de residentie van de hertog, bewaard van waar het op 9 september 1949 in
leen werd gegeven aan het British Museum. Op het ogenblik bevindt
het Hs. zich nog steeds in leen in deze bibliotheek.

VI. De inhoud :

z. Tabellen van alfabetisch geordende recepten, met verwijzing naar
de bladzijde (n) van het Hs. waar ze in extenso meegedeeld worden,
afgewisseld met beschrijvingen van ziekteverschijnselen, afzonderlijk
genummerd van fol. ix tot xxviii (inbegrepen) . Dit deel van het Hs. is
geschreven in twee kolommen en valt op door het overvloedig gebruik
van rode inkt.
zoals reeds gezegd — het eerste kaDit inleidend deel, waarvan
tern verdwenen is, omvatte oorspronkelijk vijf „taeffels".
Incip. (imperf.) :
Van fisulen in licio cxciii
Van fistulen in serpentaria ccxlvi
Van fistulen in roris marini zoect bij desen ghetalen cclix. xxv

Wat van de eerste tabel bewaard bleef, eindigt op fol. ixr (2° kolom) . Daarop volgt :
el leert nu voert
Dese taeffel
medicina die behoert
ten leden die houden inne
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die geeste ende die .v. sinne
van eiken zaken die vm deert
zoeket als v die taeffel
el leert
van verwoeden hoeft zuere ( 9 ) zoect in aloe lix

enz.
Deze tweede tabel loopt door tot fol. xiijr (1° kolom) . Daarop volgt
de derde tabel :
Die darde taeffel
el volghet nu
die wisinghe doet seg ic v
van medicinen der lede
die voedinghe doen der menschlichede
enz.

De derde tabel eindigt op fol. xix`' (1° kolom) . De vierde tabel begint als volgt :
Die vierde taeffel
el als ghy hoert
wiset nu die ziecten voert
die in dit boec beschreuen staen
die ten leden der naturen gaen
welke lede winnen voert 10
als tot heymelichede der naturen behoert

De vierde tabel eindigt op f ol . xxvr (2° kolom) met de rubriek :
„Die vierde taeffel ende hijr te steden", gevolgd door het begin van de
vijfde tabel :
die vijfte beghinnet die reden
Nv hebic mitter hulpe gods volbracht
die vier taef f ellen na mire macht
Als icse mit herten had viseert
Die vijfte taefel hier nu leert
van cortsen mit haren ghesellen
die den mensche diicke quellen
Wat daer af in desen bueke staet bescreuen wildijt vinden
soe gaet soeken na desen getale
soe vindijt cortelic alte male

Deze vijfde en laatste tabel eindigt op fol. xxviii° :
Ex pl. hic est finis tabularum
Diis argherverte ( ?) scriptorem noscis aperte
Pro tanto pretio numquam plus scribere volo.

Voár deze drie regels werd een recept ingevoegd tegen die „qualicken
hoert", blijkbaar om de overblijvende vrije ruimte te vullen.
In elk van de tabellen komen ook beschrijvingen voor van ziekteverschijnselen (steeds in rubriek) en ook enkele recepten. Een paar uittreksels mogen hier als illustratie volgen :
(9) verwoeden hoeft zuere : razende hoofdpijn.
(10) welke organen een functie hebben bij de voortplanting.
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(fol. xiir) Asma is ene ziecte ende al die dese ziecte hebben die heyten asmatici
ende hoesten altoes ende moghen qualiken ende mit groten pinen rasanen (11)
recht als die ghene die zere heft ghelopen ende als hy leghet opden rugghe
ende als hy sit soe heuet hijt best desen dranc sal hy drincken nemet...
(fol. xxvi°) Tgheghens die cotidiana dats die daghelix cortse (fol. xxviir)
heuet die zieke te vele bloeds soe sal by laten anden rechteren arm ende daer
na die materia te verduwene in couder tijt mit oximel diureticum ( 12 ) in heter
tijt mit oxisaccra ( 13 ) mit water ghemenghet daer in ghesoden is venkel zaed
ende petercelien zaed ende daer na purgiert mit benedicta (14) . Men salse sachtelike stouen mit water daer in ghesoden venkel ( 15 ) petercelie ( 16 ) alsene 1 7 )
ende mente ( 18 ) ende alse die zieke ghestouet is soe sal men hem gheuen auream
alexandrinam ( 19 ) mit lauwen wine die sere si ghetempert mit borne ende en
vergaet die cortse also niet soe sal hem gheuen musa enea ( 20 ) ende aurea
alexandrina euen vele is die tijt vanden iare cout soe mach by wel eten hoeckiin
vleysch ( 21 ) jonghe hoenre ende drinken mengheden wiin is die thi j t heet soe
moet by vm wachten van dusghedaenre spise ende dranke ende sonderlinghe
is die zieke jonc ende si dat zake dat by zere crane si echter men sal nemen die
middelste scortse vanden vleder ( 22 ) of van adic 22b i S ende temperent mit
water ende gheuent den zieken des morghens nuchteren te drinken hier af sal
by spuwen hebben siit quaet in die maghe.
(

(

'

)

2. Een compilatiewerk, in het Hs. zelf genoemd (zie explicit) : „die
mynste summa meyster rogiers gheordineert op Antidotario". In feite
lijkt het een samenvoeging te zijn van het Antidotarium van Nicolaus,
dat geschreven werd tussen 1270 en 1290, vermengd met gedeelten uit

(11) rasanen : uit het verband blijkt de betekenis te zijn : ademen ; het woord
komt in het Mnl. I/d b. niet voor.
(12) oximel diureticum : een mengsel van azijn, honig en water.
(13) oxisaccra : lees oxisaccarum ; stroop bereid uit azijn, granaatappelsap
en suiker.
(14) benedicta : dikwijls nagelkruid, benediktenkruid, in het Latijn ook wel
gario f ilata genoemd (Geum urbanum L.), doch in dit Hs. steeds het samengesteld geneesmiddel met hermodactilus, herf stti j loos (Col chicum autumnal e L.)
als hoofdbestanddeel.
(15) venkel : venkel (Foeniculum of ficinale All.).
(16) petercelie : peterselie (Petroselinum sativum Ho f f m.) .
(17) alsene : alsem (Artemisia absinthium L.) .
(18) mente : muntkruid (een van de soorten van het geslacht Mentha).
(19) aurea alexandrina : een recept waarvan de uitvinding toegeschreven
werd aan Alexander en dat de reputatie had zo edel als goud te zijn.
(20) musa enea : een opiate waarvan de bereiding beschreven wordt in het
Antidot. Nicolaï (Cf. W.S. Van den Berg, Eene Middelnederlandschie vertaling van het Antidotarium Nicola ((Leiden, 1917), pp. 92-93.
(21) hoeckiin vleysch : vlees van een bok of een geit.
(22) vleder : vlier (Sambucus nigra L.).
(22b i S) adic : kruidvlier (Sambucus ebrulus L.) .
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de Practica Medicina van Rogerius van Salerno, ook soms R. Parmensis
genoemd, delen uit het Liber de simplici medicina van Platearius (zie
ook verder) en wellicht nog andere werken, zoals het bekende werk van
Macer Floridus, De V Tribus Herbarum, een gedicht uit de 11 e eeuw in
hexameters, met 65 hoofdstukjes over planten, gevolgd door 12 hoofdstukjes over specerijen.
In de vorm zoals het werk in dit Hs. voorkomt, hebben we het nergens anders aangetroffen. Dit traktaat omvat 103 folio's genummerd
van i tot ciii.

Incip. Hier beghinnet Antidotarius syne bedyedinghe ende sync ordineringhe
alsen nycolaus ( 23 ) maecten. (in rubriek)
Auicenna seyt in zinen eersten boeke dat die practica int beghin ten eersten
wort ghedeelt in twen als in onthoudinghe der ghesontheyt ende in cureringhe
der ziecheyden van te behoudene die ghesontheyde en is hier nu te tyde niet
te sprekenne Mer die cureringhe der ziecheyden wort ghedeelt of menichfoldich ghemak[et) want somighe practica der cureringhe is ghedeelt of ghemaket
menigher hande nader manieren der ziecheden zom is ghedeelt of menigherhande ghemaket vander medicinen weghen.
§ Van der ziecheyde weghen wort die practica der cureringhe menigherhande
ghemaket alst openbare is dat men inder ziecheden werken menigherhande medicina maket als som heyt zom droghe zom cout zom vochtich. § Vander medicinen weghen wort oec menichfoldich ghemaket die practica der cureringhe
want som sint simpel medicinen zom vergadert. § Mer die simpel medicinen
van haren diuersen werken warden si menigherhande bescreuen Want som
spreken die boeke van simplen medicinen int ghemene som in sonderliker
practica In ghemeenre practica seyt galienus die meyster in sinen bueke van den
simplen medicinen in sonderlingher practica als circa instans dat buec leert ende
als auicenna leert ende ander bueke deser ghelike. § Die verghaderde medicinen
sin menigherhande die zom bescreuen staen in antidotario rasis die meysters
ende in auicenna ende in antidotario nycolay van wilke wy nu menen te leren.
§ Mer ghy selt wethen dat zomighe medicinen warden ghenomen van dyeren
som van ghetalen ( 24 ) som [van) cruden ende bomen die vter eerden wassen.
V an dyeren werden die ( 25 ) medicinen menigherhande ghenomen want zomighe
medicinen warden ghenomen van delen des dyers als v an cullen des beuers ( 26 )
die men castorium nomet des ghelike nemet men medicinen van delen der dyere
als vander leuer vander milte ende vander galle ende aldus vanden anderen.
Voert van oueruloedicheyt warden medicinen ghenomen menigherhande maniere mer die oueruloedichede siin twyerhande want daer si j n oueruloedichede der
(23) N a nycolaus werd het woord seyt doorstreept.
(24) ghetalen : lees metalen.
(25) N a die staat in het Hs. menigher doorstreept.
(26) cullen des beuers : bedoeld is de afscheiding uit de perianale klieren van
de bever (castor), die in de middeleeuwen ten onrechte als de „cullen" (testikels) beschouwd werden.

110
ouerbleyuinghe ende oueruloedichede der onreynichede Vander oueruloedichede der ouerbleyuinghe warden medicinen ghenomen als v an melke ende van
oueruloedicheyde der onreynichede warden medicinen ghenomen als van
drecke ende der materien ende aldus vanden anderen Oec warden medicinen
ghenomen van ghetalen ( 27 ) als is gout (fol. iv) ende siluer .. .

Dit citaat werd met opzet tamelijk uitvoerig gegeven om een eventuele preciezere identifikatie mogelijk te maken.
Explicit :
Van euforbium (rubriek) Euforbium is heet ende droghe inden vierden grade
ende driuet vt dat water ydropicorum ( 28 ) ende die groue humoren waer omme
mens nemen sal vanden besten dele ere .3. al tot haren vierendele 29 ende
alsmen zueket syne verrichtinghe men weder druck et (2 9) mit oly van zueten
amandellen ende mit dragaganto ( 39 ) als ment dar op sprenghet.
Hier is vt mynste summa meyster rogiers gheordineert op Antidotario
Deo Gratias.
(

)

'

3. Een enigszins bewerkte vertaling van het beroemd werk van Mattheus Platearius, Liber de simplici medicina dat, naar de aanvangswoorden, veelal Circa instans genoemd wordt (fols. ciiij-cclviv).
Aangezien Dr. L.J. Vandewiele de uitgave van dit gedeelte van het
Hs. voorbereidt, beperken we ons hier tot het stricte minimum. Vermelden we alleen dat een vergelijking van dit uitvoerig traktaat met de
Latijnse incunabel van de Circa Instans (1497) heeft aangetoond dat
in de Mnl. versie bepaalde gedeelten weggelaten werden, blijkbaar
omdat ze reeds opgenomen werden in het voorgaande traktaat (zie
hierboven, n° 2) . Verder dienen enkele wijzigingen in de volgorde en
enkele toevoegingen aangestipt te worden. Eigenaardig is dat de alfabetisch geordende Latijnse plantennamen slechts tot en met de letter t
behandeld worden. De erop volgende letters ontbreken, met uitzondering van enkele die met een v of een z aanvangen ; deze hebben verderop in het Hs. een plaats gekregen (zie hieronder, n° 5) .
Incipit :
Circa instans menighe ghaet in simplen medicinen verstaet die simpel medicina als galienus seyt is die al sulc is als die natura voert brenghet als gariofels
naghel muscaten noten zinziber ( 31 ) ende deler ghelike of die gheorloft siin te
verwandellen mit consten ende niet is ghemenghet mit anderen medicinen Als
tamarindi ( 32 ) die men mit consten quesset ende brenghet se hiir te lande ende

(27) ghetalen : lees metalen.
(28) water ydropicorum : waterzucht.
(29) het vierde van een drachme.
(29bis) weder drucket : mildert, tempert.
( 3 o)dragaganto : tragacant, wondgom uit de stam van Astragalussoorten.
(31) zinziber : gember (Zingiber officinale Roscoe).
(3 2) tamarindi : de vruchten van tamarinde (Tamarindus indica L.) .
.
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aloe die mit consten ghemaket wort mit zieden van zape erehande crude Men
vraghet waer omme verghaderde ( 33 ) medicinen vonden siin als men al die
crachte vint in simplen medicinen...

Explicit :
...Suppositorium ghemaket van boemwollen ende in terebintine ( 33 ) ghenet
(34) ende in die porte der naturen ghesteken dat reynicht die moeder dit is
ducke [sic ] beprouet.

4. Een prozatraktaat over medicinale wijnen in het incipit toegeschreven aan „meyster arnt van parijs". Dit deel vangt aan op fol. cclviv en
eindigt op fol. cclxxiijv. Deze interpolatie bestaat uit het grootste gedeelte van het bekende Liber de Vinis van Arnaldus de Villanova. Buiten de versie die voorkomt in het Gentse Hs. ( 35 ) is van dit werk in het
Mnl. alleen nog een fragment bekend dat door W.F. Daems werd uitgegeven ( 36 ) . Over de vergelijking van de drie Mnl. versies is op het
ogenblik een studie in voorbereiding.
Incipit :
Hyr beghinnet die redenne meyster arnts van parijs van conficeringhe der
wine der medicinen (in rubriek)
Vinum dats wijn Als ane staet thijt in wilker thi j t men die wine der
mldicinen pleghet te conficeren zied soe heb ic zomighe ghewoenlike confectien in miinre ghedachte...
Explicit : ... ende ene clene scotel vol vanden zade van byuoed ( 37 ) ende al
sulc wiin doet helpe van bynnen want hi starket die maghe ende die borst ende
hi is ghoet menigher andere zake ende ic hebbe dar af ghedronken ende hi is
edel van roeke ende van smake ende maecten starc.

5, (fols. cclxxiijv cclxxvji j r) Twee losse recepten, een „Puluer edel
ende ghoet tgheghen duusterheit der oghen", gevolgd door het volgende korte recept :
-

Tgheghen zere oren nemet reyneuane ( 38 ) ende rosenblade ende boemoly
ende stoet ende wringhet dor enen linen doec ende dropet al lau in die zieke
oren.
Hierna volgt :
Van beuenellen ( 39 ) (in rubriek) Beuenella mit wine ghedronken helpet den
ghenen die vergheuen is ende sy helpet alsoe den ghenen die van serpenten
ghebeten is...

(33) verghaderde werd boven de regel, wellicht door de corrector, toegevoegd.
(34) Zie W. Bradman, „A Middle Dutch Version of Arnald of Villanova's
Liber de Vinis", Janus (ter perse) .
(35) Zie W. Braekman,Scientiarum Historia (1967), 208.
(36) W.F. Daems, „Ein mittelniederlándisches Fragment des Liber de Vinis, des Arnaldus de Villanova", Janus XLVII (1958), 87 100.
(37) byuoed : bi j voet (Artemisia vulgaris L.) .
(38) reyneuane : boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.) .
(39) beuenellen : kleine pimpernel (Pimpinella saxifraga
raga L.) .
-
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Onmiddellijk hierbij sluit dan de behandeling aan van de volgende
materia medica : Verbena, virga pastoris, viticella, vutrum, vrtica, zinzibare, zedoar, zuccarum. Deze acht enkelvoudige stoffen behoren bij
de Circa instans, (40) wat blijkt uit het erop volgende explicit dat naar
dit werk verwijst :
Dit boec is mitter goedes cracht
Volscreuen ende volbracht
Des sy god ghebenediit
Nu ende echt ende tot alre thi j t
Hi j r si j n vergadert te zamen
Boeke die i[c] v by namen
Noemen wil hiir ter stede
Als antidotarius ende macer mede
Ende die lere vt circa instans
Reyet hi j r mede an desen dans.

6. (fols. cclxxvii j r - cclxxviii j r) Een achttal geneeskundige en technische recepten om een soort loog, zalven en plaasters te maken.
Incipit
Wat capitellum is ende women maket (in rubriek) .
Aldus maecmen capitellum dats erehande loghe Men sal nemen .ij. deel
asschen van bonen stroe ende tdarde deel van leuenden calke clene ghepulueriziert ende doet te zamen in .i. dorghaet vat ende onder dien vate sal staen .i.
ander vat dar op salmen ghieten heet water ende latent dar dore lecken soe dat
het drupe int nederste vat dat eerste water dat dar af comet heyt wy capitellum
dats te segghen die eerste loghe ende et is die starcste ende aldus moechdy der
loghen maken soe vele als ghi wilt. Te proeuen of dat capitellum starc ghenoech is bint omtrent .i. ey enen draet ende laet dat ey hanghen by den drade
in die loghe.bliuet dat ey dan hanghen in die midwarde der loghe soe is starc
ghenoech.

Hierop volgt een „salue die doet vleysch verteert", waarna volgt :
Aldus maecmen dese grone salue nemet alleluia dats cucukes loec ( 41 ) ende
die wortel ende die blade van centrum galli dats scarleye (42) ende de wortel
van lubstekel (42biS) van elken .i. hantuol ende van scabiosa ( 43 ) .i. hantuol
Alle dese crude salmen stampen mit .i. lb. wederen roets ( 44 ) dat biden nyren
staet ende .i. lb. olijs of dar na myn of meer datmen wille der saluen maken
luttel of uele so nemet by ghelike vande n cruden ende vanden roete ende van(40) Vermits deze woorden tot de Circa instans behoren, verwijzen we naar
het werk van Dr. L.J. Vandewiele voor de verklaring ervan.
(41) cucukesloec : witte klaverzuring, koekoekskruid (Oxalis acetosella L.).
(42) scarleye : bonte salie (Salvia horminum L.) of scharlei (Salvia sclarea L.) .
(42bi8)
lubstekel : lavas, lubbestok (Levisticum ,officinale Koch.).
(43) scabiosa : knautia, honigbloem, schurftkruid (Scabiosa arvensis L.).
( 44 ) Wed eren roets : bokkevet.
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den oly na gheliker wicht vorseit ende men salt alsoe laten staen te zamen macereren (44b i s) ix. daghe of meer. Dan salment zieden ouer .j . vier totter thi j t
dat dese crude sincken op den boedem dan salment clinsen ( 45 ) dor .i. doec
ende men salt weder inden ketel doen ende salre toe doen .ij. 3 was of myn of
meer als vanden anderen vorseit is ende als dat was ghesmon[ten) is salmen dar
in doen wyroec ende mastic wel ghepuluer{ izie) rt ende spaens groen ( 46 )
ana 3. S ( 47 ) ende eermen dat grone dar in doet soe salmen proeuen mit ere
dropel oft tay ghenoech sy ende oft grone ghenoech sy dan salment vanden
viere doen ende doen dar in .3. S. Aloen epatici ( 48 ) wel gheplueriziert ende
wel te zamen ghemenghet ende dan doed in ibbehout. Dese grone zalue is ghoet
tgheghen veroude wonden want sy verteert quaet vleysch ende doet ghoet
vleysch wassen ...
.

Hierna komen respectievelijk „witten treyt" en „suarten treyt" aan
de beurt ; hierop volgt de bereidingswijze van „heel salue" en van
„heylenden treyt".
Ex plicit :
Aldus mactmen treckenden treyt. Recipe spighel harse (49) wyroec honich ende was ende pec Die .ij. deel was ende dat darde deel harse ende pec ende
honichs soe uele als der harsen.
Aldus maecmen brekenden treyt. Recipe scip pec (50) ende menghet mit
smout van glase ( 51 ) ende striket op .i. doec ende legghet opt zeer.

Hierop volgt nog een recept in een andere (latere) hand, „tegen eyn
quaet oge". De tekst van dit korte recept heeft sterk geleden door de
vochtigheid.
DE BERIJMDE TEKSTGEDEELTEN

In het volumineuze handschrift komen, naast de hierboven bij de tabellen reeds vermelde passages, verscheidene gedeelten voor die op rijm
gesteld zijn. Ze werden in het Hs. midden in het proza opgenomen ;
ze staan trouwens ook als proza geschreven en zijn door geen enkel
uiterlijk teken van de er telkens aan voorafgaande en de erop volgende
prozagedeelten afgescheiden.
(4 4b i s)
macereren : laten weten (niet in deze betekenis in het Mnl. Wdb.) .
(45) clinsen : laten doorsijpelen, met zachte persing.
(46) spaens groen : aerugo, natuurlijk kopergroen dat op koperhoudend gesteente voorkomt (basisch kopercarbonaat) of kunstmatig bereide verdigris
(kopersubacetaat) .
(47) van elk een half (Semis) drachme, dus : 30 grein.
(48) al oen epatici : leverkleurig aloes.
(49) spighel harse : een soort hars.
(J 0 ) scip pec : scheepspik.
(51) smout van glare : glasschuim, glasgal.
.
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Deze berijmde passages zijn tien in aantal. Bij nader toezien blijken
negen ervan ontleend te zijn aan Van Maerlants Der Naturen Bloeme.
Slechts een enkele passage van 16 verzen, die voorkomt op fols. 123v124r is als een eigen lyrische ontboezeming van de scribent zelf te
beschouwen, alhoewel ze geheel in de trant van Van Maerlant is geschreven. Merkwaardig is ook dat deze passage alleen in het Londense
manuscript voorkomt : op de corresponderende plaats uit het Gentse
Hs. zoekt men ze tevergeefs. Dit verschijnsel is trouwens niet tot deze
passage beperkt. Ook de berijmde gedeelten die aan Van Maerlant ontleend werden, zijn talrijker in het Londense dan in het Gentse Hs. vermits in het laatstgenoemde slechts vier berijmde passages voorkomen,
respectievelijk handelend over „cantarides", „lapis magnetes", „orpinum" en „pinus" ; in het Londense Hs. zijn ook nog berijmde passages te vinden bij de bespreking van de medicinale eigenschappen van
het serpent tyrus, bij de behandeling van het preparaat opopira, bij het
beroemde mandragorakruid, bij de populierzalf, het zg. „unguentum
populioen", en bij het diptamkruid.
Bij de hierna volgende bespreking van de berijmde gedeelten uit het
Londense Hs. wordt telkens een vergelijking gemaakt met de tekst en
de tekstvarianten die door E. Verwijs in zijn uitgave van Der Naturen
Bloeme (S 2 ) meegedeeld worden. Uit deze vergelijking treden interessante gegevens aan het licht die toelaten met grote waarschijnlijkheid
te bepalen welke handschrifttraditie van Van Maerlants tekst de scribent te zijner beschikking moet hebben gehad. Bovendien treden daarbij belangwekkende varianten aan het licht die in een zeker aantal gevallen ertoe bijdragen Van Maerlants tekst beter te begrijpen.
De eerste berijmde passage treffen we aan op fol. lxxixr, bij de bespreking van „tyrus" :
Vort Jacob van vitri ende liber rerum segghen v an desen serpente tyrus dat
voer der passien ons heren was dat felste venni j nc tot des menschen behoef
datmen vant waer omme dat het die Joeden namen
ende hinghent Jhesus by sire zide
vorwart meer in allen tiden
mitter cracht van ihesus bloede
quam ons dat veniin te ghoede
5 Want nu ist tryacl ende medicine
Jeghen alrehande venine
sonder jeghen tyrus veniin
dat tyruco heyt int latiin.

Dit tekstgedeelte is duidelijk geinspireerd door, en gedeeltelijk let(52) E. Verwijs, Jacob van Maerlant's

Naturen Bloeme (Groningen, 1878).
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terlijk aangehaald naar Der Naturen Bloeme ( 53 ), Boek VI,vv. 779 80
en vv. 796-804. In het Gentse Hs. ontbreekt dit berijmd gedeelte.
Dezelfde twee autoriteiten, Jacob van Vitri en Thomas van Cantimpré's De Naturis Rerum, worden ook door Van Maerlant aangehaald :
-

Tirus, sprect Jacob van Vetri
Ende Liber Rerum oec daer bi (vv.779-80)

Duidelijk ontleend is de passage uit het medisch Hs. die we hierboven
in versvorm overgeschreven hebben. Men vergelijke met de tekst van
Van Maerlant :
Als Jhesus an dien cruce hinc,
Ende hinghent hem ter siden.
Vortwaerd me in allen tiden
Metter eracht van Jhesus bloede
So quam ons ghont venijn ten goede.
Triade seghtmen medicine
Jeghen alrehande venine,
Sander jeghen tyrus venijn,
Dat tyricon heet in Latijn. (vv. 796-804)

De eerste twee verzen zijn verenigd in het eerste vers „ende hinghent
Jhesus by sire zide" uit het medisch Hs. Een vergelijking van de tekst
van het Leidse Hs. (L.) van Der Naturen Bloeme, dat door Verwijs
tot grondslag van zijn uitgave genomen werd, met die van het hier besproken medisch Hs. brengt enkele varianten aan het licht. Deze blijken het meest gelijkenis te vertonen met die uit het Brusselse Hs. van
Maerlants werk (B) . Zo b.v. heeft B „quam ons dat venijn te goede"
(vgl. v. 4 uit het hierboven aangehaalde citaat uit het medisch Hs. en v.
799 uit Verwijs) . Gelijkenis ook met „Triacle eest ende medicine" uit
B, tegenover L. De vorm „tyruco" ten slotte is nauw verwant met B:
„tyrico".
(fol. xcio) In opopira ist tfundament herba paralisis oec heytet primula veris
of herba sancti petri.
Primula veris is een cruut
teerst dat linten comet vt
Dit cruut alsmense ghewaghet
Is teerst dat dan blame draghet
5 herba paralisis salt oec heyten
of herba sancti petri wilt wethen
het is heet ende droghe in warhede
ende sine nature is terende mede
Dit cruut ghesoden mit roden wine
( 53 ) De aanhalingen en tekstvarianten worden steeds gegeven naar de uit-

gave van E. Verwijs.
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10 Is volmaecte medicine
ende ghedronken in alre noet
tgheghen dat swaer euel groet

De verzen 1-4 en 9-12 uit dit berijmd gedeelte (dat in het Gentse Hs.
niet voorkomt), zijn, met enige afwijkingen, ontleend aan Van Maerlant, Boek X, vv. 513-520 :
Primula dats een cruut
Teerste dat te lentin coemt uut,
Ende talreerst dat bloemen draghet.
Dit cruut, alsmen ons ghewaghet,
Ghedronken met roeden wine,
Dats volmaecte medicine
Ghedronken in alre noet
Jeghent swaer evel groet.
In de afwijking van L. in vers 514E toont het medisch Hs. het meest

gelijkenis met de varianten die door Verwijs in voetnoot opgegeven
worden ; B heeft : „Tierst dat lenten comet ut". De lezing „Is teerst
dat dan biome draghet" (v.4) komt het best overeen met de variante
uit B : „Es dat ierst die blome draget" ; de van L. afwijkende lezing
in v. 9 komt eveneens goed overeen met B : „Dit crut gesoden in roeden wine", alhoewel met in met r.w. met L. overeenstemt ; v. 10 : „is
volmaecte m." stemt, voor het eerste woord, alleen met B overeen : „Es
volmaecte m." ; ende uit v. 11 komt in geen der bij Verwijs gegeven
varianten voor ; v.12 komt overeen met het Haagse, het Amsterdamse
Hs. en met B : „Jeg (h) en dat s.".
(fol.xciijr) Mandragora is cout ende droghe inden darden grade Doch siin
misdoen en bescheyden die auctore niet zere.
Mandragora es twyerhande manire
als mannes ende wines maniere
dye hy is gheblaed in dier ghebare
recht oft bete ware
5 Dye zy oft waren lauweren blade.
Zomighe meyster segghen dat men zy meest orbaert in medicinen mer men
orbaertse ghelike ... (fol.xciij?) ... Vort dien siin houet sweert van groter
hette die state syne blade ende legghe opden slaep die hette sal hem begheuen
ende hy sal rusten
Dus als hijr bescreuen staet
maecmen oly mandragoraet
Sinen appel alsment weet
Siin dat diemen aer ( 54 ) appel heet
10 Dese appel stampmen clene
ende menghet se in oly ghemene
Ende inden oly langhe wile
(54) aer : in het Hs. werd na aer in een andere hand

de toegevoegd.

Fol. xciijv van het Portland-manuscript.
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Te macereren dat is ghene ghile
Dar nae ziedment te zamen heet
15 Dan clinstment dor .i, cleet
Dit is oly mandragoraet
Dar die hoeft zuere by verghaet
Ende wel slapen doet oec mede
Het is ghoet ieghen allen heten rede
20 Op datmer mede bestriken doe
Den slaep ende dat voerhoeft dar toe
Ofmer oec den puls besmeert mede
Hy verdriuet die heften vanden rede
Tgheghens hete apostemen in har beghin
25 Besmeerse mit desen oly waer sy syn
Want (fol.xciiijr) by die materie weder slaet
Of nemet zap of blade mandragoraet
ende cathaplasmeert op die stede
Of doet dese behindichede :
30 leghet dar op pulver mandragoraet
Vander scort als bescreuen staet
Mitten zape ennygher couder crude
Ghemenghet nae desen ghelude
Men sal oec die wortel syne
3 5 zieden ene wile in goeden wine
Ende gheuent hem diet soe staet
Datmen hem die lede af slaet
Hy sal hem slapende soe vergheten
Dat hiere niet af sal wethen
40 Tghegen die vloet des buucs verstaet
Die van macht ter roder colera ghaet
Dan smeert den buuc mitten oly vorseit
Ende alle die knoken des rugghen ghereyt
Ende sendes wat beneden int lijf
45 Mit enen sachten distier mundificatijf.
Van de 45 verzen, die op de corresponderende plaats van het Gentse Hs. niet voorkomen, zijn de meeste ontleend aan Van Maerlant,
Boek X, vv. 329-370. De ontleende verzen zijn :
Mandragora, als Platearius kent,
Es een cruut in Orient,
Cout ende droghe daer toe.
Men vinter of hie ende soe.
Die hi es gheblaet in dier ghebare
Wel naer oft die bede ware,
Die soe alst waren lauren blade.
Applen draghet dit ghegade
Soete riekende, alsmen weet,
Dat et der aerde applen heet.
(vv. 329- 3 3 8 )
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Sporen van de eerste drie verzen in de bovenstaande passage uit Van
Maerlant vindt men in de inleidende prozatekst uit het medisch Hs.,
met weglating van de verwijzing naar Platearius en Orient, en met
toevoeging van enkele gegevens die bij Van Maerlant in het geheel
niet voorkomen.
Vers 332 wordt in vv. 1 2 breder uitgewerkt ; v. 4 komt in geen der
bij Verwijs gegeven varianten voor ; v.5 vertoont gelijkenis met B :
„alse oft ware lauwers b.", in het gebruik van oft. De verzen 336-338
vindt men gedeeltelijk weer in vv. 8-9, met behoud van de rijmwoorden
weet/heet. De vorm aer appel komt in geen enkele variante (zoals
Verwijs die opgeeft) voor. De latere emendatie tot aerde appel was
wellicht ter verduidelijking toegevoegd door iemand die met de dialektische vorm aer-appel niet • vertrouwd was. Deze twee verzen, ontleend aan vv. 336-338, werden als noodzakelijke verklaring toegevoegd
nadat de scribent in vv. 6-7 begonnen was met vv. 3 5 3-364 uit Van
Maerlant te copiëren :
-

Dus alst hier bescreven staet
Maectmen olie mandragoraet :
Die appels die stamptmen clene,
Ende minghetse met olie ghemene ;
Dan sietment te samen heet,
Ende duwet doer een cleet.
Dits olie mandragoraet,
Daer die hoeftswere bi vergaet.
Wel slapen doetet mede,
Ende es goet jeghen den heiten rede,
Op datmer mede striken doe
Voerhoeft ende slaep daer toe.
De verzen vindt men weer in vv. 6-7 en 10, 10-11 en 14-21. De ver-

zen 12-13 werden door de scribent toegevoegd en ook in de overige
verzen valt enige afwijking van Van Maerlants tekst te noteren. Vers
10 komt het best overeen met B : „die aple stampmen cleine" ; v. 11
„in oly" i.pl.v. „met olie", komt overeen met het Haagse, het Amsterdamse Hs. en met B ; v.15 clinstment komt in geen van de varianten
voor ; v.18 komt overeen met het Haagse, het Amsterdamse en het
Brusselse Hs. ; v. 19 komt overeen met de B lezing ; v.20 in bestriken
i.pl.v. striken komt overeen met het Haagse, het Amsterdamse en het
Brusselse Hs. ; v.21 „den slaep ende dat v." komt in geen van de varianten voor.
De verzen 22-33 komen bij Van Maerlant niet voor. De daaropvolgende zes verzen echter (vv. 34-39) komen overeen met vv. 365 370 uit
Van Maerlant :
-

1 19
Men sal oec den wortel sine
Sieden ene wile in wine ;
Ende ghevent hem drinken dient so staet,
Datmen hem die lede ofslaet,
Hi sal hem slapende so vergheten,
Dat hi der saken niet en sal weten.

In v. 34 komt die wortel het best overeen met het Haagse en het
Amsterdamse Hs. : die wortelen, en met B : die wortele ; de variant
goeden wine (v. 35) komt nergens anders voor ; v. 36 : geen variant
komt voor waar drinken ontbreekt ; v. 37 af slaet komt overeen met B ;
v. 39 komt eveneens overeen met B.
De overblijvende verzen (vv. 40-45) komen niet voor bij Van Maerlant.
(fol.xcviijv)
Vngentum populioen. (in rubriek)
In vngento populion siin die knoppen vanden populiere dar die blade vt
wassen tfundament
Dese knoppen in haren ( 55 ) wesen
siin cout ende nat soe wijt lesen
Populus dat is die populiere
Men vint dar af menighe manire
5 Die ene draghet blade van al sulken doene
An die ene zide wit An dander groene
Ende donket my wal gelike en deel
Als of men meende den abeel
Mer die brune populiere
10 brenghet speci ghoet ende diere
Int ouerste vanden telghen gheuest
In aprille ist ghewonnen best
Platearius ons dit seghet
Datmen dit gaderne pleghet

(fol.xcixr)
15 Men nemet dese knoppen dar sy staen
Dar dat loef vt sal ghaen
Ende maket dar af salue durbaer ende ghoet
Als nycolaus verstaen doet
In antidotario dar hijt seyt
20 woemen maket ende oec heyt
Populion heytmen dit vngent
Tghegen hette wort syne macht bekent
Oec maecmen van desen populire
Populion nae lichter manire
25 Want dese siedmen in boeter smout

(55) het Hs. heeft dittografie van in haren (doorstreept).
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Daer noyt toe quam ghien (") sout
Ende die boeter moet siin vander coe
Ende meysce oec mede dar toe
Dat ziedmen ouerlanc
30 Totte dat grone sy al ghemanc
Dor .i. cleet soe clinsmen dat
Ende ontfaet in .i. ander vat
Dit is ghoede salue te samen
Ende heyt populione by namen
35 Ende dese is oec tghegen hete ghoet
Die die hoeft sueer den mensche doet
Ende hem hete zaken doen
Soe nemet dan dit populioen
ende salfter mede slaep ende voerhoeft
40 Hy gheneset saen des gheloeft
Oec gheneset suellinghe ende wonden
Van heter materien in corten stonden
Mer die in antidotario staet veracht
Is vander meester macht
45 Dye dorghaende populioen
hebben wille moet dus doen
Dar ne sal ghiene boeter toe siin
Mer oly ende ghoet starc asiin
Dit salmen eerst doen int vat
50 Te samen ende laten staen stincken dat
Ende dan salment zieden dar mede
Ende purent alsmen dat ander dede
Datmer dan bouen af vlyet
Dats diemen dor ghaende salue hief
55 Dese is ghoet tgheghen frenesie
Ende ieghen hare maledie
Die noch nater populioen
hebben wille moet dus doen
hine doe dar ghene boeter toe
(fol.xcixv)
60 Mer oly ende water doe
Dyt te gader ende zied dar mede
ende purent als men dat ander dede
Dese is conste van hem zomen
Sonder dar die coude crude al mede in comen
65 Constantiin Auicenna ende ypocras
Draghens ouer een als ict las
Wye dat stotet hijr
Wilghen blade ende van den populier
Ghemenghet mit couden water ende dat drinct

(56) ghien : het Hs. heeft Ghren.
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70 Dat die luxurie soe zere duincc
Soe dat in hem verstaet
Soe zere vercout der naturen zaed
Ende die zenen verdroghen dat die ghone
En mach winnen meer ghenen zoene.

In de 74 verzen die bij de behandeling van het ungentum populioen
dit in tegenstelling met het Gentse Hs. waar op de corvoorkomen
werden de 50 vv. die
responderende plaats deze verzen ontbreken
Van Maerlant aan de populus wijdt, met enige aanpassing overgenomen.
Om een vergelijking mogelijk te maken, halen we de verzen uit Der
Naturen Bloeme in hun geheel aan (Boek VIII, vv. 693-742) :
Populus dats die populiere
Men vint daer an ii erhande maniere
695 Deen draght blade van sulken doene,
An deen side wit, an dander groene,
Ende dinct mi ghliken een deel,
Als of men meende dien abeel ;
Maer die brune popeliere
700 Draghet vrucht goet ende diere
Int opperste van den telghen ghevest :
In Meye es dit ghegadert best.
Platearius die seghet,
Datmen dus te gaderen pleghet :
705 Men neme die cnoppe daer si staen,
Daer dat loef ute sal gaen,
Ende dat salmen lieden in botter smout,
Daer noit toe quam gheen sout ;
Ende die batter moet sijn van der coe
710 Ende meische daer toe.
Dat sietmen dan so overlanc,
Tote dat groene es al ghemanc.
Doer een cleet so duwemen dat,
Ende ontfaet in een aerden vat,
715 Dus ist goede salve te samen,
Ende heet populum bi namen.
Dits jeghen die hitte goet,
Ende als enen hoeftswere we doet,
Ent hem hete saken doen,
720 Neme dit populoen
Ende salver mede slaep ende voerhoef t,
Hi gheneser saen, dies gheloeft.
Bede swellinghe ende wonden
Ghenest saen in corten stonden.
725 Die doerghinghe populoen

Hebben wille ende couder int doen,
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Daer en sal ghene botre toe si j n ;
Maer olie ende aisijn
Salmen eerst doen in een vat,
730 Ende laten te samen sinken dat,
Ende dan salment sieden daer mede,
Ende purent alsment tander dede ;
Ende dat boven daer of vliet,
Dats datmen doerghinghe siet.
735 Dits goet jeghen frenesie
Ende jeghen hete maladie.
Die bet natter populoen
Hebben wille ende couder int doen,
En doere ghene botre toe,
740 Maer olie ende water doe
Te gader, ende sietter mede :
Dits van der meester couthede.

De vv. 1 2, 17-23, 43-44 en 62-74 uit het medisch Hs. komen bij Van
Maerlant niet voor.
Vers 4 ...dar af menege m. komt het best overeen met de variant uit
B : „vintter af menege m." ; v. 5 alssulken d. komt in geen enkele variant voor ; v. 7 donket komt nergens anders voor, evenmin als „wal
ghelike" ; v. 8 „den abeel" stemt overeen met de lezingen uit het Haagse, het Amsterdamse en het Brusselse Hs. ; v. 10 brenghet komt nergens anders voor ; v. 11 ouerste komt nergens anders voor ; v. 12 aprille komt nergens anders voor en zal wel een vergissing van de scribent
zijn : immers volgens v. 28 moet men er „meysce" boter aan toevoegen, wat in april onmogelijk is ; ghewonnen komt nergens anders voor;
v. 13 ons dit komt nergens anders voor ; v. 14 dit gaderne komt goed
overeen met B : dit te gad ern e ; v. 25 siedmen
en in komt eveneens goed
overeen met B : sietmen in boter ; v. 28 oec mede komt slechts hier
voor ; dit is eveneens het geval voor v. 29 ziedmen ouerlanc ; v. 30 sy
komt overeen met de lezingen uit het Haagse, het Amsterdamse en het
Brusselse Hs. ; v. 31 clinsmen komt slechts hier voor ; v. 32 ander komt
alleen hier voor en is wellicht een schrijffout voor arden ; v. 33 dit is
lijkt sterk op B : dit es ; v. 34 populione komt nergens anders voor ;
vv. 35-36 wijken sterk af van alle andere versies ; v. 38 is nauw verwant
met B : „Soe nemtmen dit popelioen ; vv. 41-42 wijken sterk af van de
overige Hss. ; v. 45 dor ghaende komt alleen hier voor ; v. 46 komt
het best overeen met de lezingen uit het Haagse, het Amsterdamse en
het Brusselse Hs. ; v. 47 dar ne komt overeen met B ; v. 48 komt in deze vorm alleen hier voor ; v. 49 dit komt slechts hier voor ; v. 50 in
deze vorm alleen hier ; stincken komt overeen met de lezingen uit het
-
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Haagse, het Amsterdamse en het Brusselse Hs. en is trouwens ook de
juiste lezing ; v. 53 wijkt van alle andere lezingen sterk af ; v. 54 dor
ghaende salue komt slechts hier voor ; hiet is de juiste lezing en niet
siet, de enige lezing die Verwijs opgeeft ; v. 55 dese is komt alleen hier
voor ; v. 56 hare m. komt overeen met B ; v. 57 noch komt alleen hier
voor ; nater komt overeen met B ; v. 58 moet dus d. komt slechts hier
voor ; v. 59 komt het best overeen met B : hine doetter ; v. 61 is nauw
verwant met B : Dit te gadre ende siet dar mede.
Samenvattend kunnen we zeggen dat naast enkele lezingen die alleen
hier aangetroffen warden en waarvan enkele zonder twijfel als de
enige juiste te beschouwen zijn, het berijmd gedeelte uit het medisch
Hs. het best overeenstemt met dat uit het Brusselse Hs.
Midden in een nuchtere en praktische uiteenzetting over de wijn die
van bijvoet wordt gemaakt, gaat de scribent onverwacht voort met de
volgende ontboezeming die in het Gentse Hs. niet voorkomt :
(f o1. cxxii j ') ...ende meyster segghen dat dese wiin oec nut is tot vele an deren
zaken
Wie yst die der naturen gheeft
In cruden alsmen heuet
Soe menygherhande cracht an
Mede te werken ,an wijf an man
Als wy vinden inden scrifture
Des boecs beyde achter ende vore
Na den elementen ghecomplexioneert
heet cout droghe nat alsmen leert
Te werken andes menschen licham mede
Naden complexien syre lede
Ende dese crude op gheliker eerden staen
Nieman dan ghot heft dit ghedaen
Die inder naturen gheuen can
Sine moghentheyt te merken dar an
Des is hy ghebenedi j t
(f ol. cxxiii j r) Nu ende echt ende tot alre thi j t

De volgende berijmde passage handelt over cantarides :
(f ol. clxii j r) Cantarides nae dat wijt horen
wassen in bladen v an bomen
Int eerst als rupschen ghedaen
Ende dar nae mit vloeghellen beuaen
5 Ende vlieghen daghes ( 57 ) hare ende dare
Nachtes ziedmense openbare
Dat sy hem te ghader houden
In eenen hoep vaste ende ghevouden

( 57 ) Vóór daghes staat in het Hs. des doorstreept.
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Groene sae is hare ghedane
10 Alsmen ons doet verstane.
Die groenste meeste ende lanxte v an liue
Siin die beste als ic scriue
Ende schinen naden goude daer
Soe welke thi j t dat ten oesten comet naer
15 Siin sy by nachte ghoet gheuaen
Ende in asyne verdronken zaen
Als sy doet siin salmense dar naer
Mit wine beghieten a1 daer
Ende legghense op .i. lit te hant
20 Darmen sal maken enen brant
Onder was gheweluet wale
Te coelt in ene der noet scale
Soe sal sy dar effen d an
Maken ene bleyne ant licham
25 Want sy siin in desen staet
heet ende droghe inden vierden graed
Ende harde corrosi j f
Ouer al an des menschen lijf
Die bleyne salmen dan doer boren
30 Mit ere naelde als wijt horen
Die selue bleyne dar alsoe
Of ten vttersten mit enen ( 58 ) stroe
Dar sellen quade humoren vt ghaen
Ende beter is sonder waen
35 .xv. daghe dese brant ouerwaer
Dan .i. ander brant een jaer.

Deze passage, die, op enkele spellingsvarianten na, overeenstemt met
die uit het Gentse Hs. (fol.128') ( 59 ), is ontleend aan Van Maerlant,
Boek VII, vv. 455-483, met enkele afwijkingen die hierna besproken
worden. De tekst luidt in Der Naturen Bloeme :
455 Cancarides, als wie gomen,
Wassen in bladen van bomen,
Teerst als rupsemen ghedaen,
Dan met vloghelen bedaen,
Ende vliegen sdaghes haer en thare.
460 Nachts vintmense al openbare,
Daer si hem te gadre houden,
In enen hoep vaste ghevouden.
Groene es die ghedane haere,
Ende scinen ghelijc den goude dare.
465 So welc tijt dat die oest es naer

59 ) Zie Scientiarum Historia IX (1967), 200 201.
( 59 ) Zie Scientiarum Historia IX (1967), 200 201.

(

-

-
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Si j n si god te vare daer,
Ende in aisine verdronken saen ;

Ende alsi doet sijn salmense daer naer
Met wine beghieten daer,
470 Ende leghet op een let tehant,
Daermen maken wil enen brant.
Onder was ghewelvet wale,
Ghehult na die note scale
So doen si daer heffen dan
475 Ene bleine an enen man.
Die bleine salmen dan doerboeren
Met ere goutnaelde, als wi horen,
In menigher stede also,
Jof tuterste van enen stro.
480 Daer sal quade humoer uutgaen,
Ende beter vele es sonder waen
xv daghe die brant overwaer,
Dan een an der brant een jaer.

De tekst uit het medisch Hs. sluit in v. 1 aan bij de lezingen uit het
Haagse en het Amsterdamse Hs. : Cancarides ( 60 ) na dat wijt doch staat
alleen met horen tegenover gomen in alle andere Hss. Vers 4 staat dicht
bij B : Daer na met vloghelen bevaen ; ook in v. 6 waar B sietmense
o p penbare heeft tegenover vintmense in de andere Hss. ; v. 7 dat sy
(i.pl.v. daer si in het Leidse Hs.) komt overeen met de lezingen uit het
Haagse, het Amsterdamse en het Brusselse Hs. ; in v. 9 is er treffende
overeenkomst met B : Grone so es hare ghedane ; in v. 15 stemt bi
nachte overeen met het Haagse en het Amsterdamse Hs. ; v.21 gheweluet komt overeen met het Leidse, tegenover het Haagse, het Amsterdamse en het Brusselse Hs. ; v. 22 te coelte in ene der staat het
dichtst bij B : Gecoelt in ene noetscale ; v. 23 het weglaten van de h
in (h)eflen komt ook voor in B ; v. 32 sluit nauw aan bij het Haagse,
het Amsterdamse en het Brusselse Hs. : (J)of ten utersten met ; in v.
34 is er overeenstemming met B in het weglaten van vele.
In enkele gevallen heeft de tekst uit het medisch Hs. een lezing die
nergens anders voorkomt : v.8 vaste ende g. tegenover vaste g. overal
elders ; v.13 naden goude tegenover ghelyc(k) den goude elders ; v. 18
als daer : als ontbreekt in de andere Hss. ; v. 19 legghense : se ontbreekt elders ; v. 20 sal maken tegenover wil i.pl.v. sal elders ; v. 24
ant licham : overal elders an enen man.
Ook zijn enkele verzen eigen aan de versie uit het medisch Hs. : vv.

(60 ) Lees cantarides.

126
10 12 komen voor tussen v.463 en 464 bij Verwijs ; vv. 25-28 tussen v.
-

-

475 en 476 in de overige Hss. Verder is er het duidelijk corrupte v.
14 : de scribent heeft hier blijkbaar oosten (de windstreek) verward
met oogst (tijd) . Deze afwijking komt evenmin in een ander Hs. voor.
Bij de bespreking van dyptannus komt het volgende berijmde gedeelte voor :
(fol.clxvijv)
Dat dit cruut ghoet is tgheghen veniin
Machmen eerst by den hyrte zien
Want als sy (s') mit ere veniinder strale
Siin ghewont zien die jagher wale
5 Dat sy dat cruut zoeken dan
ende wriuenre har wonde an
dan eten sy mede dat cruut
ende spuwen dat venijn vt

Deze passage komt op de corresponderende plaats in . het Gentse Hs.
vooral bij het
niet voor. De 8 verzen zijn, met enige aanpassing
begin van het fragment , ontleend aan Van Maerlant, Boek X, v.246
en vv. 253-260. Bij Verwijs luiden deze verzen :
Goet ist jeghen veni j nde beten ;
Wart eerst bi den herten cont ;
Want alsi waren ghewont
255 Met ere ghevenynder strale
Saghen dat die jaghers wale,
Dat si dit cruut sochten dan
Ende wreven hare wonden daer an
Ende dan aten si mede dat cruut,
260 Ende spuwen strale ende venijn uut.

In de varianten die de tekst uit het medisch Hs. vertoont met die opgegeven in de uitgave van Der Naturen Bloeme, zijn naast punten van
overeenkomst met B (de O.T.T. i.pl.v. de O.V.T. en v. 260 dat in B
luidt : Ende spuwen dat venijn vt), ook te noteren afwijkingen van hetzelfde Hs. (de versie van vv. 256 57, eigen aan B, ontbreekt) en nauwe
aansluiting met Hs. L ; dat cruut in v.5 tegenover dit c. in L., komt
overeen met de lezingen uit het Haagse en het Amsterdamse Hs.
-

Bij lapis magnetes wordt de volgende passage uit Van Maerlant
aangehaald :
(fol.ccijr)
Dese steen heuet oec ene cracht
diemen ouer wonder acht.
(s') sy : het Hs. heeft hy.
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Wie hem (fol.ccijv) des ontsiet te vele
Dat sijn wijf mit anderen mannen spele
5 Soe legghe hy onder har hoeft den . magnet
Omme tondervindene te bet
Als sy slapende leghet sochte
Is sy van reynen ghedochte
Si sal slapende als ende als
10 haren man nemen omden hals
Die onghetrouwe sal mit allen
Neder vanden bedde vallen
Dese steen maket vrede
Tusschen man ende vrouwen mede.
15 In india lesic datmen vant.
Ende inder tragoditen lant.
Dese steen is als ic waen
als een yser mael ghedaen.
Ysidorus die seghet int leste
20 Dat dye gheleuste siin die beste
Ende dat hy glas ende yser beyde
Na hem trecket ghereyde.

Deze passage stemt slechts gedeeltelijk overeen met die welke op de
corresponderende plaats van het Gentse Hs. voorkomt (fol. 174v) (62).
Deze verzen zijn ontleend aan Van Maerlants Boek XII, vv. 821 842,
met weglating van vv. 835-36 en met inlassing, na v. 16, van vv. 81314. Bij Van Maerlant luidt de tekst
-

Ende oec heeft hi ene cracht,
Diemen over wonder acht.
Wie hem dies ontsiet te vele,
Dat sijn wijf met andren spele,
825 Sal hi legghen den magnet,
Omme tondervinden bet
Alsie slapende leghet sochte.
Es si van reynen ghedochte,
Si sal slapende als ende als
830 Haren man nemen om den hals.
Die onghetrouwe sal met allen
Neder van den bedde vallen.
Dese steen die maect den vrede
Tusschen vrouwen ende mannen mede
In India lesic datmen vant
Ende in Tragoditen lant.
Ysidorus seghet int leste,
840 Dat die gheleuste sijn die beste,

( 62 ) Zie Scientiarum Historia IX (1967), 204.
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Ende als hi glas ende yser bede
An hem trect wel gherede.

In geen enkele andere versie komen voor : v. 1 Dese steen en de
woordorde heuet oec (alle andere versies : oec heeft) ; v.4 mannen;
v.6 te ; v.19 die. De verzen 17 18 zijn verplaatst geworden (vgl. vv.
813 14 bij Verwijs) .
Met B komen overeen : v. 3 des en v. 13 maket vrede ; met het
Haagse en het Amsterdamse Hs. stemmen overeen : v. 5 onder har
hoeft en in v.22 het ontbreken van wel ; met de twee zojuist genoemde
Hss. en B, ten slotte, stemmen overeen v. 14 man ende vrouwen en in
v.16 1n er.
-

-

(fol.ccxxj")
Orpinum heytmen minor crassula
des vintmen vele naerre ende verre
Sulc heytent raghel Sulc vresewonden
wel ghoet tallen stonden.
5 Op te broekenne biene nader scrifturen.
Nat ende heet ist van naturen
Dit cruut heyt oec mede.
hemmelslotel in menigher stede.
Waerliken yst gheproeuet van delen,
10 Wilment plucken ende oec lesen
Thien daghe vorden lanxten dach
Diemen int Jaer vinden mach.
ende ment binnen den huse hanghet.
Dat dan die lucht verlanghet.
15 Ende dar by nae al dat Jaer
Groyet ende schyet dits waer
hi j r by machmen merken mede
Der naturen heymelichede
Ende mede die macht van goede
20 Died al maket mit synen gheboede
Die hem te wonderen kan gheuen
In dinghen die selue niet en leuen.
Op te brokenne biene stoetment wel
Mit meyscher boetere ende oec el
(fol.ccxxijr)
25 Mit boem oly ghoed
Duts ofment langhe houden moet.
Deze 26 verzen die zo goed als letterlijk overeenstemmen met de cor-

responderende passage uit het Gentse Hs. (fol.157') ( 63 ), zijn ontleend
aan Van Maerlants Boek X, vv. 439-458. De verzen 7 8 en 23 26 ko-

( 63 ) Zie Scientiarum Historia IX (1967), 205 206.
-

-
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men echter bij Van Maerlant niet voor :
Propinum heet mede crassula,
440 Dies vintmen vele verre ende na.
Sulc heet radele, sulc wrisewonde.
Nuttelic ist talre stonde
Tebroekenen benen na der scrifturen.
Nat ende heet ist van naturen.
445 Waerlike ist gheproeft v an desen :
Wilment plucken ende lesen
X daghe voer den lanxten dach,
Dien men int jaer vinden mach,
Ende ment bin den huse hanghet
450 Daer niet dan die lucht ghelanghet,
Dat et bina al dat jaer
Groiet ende sciet, dits openbaer.
Hier an machmen merken mede
Der naturen heimelichede
455 Ende die macht mede van Gade,
Diet al maect met sinen ghebode,
Die hem te wonderen can gheven
In dinghen die selve niet en leven.
Orpinum (v.1) komt ook in het Haagse en het Amsterdamse Hs.

voor. Alleen in het Portland Hs. (en voor het grootste gedeelte ook in
het Gentse Hs.) komen voor : v.3 heytent raghel ; v.4 wel en Boet
(i.pl.v. nuttelec) ; v.5 op ; v.9 oec ; v.14 verlanghet (i.pl.v. ghelanghet) ; v.15 Ende dar by nae en v.19 mede die. Met Hs. B komen overeen : v.2 des (naerre ende verre i.pl.v. verre ende naerre is duidelijk
een vergissing van de scribent) ; v.3 vresewonde ; v.14 Dat dan ; v.16
dats waer en v.17 Hi (j) r bi.
Ten slotte is er ook nog een berijmde passage bij de bespreking van
de pijnboom :
(fol.ccxxxvr)
Pinus dats die piinboem
sulc wit sulc suart nemets ghoem (64 )
Vten suarten can men pec maken (65)
Vtten witten harse mach gheraken ( 66 )
5 Oec lopet dar vt erehande ( 67 ) traen
Die claer is ende wel ghedaen.
Dit heyt wy steen harse int ghemene
Die piinboem en is niet quaet

(64) nemets ghoem : komt niet voor in het Gentse Hs.
(65) Gentse Hs. Vten swarten comet pick voert.
( 66 ) mach gheraken : komt niet voor in het Gentse Hs.
( 87 ) erehande : komt niet voor in het Gentse Hs.
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Dat onder hem wast ende omtrent staet ( 68 )
10 Die piin appel die siin ghoet
Platearius te weten doet
Die den appel leyt opt vier oec (69)
Ende men dar al ontfaed ( 7 °) den roec
Mitter naese ende wyen alsoe ontfaet
15 Wilmen weten dat hy te staden staet ( v ')
Den hersenen ende maket ghoet bloet
Ten droghen hoest ist oec ghoet
Tot menigher dinc ist oec medicine
Want dat die carnellekine
20 Siin van naturen alsmen weet
Naden boec nat ende oec heet ( 72 )

Deze berijmde uiteenzetting, die
met belangrijke afwijkingen —
ook in het Gentse Hs. voorkomt, is ontleend aan Der Naturen Bloeme,
Boek VIII, vv.671-692. Bij Verwijs luiden deze verzen :
Pinus dats een pijnboem
Sulc wit, sulc swart, des nemic goem.
Uten swarten canmen pec maken,
Ende uten witten hars gheraken ;
675 Ende loepter oec uut erehande traen,
Dat daer es ende wel ghedaen,
Ende woert hart gheli j c den stene,
Dat hetewi ammer int ghemene.
Die pijnboem es niemen quaet
680 Die onder hem wast ende bi hem staet.
Die pi j napple die si j n goet,
Als Platearius weten doet
Den appel leitmen op tfier dan oec,
Ende men ontfaet daer of den roec
685 Metter nese, diere of gaet,
Wetet wel dat an staden staet
Den hersinen ende maect goet bloet.
Ten droeghen hoeste ist oec goet,
Ende te menigher dinc ist medicine,
690 Want dat die carnelekine
Si j n van naturen nate ende heet,
Na den boeke, als ict weet.
(68) Gentse Hs. : ...om hem staet.
(69) oec : ontbreekt in het Gentse Hs.
( 7 °) Gentse Hs. : ont f aet daer af.
( 11 ) vv. 14-15 ontbreken in het Gentse Hs.
( 72 ) vv. 17-21 luiden in het Gentse Hs. :
ende is oec guet te droghen hoest
ende is oec guet manigherhande medicyn
Het is nat ende heet van naturen.
.

.
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De lezingen die afwijken van de tekst zoals die bij Verwijs voorkomt, kan men als volgt groeperen : verschillend van alle overige Hss.
zijn : v.2 nemets ; dar in v.5 ; v.7 komt overeen met vv. 677 78 bij Verwijs ; de benaming steenhars komt alleen hier (en in het Gentse Hs.)
voor ; niet in v.8 (alle andere Hss. hebben niemen of nieman) ; v.13 de
woordorde is verschillend (ook het Gentse Hs. is hier verschillend) ;
v.14 wyen alsoe ; v.15 vuilmen ; v.18 Tot en oec ; v.21 oec.
Overeenkomsten met het Haagse, het Amsterdamse en het Brusselse Hs. : v.1 die p. ; vv. 20 21 de woordorde komt overeen ; in v.6
komt Die daer echter met het Haagse en het Amsterdamse Hs. overeen. Overeenkomsten met B alleen : v.9 Dat o.h.w.e. omtrent hem gaet
(het ontbreken van hem in het Portland Hs. is wel een schrijffout van
de scribent) ; v.11 als ontbreekt ook in B ; v.12 staat heel dicht bij B :
ier ende oec ; ook v.14 staat dicht bij de lezing
Die de apple legt op tfier
in B.
-

-
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VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN
VAN DE
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

DE AANVANG VAN DE MIDDELNEDERLANDSE
GESCHREVEN LITERATUUR
door
M. GYSSELING
lid van de Academie

Bitter weinig is bewaard van onze vroegste letterkunde, en niet alleen
van de onze. Zeer snedig zegt Gerritsen het : „De litteraire nalatenschap van de Middeleeuwen is te vergelijken met wrakstukken die na
een storm zijn aangespoeld. De mediëvist heeft niet meer dan deze
wrakstukken om zich een voorstelling te maken van de vloot voordat
de storm opstak. ... hij weet dat bijzonder veel, en vermoedelijk zelfs
het meeste, voor altijd verloren is gegaan." ( 1 )
Wat bewaard is, zijn meestal slechts fragmenten ; uit de vroegste
periode zelfs niets dan fragmenten : een enkel blad, soms verschillende bladen, soms niet meer dan wat snippers van bladen. Boekbinders
hebben deze handschriften stukgesneden en verwerkt in banden van
boeken en archivalia ; vooral in de 16e eeuw lijkt dit op ruime schaal
gebeurd te zijn. Al onze vroegste literaire handschriften verkeren in
dit geval.
Ons oudste literaire handschrift is Sente Servas, van de Limburger
Heinric van Veldeke, de vroegste met name bekende dichter in ons
taalgebied ; hij dichtte dit vermoedelijk tussen 1170 en 1180 ( 2 ) . Het
handschrift zelf, in Zuidlimburgs dialect, is van omstreeks het einde
van de 12e eeuw. Al wat er van bewaard is zijn enkele stukken van
bladen, meestal repen, doch soms niet meer dan wat snippers met enkele woorden of letters erop. Wel bezitten wij van Sente Servas ook
een volledig handschrift, eveneens in het Limburgs, doch dit is een
zeer sterk verjongd afschrift van ± 1473 ( 3 ) ; er zijn ook fragmenten

(1) W.P. GERRITSEN, Die Wrake van Ragisel, I, Assen 1963, p. 147.
(2) Over de datering : LEO DELFOS, Hendrik van Veldeke onder de Brabanders, kol. 347, in Wetenschappelijke Tijdingen 24, 1965, kol. 345-360.
( 3 ) Hierover : J. DESCHAMPS, De herkomst van het Leidse handschrift van
de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke, in Handelingen van de
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 12,
1958, pp. 53-78.
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van een Hoogduitse bewerking. De overige dichtwerken van Heinric
van Veldeke zijn helemaal niet in het Nederlands overgeleverd, doch
slechts in Hoogduitse vertalingen, meestal ook slechts fragmentarisch
bewaard. ( 4 )
Van ons tweede literaire handschrift, de Zuidnederrijnse Floyris ende Blantseflur, bezitten wij slechts enkele deerlijk gehavende reepjes ; het dateert uit het eerste kwart van de 13e eeuw en de taal is lichtj es verhoogduitst. (5
Meer is overgebleven van ons derde literaire handschrift, de Noordlimburgse Aiol, van zowat 1220-40 : enkele bladen en een aantal reepjes en snippers ( 6 ) . Van het vierde, de Tristant, Noordnederrijns, uit
het midden van de 13e eeuw, is er één enkel geschonden blad ( 7 ) . En
zo gaat de opsomming verder. Eerst helemaal op het einde van de 13e
eeuw krijgen wij de eerste volledige handschriften : het Limburgse Leven van Sint Lutgart en een Noordnederrijns handschrift dat een vertaling van het Bestiaire d'Amour en een paar andere werken behelst.
Ook uit de 14e eeuw zijn meestal niet meer dan fragmenten bewaard.
En het zijn soms verre stranden waar deze wrakstukken aangespoeld
zijn. De Servasfragmenten liggen te Berlijn, München en Londen ; de
Floyrisfragmenten te Trier ; de Aiolfragmenten te Leiden en Hasselt ;
het Tristantfragment, opgedoken te Praag, berust nu te Wenen ; de
Noordlimburgse gezondheidsregels, geschreven in de rand van een
Latijnse kalender te Utrecht, bevinden zich te Oxford ; de fragmenten
van Reinout van Montalbaen te Riga, enz. Van de twee grote handschriften uit het einde van de 13e eeuw ligt het ene, Lutgart, te Kopenhagen, het andere te Hannover.
Ook de Reinaert-handschriften zijn voor deze stand van zaken representatief. Wij bezitten enkele onooglijke fragmentjes van zowat
1270 80 te Rotterdam, een dubbel blad uit het 4e kwart van de 13e
eeuw te Darmstadt, en twee volledige handschriften uit het midden
van de 14e eeuw, het ene, gevonden in slot Dyck bij Dusseldorf, thans
)

-

(4) Het volledige oeuvre van Heinric van Veldeke werd in
vrij goed
geslaagde
reconstructie uitgegeven door G. SCHIEB en TH. FRINGS.
(5) G. DE SMET en M. GYSSELING, Die Trierer Fl o yris-Bruchstiicke, in Studia
Germanica Gandensia 9, 1967, pp. 157-196.
(6) J. DESCHAMPS en M. GYSSELING, De fragmenten van de Limburgse Aiol,
in Studia Germanica Gandensia 8, 1966, pp. 9-71.
(7) G. DE SMET en M. GYSSELING, Die nieder f ralnkischen Tristan-Bruchstucke, in Studia Germanica Gandensia 9, 1967, pp. 197-234.
.

134

in slot Alfter bij Bonn ; het andere, het Comburgse, te Stuttgart.
Bezitten wij dan helemaal geen literaire handschriften van vóór de
Limburgse Servasfragmenten uit het eind van de 12e eeuw ? Helaas
neen. Al wat daarvoor komt zijn een paar zinnetjes : het beroemde minneversje Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hi[c] [e]nda thu
uu{at) unbida{n uu)e nu, op het einde van de 11e of het begin van de
12e eeuw door een uit West-Vlaanderen herkomstige monnik in de
abdij Rochester (Kent, Engeland) als penneprobeersel neergeschreven
op de laatste bladzijde van een 11e-eeuwse handschrift, en het versje
Tesi samanunga vvas edele unde scona, et omnium virtutum pleniter
plena, in 1130 onder een naamlijst van de broeders en zusters van het
klooster Munsterbilzen (Limburg) geschreven op een vrijgebleven
ruimte in een 9e-eeuws evangeliarium.
Dat is alles.
Deze literaire handschriften zijn daarenboven zelden in origineel
overgeleverd. Bijna altijd zijn het afschriften, in een latere periode,
soms eeuwen later, ontstaan, en meestal ook in een andere, soms heel
verre streek, tot in Beieren toe. Middeleeuwse afschriften nu zijn zelden een getrouwe weergave van het model. Meestal past de afschrijver
in mindere of meerdere mate de taal van zijn model aan eigen tijd en
eigen dialect aan ; zelfs de inhoud wordt niet zelden omgewerkt.
In de Middeleeuwen bestaat immers nog geen bovenregionale
schrijftaal noch een algemene, uniforme spelling. Wel wordt een zeker streven naar een algemene schrijftaal in de 14e-15e eeuw geleidelijk
bespeurbaar. Hoe ouder de teksten evenwel zijn, hoe sterker zij dialectisch gekleurd zijn en hoe onvaster hun spelling.
Doch, evenmin als een afschrift zelden een getrouwe, letterlijke
weergave is van het voorbeeld, zo is het ook zelden een totale omwerking, waarin van het voorbeeld geen spoor zou overgebleven zijn.
Haast alle afschriften liggen tussen beide uitersten in. Tot op zekere
hoogte is er aanpassing geschied aan eigen dialect, aan eigentijdse taalen spellingvormen ; in een wisselende mate heeft de copiist echter ook
taal- en spellingvormen uit het model, ook al behoren ze niet tot zijn
eigen taal- en spellingsysteem, overgenomen. De meeste Middelnederlandse literaire handschriften vertonen dan ook een bonte dialectmengeling en een inconsequente spelling.
Juist deze taal- en spellingresidu's bieden een houvast om het dialect te bepalen waarin de tekst oorspronkelijk was geschreven, soms
ook om de tijd te achterhalen waarin hij is ontstaan. Daartoe is het
noodzakelijk, te vergelijken met taal en spelling van originele doku-
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menten die precies gedateerd en gelocaliseerd zijn ; aan deze vereiste
beantwoorden over het algemeen de ambtelijke teksten, zoals oorkonden, keuren, rekeningen, enz.
Nemen wij opnieuw de Reinaert als voorbeeld.
Inderdaad vertonen de Rotterdamse fragmenten talrijke Nederduitse,
de Darmstadtse talrijke Limburgse, het Dyckse handschrift talrijke
Hollandse insluipsels, terwijl het Comburgse handschrift homogeen,
hoewel zeer sterk verjongd, Gents is. Doch ook van de drie eerstgenoemde handschriften is de grondtoon Vlaams. Nu vertonen de 13eeeuwse fragmenten, dus de Rotterdamse en de Darmstadtse, talrijke en
opvallende spellingresidu's, die in een originele tekst uit de tweede
helft van de 13e eeuw volkomen ondenkbaar zijn, en die, gecombineerd
met de taalresidu's, slechts in één enkele ambtelijke tekst terug te vinden zijn, namelijk de Gentse keurenvertaling van kort na 1237 (8).
Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat het Reinaert-model, waarop de
vier bewaarde Reinaert-handschriften rechtstreeks of onrechtstreeks
teruggaan, alsmede de Gentse keurenvertaling van kort na 1237, van
één en dezelfde auteur zijn of ten minste omstreeks dezelfde tijd in
hetzelfde scriptorium zijn ontstaan. Hieruit mag men concluderen dat
de Reinaert gedicht werd door de schepenklerk of een van de schepenklerken van Gent in het tweede kwart van de 13e eeuw ( 9 ) . De oprichting van het Gentse stedelijk scriptorium lijkt gebeurd te zijn in het
kwarteeuw voorafgaand aan de keurenvertaling en men lijkt aangeleund te hebben bij de schrijfgewoonten van de Sint-Gaaf sabdij . Dat
reeds een halve eeuw nadien er een Limburgs en een Nederduits afschrift bestaat van de Reinaert, wijst op de vroege populariteit van dit
dichtwerk in een uitgestrekt gebied.
Vergelijking met taal en spelling van ambtelijke teksten is vanzelfsprekend eerst mogelijk van het ogenblik af dat zulke teksten overgeleverd zijn, dat is, al naar gelang het gewest, het tweede, derde of
vierde kwart van de 13e eeuw of het eerste kwart van de 14e. Er zijn
geen oudere ambtelijke teksten in het Nederlands bewaard dan de

(8) A.C.F. KOCH, Vroeg Middelnederlands ambtelijk proza, Groningen
1960. Over taal en spelling : M. GYSSELING, De Gentse keurenvertaling van
circa 1237, in Taal en Tongval 15, 1963, pp. 23 33.
(9) M. GYSSELING, Speurtocht naar de Reinaert-dichter, in Oudheidkundige
Kring „De Vier Ambachten", warboek 1966/1967, H. 9-20,
-
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Gentse leprozenstatuten van 1236 ( 10 ) en de genoemde Gentse keurenvertaling van kort na 1237. Voor de studie van vroegere taalstadia
zijn wij, behalve op schaarse fragmenten van literaire handschriften,
haast geheel aangewezen op plaats- en persoonsnamen in Latijnse oorkonden ; deze vangen aan in de 7e eeuw en worden in de volgende eeuwen gestadig talrijker. Vergelijking met de fonetische vormen van
plaats- en persoonsnamen leert bv. dat de Nederrijnse psalmenvertaling,
gewoonlijk Wachtendonkse psalmen genoemd, de enige Nederlandse
literaire tekst van vóór Veldeke die in later afschrift, zij het zeer laat
(16e eeuw) en onvolledig, bewaard is, in het midden van de 9e eeuw
is ontstaan (").
Welke delen van ons taalgebied zijn vertegenwoordigd in onze
vroegste literaire teksten ?
Tot het midden van de 13e eeuw zijn al onze literaire handschriften Limburgs-Nederrijns : Veldeke's Servas, Floyris, Aiol, Tristant, de
gezondheidsregels. Ook in de tweede helft van die eeuw is LimburgNederrijn goed vertegenwoordigd : de Darmstadtse Reinaertfragmenten, Lutgart, het handschrift met o.m. het Bestiaire d'Amour.
In Vlaanderen, Brabant en Holland daarentegen bezitten wij, aan
literaire handschriften uit de 13e eeuw, slechts fragmenten uit de
tweede helft van die eeuw.
In Vlaanderen dient vooral gewezen op de dichtwerken van Martijn
van Torout, die ± 1286-90 werkzaam was in de abdij te Ename, en
waarvan vrij omvangrijke fragmenten van een gelijktijdig afschrift
bewaard zijn. Daarnaast twee iets oudere minnedichten, vooraan in een
Latijns handschrift te Brugge (12).
(10) M. GYSSELING, De Statuten van de Gentse leprozerie van 1236, in Studia Germanica Gandensia 5, 1963, pp. 9-43. Nog ouder, namelijk van zowat
1224-33, zijn talrijke Middelnederlandse zinsneden in Latijnse wettelijke passeringen van de Sint-Baaf sabdi j ; uitg. M. GYSSELING en A. VERHULST, Het
sabdij te Gent, Brugge 1964 (Rijksoudste goederenregister van de Sint-Baafsabdij
universiteit te Gent, Werken uitg. door de Faculteit v an de Letteren en Wijsbegeerte 134) ; dat het om wettelijke passeringen gaat, werd aangetoond door
C. Wyffels (M. GYSSELING en C. WYFFELS, Het oudste register van wettelijke
passeringen van Eksaarde, in Handelingen van de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie 37, 1963, pp. 57-147.
(11) M. GYSSELING, Proeve van een Oudnederlandse grammatica (tweede
deel), p. 36, in Studia Germanica Gandensia 6, 1964, pp. 9-43.
(12) G.I. LIEFTINCK, Twee dertiende-eeuwse minnedichten in een handschrift
van ter Doest, in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 72, 1954,
pp. 135-139.
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In Brabant de fragmenten van een vertaling van het Nibelungenlied, handschrift ± ( 1260-80) ; de fragmenten van de Wrake van
Ragisel, eveneens in handschrift van zowat 1260-80, doch blijkens de
talrijke spellingarchaïsmen gedicht in de eerste helft van de 13e eeuw;
en de Wisselau-fragmenten, handschrift einde 13e eeuw, doch blijkens de onregelmatige versbouw en de vele assonanties wellicht gedicht in het begin van de 13e eeuw.
Zuidhollands-Noordzeeuws is Perchevael, waarvan de bewaarde
fragmenten in het 4e kwart van de 13e eeuw geschreven zijn.
Dit alles is ontstellend weinig vergeleken met wat werkelijk in de
13e eeuw bestaan moet hebben. Het verlies kunnen wij best meten
aan de hand van de werken van Jacob van Maerlant, zeker in de 13e
eeuw, en Hadewijch, hoogstwaarschijnlijk in de eerste helft van die
eeuw ontstaan, doch slechts in afschriften uit latere tijd bewaard.
Al met al blijft het een feit dat onze literatuur het vroegst grijpbaar
is in het Limburgs-Nederrijnse gebied : eerst de psalmenvertaling uit
de 9e eeuw en dan, met een sprang van drie eeuwen, Veldeke, Floyris,
enz.
De kapitale vraag die hierbij oprijst is, of de achterstand van
Vlaanderen-Brabant-Holland ten opzichte van Limburg en de Nederrijn reëel is of slechts schijn, veroorzaakt bv. door het feit dat Duitsland, dat toch drukker betrekkingen onderhield met het Oosten dan met
het Westen van ons taalgebied, op minder grote schaal vernietigd
heeft en het onderzoek van boekbanden er ook veel intensiever en
systematischer is beoefend geworden.
Het feit, dat de ambtelijke teksten precies het tegenovergestelde
beeld opleveren, wettigt het stellen van die vraag.
Inderdaad staat Vlaanderen hier, chronologisch zowel als kwantitatief, aan de spits.
De oudste bewaarde ambtelijke teksten, die daarenboven zeer omvangrijk zijn, werden geschreven te Gent : de leprozenstatuten van
1236, de keurenvertaling van 1237 of kort daarna, de regeling van de
bevoegdheid van de schout van Sint-Baafs van 1253, het advies over
de muntslag in Vlaanderen uit het midden van de 13e eeuw, ( 13 ) enz.
Na Gent verschijnen ambtelijke teksten in het Nederlands, voor zover bewaard, te Veizeke in 1249, Ieper 1252, Middelburg 1254, Grauw
(13) C. WYFFELS, Contribution a l'histoire monétaire de Flandre au Mlle
siècle, in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 45, 1967, pp.

1113-1141.
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1260, Brugge 1262, in de grafelijke kanselarij van Holland 1267, te
Kortenberg 1267, Breda 1269, enz. Brugge schakelt dus later dan Gent
naar de volkstaal over, doch neemt, als dit eenmaal gebeurd is, resoluut de leiding over : minstens 2/3 van alle in het Nederlands gestelde
ambtelijke teksten uit de 13e eeuw werden geschreven te Brugge. De
impuls, om ambtelijke bescheiden in de volkstaal op te maken, ging
uit van het Romaanse deel van het graafschap Vlaanderen, waar oorkonden in het Frans bewaard zijn vanaf het einde van de 12e eeuw (1).
In het geheel van het Nederlandse taalgebied behoort, in de 13e eeuw,
meer dan 3/4 tot het graafschap Vlaanderen, vooral dank zij Brugge,
Gent en Oudenaarde. Het graafschap Holland komt op de tweede
plaats, vooral dank zij de grafelijke kanselarij en de stad Dordrecht.
Brabant bekleedt de derde plaats, met het gehele westen, van Breda
tot Brussel, vooraan. Dan Limburg en Utrecht. Vervolgens de Nederrijn. Hoe verder noordoostwaarts, hoe later de traditie aanvangt en
hoe schaarser de teksten zijn. In 1300 verschijnt Deventer. Het aantal
bewaarde ambtelijke teksten in het Nederlands uit de 13e eeuw zal wel
niet ver van de 2.000 liggen ; daarvan behoort 4/5 tot het laatste kwart
van die eeuw.
Ongetwijfeld is ook van de ambtelijke teksten op verre na niet alles
bewaard gebleven. De zegelstaartjes, die in de 13e eeuw te Brugge niet
zelden uit oorkonden gesneden zijn, en de vele slechts in afschrift
(cartularia) bewaarde oorkonden bewijzen dit. De kwantitatieve achterstand van Gent op Brugge in de 13e eeuw is bv. voor een deel —
hoewel slechts voor een deel te wijten aan het verloren gaan van
stedelijk archief te Gent (rekeningen, ambachtskeuren, enz.) (15) ;
ook voor Dordrecht zijn er verliezen (rekeningen) . Toch is het aantal
bewaarde oorkonden zo groot men had immers financieel belang
dat
bij het zorgvuldig bewaren van koopakten, rentebrieven, enz.

(14) M. GYSSELING, Les plus anciens textes français non littéraires en Belgique et dans le Nord de la France, in Scriptorium 3, 1949, pp. 190 210. Hieraan toe te voegen : P. RUELLE, Un testament tournaisien de 1316, in Mémoires
et Publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut
72, pp. 51 73 ; M.A. ARNOULD, Le plus ancien acte en langue d'oïl : la charteloi de Chièvres (1194) [alleen in afschrift van 1586] , in Hommage au Prof esseur Paul Bonen f ant, Brussel 1965, pp. 85-118.
-

-

(15) Dat er te Gent in de 13e eeuw stadsrekeningen en draperiekeuren
(alles in het Nederlands) geweest zijn blijkt hieruit, dat een partiële rekening
van 1280 bewaard is en dat de Brugse draperiekeure van 1294 een afschrift behelst van de Gentse scheerderskeure.
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men er de verdringing van het Latijn door de volkstaal in de verschillende gewesten eerst in het graafschap Vlaanderen, allereerst in het
Romaanse deel daarvan, en het laatst in het Noordoosten kan uit
aflezen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat vóór het tweede kwart
van de 13e eeuw ambtelijke bescheiden in het Nederlands opgesteld
werden. Dat de oudste zo vaak van legislatieve aard zijn (leprozenstatuten Gent 1236, keurenvertaling Gent 1237 of kort daarna, keure
van Middelburg 1254, enz.), is een ook in de omgevende taalgebieden
optredend verschijnsel (Oudengelse wetten, Friese rechtsteksten, Sachsenspiegel, Mainzer Landfriede 1235, dorpskeure van. Chièvres 1194) .
De gedecimeerde teksten uit de 12e en 13e eeuw zijn literaire handschriften, rekeningen en brieven.
Wij kunnen dus in Vlaanderen, met name te Gent, opklimmen tot
de jaren 1230, zowel wat ambtelijke als wat literaire teksten (Reinaert)
betreft.
Diverse aanwijzingen leiden evenwel tot het postuleren van vroegere
teksten in het Nederlands.
Vooreerst is reeds de oudste ambtelijke tekst te Gent, de leprozenstatuten van 1236, in een zo meesterlijke taal gesteld, dat er een Nederlandse schrijftraditie aan moet voorafgegaan zijn.
Parallel hiermede constateert men dat de Westmiddelnederlandse
literatuur met de Reinaert, de Wrake van Ragisel, Hadewijch, dus in
de eerste helft van de 13e eeuw, in kwalitatief opzicht reeds een hoogtepunt bereikt. Dit kan toch niet zonder een periode van voorbereiding.
Een tweede aanwijzing levert het spellingsysteem op.
Vooreerst de afkortingen. Het af kortingssysteem in teksten in de
volkstaal gaat terug op dat in Latijnse teksten. Doch zodra teksten in
het Nederlands opduiken, stemt de waarde van sommige afkortingstekens niet meer geheel overeen met die in Latijnse teksten. Met name
de apostrof, die in Latijnse e teksten uitsluitend de waarde er (soms ook
re) heeft, staat in 13e-eeuwse Westvlaamse ambtelijke teksten (Brugge, Veurne, enz.) tevens voor ar ; het vroegste voorbeeld hiervan leveren de (te Utrecht overgeschreven) Noordlimburgse gezondheidsregels van kort na 1253 op ( ; weldra verschijnt de apostrof ook, zij
16 )

(16)
W. BRAEKMAN en M. GYSSELING, Het Utrechtse kalendarium van 1253
met de Noordlimburgse Gezondheidsregels, p. 622, in Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1967, pp.
575-635.
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het sporadisch, met de waarde or ( 17 ) . De fonetische evolutie van het
Nederlands doet een gerede verklaring aan de hand. In de tweede
helft van de 12e eerste helft 13e eeuw voltrekt zich namelijk in het
Westen van ons taalgebied, inz. in West-Vlaanderen, Zeeland en Holland, een evolutie er > ar ; een vroeg vb. is 1187 Ardenburg. Vooral
in Holland wordt dezelfde klank ook or. Als gevolg van deze fonetische
evolutie krijgt het afkortingsteken voor er ook de waarde ar en or.
Dan moet evenwel, in de gewesten waar de apostrof tevens de waarde
ar heeft, een Nederlandse schrijftraditie bestaan hebben ten minste in
de eerste helft van de 13e eeuw.
Een andere archaïsche trek komt tot uiting in de afkorting voor ra.
Te Brugge bv. komt, in Nederlandse oorkonden uit de 2e helft van de
13e eeuw (alsmede in de Latijnse stadsrekeningen van 1280-1300),
vaak het afkortingsteken voor ra voor in namen als 1270 juli 19 Robrat ; de voluit geschreven vormen zijn nochtans zo goed als altijd Robrecht, Hubrecht, enz. ; zeldzame spellingen als Hubracht zijn als archaïsmen te beschouwen. Deze afgekorte spelling Robrat, Hubrat enz.
kan moeilijk uit oudere Latijnse naamlijsten komen daar daarin steeds
gelatiniseerd wordt tot Robertus, afgekort Robertus met apostrof. Ze
moet bijgevolg aan oudere teksten in het Nederlands ontleend zijn, uit
een tijd toen de uitspraak (althans in het Westvlaams) nog algemeen
Robracht was.
In de alleroudste ambtelijke teksten in het Nederlands wordt het

lidwoord geregeld met het volgende substantief of adjectief aaneengeschreven, ook als dit met een consonant aanvangt ; in latere teksten
alleen nog wanneer het met een vocaal begint. Bv. leprozenstatuten
Gent 1236 desbiscops, degemeentucht, deghenaden, degerechte pine,
decapelein, demaniere, demanne, dermaghet, desmesters, demester, depine, derékeninge, enz. ; keurenvertaling Gent 1237 of kort daarop
dedinc, deghebode, degraue, dehant, dehussoekinghe, deman, demesdaet, deport, destat, dewonde, enz. ; Velzeke 1249 descepenen ; Ieper
1252 denbindere, debradere, aldescout. Deze spellingseigenaardigheid
zal wel niet toevallig tegelijk te Gent, Velzeke en Ieper ontstaan zijn,
en de Ieperse stadsklerk zal 'ze ook wel niet aan een van beide genoemde Gentse teksten ontleend hebben. Er moeten meer teksten met
dit spellingverschijnsel, dus noodzakelijk Nederlandse teksten en niet
(17) De rekeningen van de Watering van Blankenberge bevatten vroege
voorbeelden van de apostrof met waarde or : 1286 april 17 tornoisen, 1293
april 1 gheworpen, iworpen.
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jonger dan het midden van de 13e eeuw, in omloop geweest zijn.
Merkwaardig is verder dat in een aantal Middelnederlandse (ook
Duitse) teksten uit de eerste helft van de 13e eeuw : Aiol, Gentse leprozenstatuten, Gentse keurenvertaling, ook in de door hand 0 (122739) opgetekende plaats- en persoonsnamen uit het oudste goederenregister van de Gentse Sint-Baafsabdij, sporadisch ook later, accenten (namelijk acutussen) aangewend worden ter aanduiding van lange vocaal ( 18 ) . Deze ruime verbreiding (Vlaanderen, Limburg, Rijnprovincie, enz.) moet toch wijzen op een ruime circulatie van geschriften in
de volkstaal ; dat zijn dan noodzakelijk literaire handschriften.
Een paar archaïsche spellingtrekken, waarvan één bijzonder archaïsch, vertonen de Gentse leprozenstatuten van 1236: enerzijds uo
(naast o en oe) uit Germaans ó (behuof, bluod, duon, fluoct, guod, huo,
huordom, stuol) , anderzijds /1, f in plaats van vl, vr (flamsgher, flesch,
triendage, f enz.) . Spelling uo treft men in plaats- en persoonsnamen uit Gentse bronnen meermaals aan van de 8e tot de 11e eeuw ;
in het Oosten van ons taalgebied komt ze ook later, hoewel slechts in
enkele bronnen, voor, bv. Tristant midden 13e eeuw. De overgang van
fl, fr naar vl, vr gebeurt, blijkens de plaats- en persoonsnamen, in
hoofdzaak tijdens het eerste kwart van de 13e eeuw, niet alleen in het
Nederlandse taalgebied, doch ook in de Rijnprovincie. De teksten
vertonen hetzelfde beeld : Servas f1, f (fleisges, flit, Francrike) naast
inlautend ur (geurisgen) ; Floyris doorgaans ur (uriende enz.) naast
tweemaal fr ( frumege) ; de volgende (Aiol, keurenvertaling, Tristant, enz.) steeds ul, vl, ur, vr.
De auteur van de leprozenstatuten lijkt de spelling uo en f1, f dus
aan een oudere tekst ontleend te hebben. Deze zou, blijkens f1, f ten
laatste uit het eerste kwart van de 13e eeuw, doch vermoedelijk ouder,
moeten zijn. De spelling uo zou, rechtstreeks of onrechtstreeks, op een
Gentse tekst uit de 11e eeuw (eventueel ouder) kunnen teruggaan, zoniet op een oostelijke tekst, doch duidelijk oostelijke invloed is in de
leprozenstatuten niet aan te wijzen.
In het licht van het voorgaande begrijpt men ook beter de h-spelling
in Vlaanderen, die toch een lange en stevige schriftelijke traditie suggereert.

( 18 ) Zie oak J. VAN CLEEMPUT, Zin en betekenis van de dubbele acutus in
diplomatische bronnen uit de Onl. en vroeg-Mnl. periode, in Taal en Tongval 7,
1955, pp. 143-159, en 8, 1956, pp. 60-78.
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Het afkortingssysteem in de 13e-eeuwse Vlaamse ambtelijke teksten
en in de gezondheidsregels van kort na 1253 is dus in een vroegere periode in Vlaanderen (en Holland ?) in Nederlandse teksten ontstaan.
Ook allerhande spellingkenmerken wijzen op het bestaan van oudere
geschriften in de volkstaal in Vlaanderen, te Gent misschien zelfs uit
de 11e eeuw. Daar het onwaarschijnlijk is dat ambtelijke teksten in
het Nederlands vóór het tweede kwart van de 13e eeuw aanvangen,
moeten dit literaire handschriften geweest zijn. Overal trouwens in
West-Europa gaan literaire aan de oudste ambtelijke teksten vooraf.
Op een derde verschijnsel, dat ons terugvoert naar het einde van de
11e eeuw, werd reeds gewezen door J. Lindemans (19)
Inderdaad duiken in een aantal adellijke families in Vlaanderen,
vooral in het Gentse, bij het begin van de 12e eeuw persoonsnamen op,
die ontleend zijn aan de literatuur. Vermelding verdienen :
1105 Florentius, burggraaf van Veurne.
1114 Vivianus, van Munte.
1118 Walawaynus, van Melle.
1118 Brin (1124 Brien) , van Zevergem.
1122 Ywain, van Aalst.
Deze personen, die op dat ogenblik reeds meerderjarig moeten zijn,
ontvingen hun naam dus in het laatste kwart van de 11e eeuw. Van
Vlaanderen uit breidt zich het verschijnsel in de 12e eeuw uit over de
omliggende gewesten, oost- en noordwaarts ( ) . Eenzame voorlopers
verschijnen al in het midden van de 11e eeuw, doch dan alleen in vorstelijke geslachten : Eustachius, graaf van Boulogne, en Florentius,
graaf van Holland. Het ligt voor de hand dat althans de eerste naamdragers genoemd werden naar helden uit de literatuur ; jongere naamdragers kunnen ook naar hun oudere tijdgenoten genoemd zijn.
Vooral de naam Walawaynus verdient onze aandacht. Deze vorm
staat namelijk zeer dicht bij die uit Geoffrey van Monmouth, 2e kwart
12e eeuw : WValwan ius, dan wanneer de vormen uit de (jongere) Franse romans uit de 12e eeuw er al heel wat verder van verwijderd zijn :
.

20

(19)

JAN LINDEMANS,

Onomastiek in dienst van de literatuurgeschiedenis,

in Verslagen Mededeelingen Kon. Vlaamsche Academie, 1941, pp. 507-521.
(20) Voor Brabant : zie LINDEMANS. Voor Nederland : M. GYSSELING, Overzicht over de Noordnederlandse persoonsnamen tot 1225, Groningen 1966,
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Gauwain, Gauvain, enz. ( ) . Enerzijds veronderstelt de naamvorm
W/alawaynus rechtstreeks contact met Engeland, anderzijds vertoont hij
een zekere mate van vervlaamsing : aanleunen bij Mnl. wale ?
De aangehaalde namen wijzen op bekendheid met de literatuur, vooral dan de Britse stof, bij enkele vooraanstaande adellijke families in
Vlaanderen in het laatste kwart van de 11 e eeuw. Het is wellicht veelbetekenend dat wij deze vroegste sporen in het Gentse aantreffen (Melle, Munte, Zevergem ; de heer van Aalst was ook voogd van de Gentse
Sint-Pietersabdij) . Heeft de Gentse Sint-Pietersabdij, die toch een van
de grote cultuurhaarden in Vlaanderen was en bezittingen had in Engeland, een rol gespeeld bij de verspreiding van deze literatuur ?
Wij blijven echter in het ongewisse wat de taal betreft waarin deze
literatuur gesteld was. Latijn is, aanvankelijk althans, het meest waarschijnlijk.
Gelet op de geringe culturele aspiraties van de Vlaamse adel, is het
overbodig te veronderstellen dat de heren uit het Gentse door lectuur
kennis genomen hebben van deze literatuur ( ) . Veeleer moet gedacht worden aan rondreizende voordragers, die hun adellijk gehoor
vanzelfsprekend alleen in het Nederlands konden bereiken. Dit zal
met schriftelijke neerslag in het Nederlands gepaard gegaan zijn.
Wel waren boeken, die deze stof behandelden, in het bezit van de
vorsten ; we weten dit in de 12e eeuw met zekerheid voor Filips van
de Elzas, graaf van Vlaanderen, die immers een dergelijk boek uitleende aan Chrétien de Troies, en voor Boudewijn II, graaf van Guines
(dat toen nog volop in het Nederlandse taalgebied lag) (23).
De Rotterdamse Reinaert-fragmenten wekken door hun zakformaat
de indruk, dat zij aan zo een rondreizend voordrager toebehoord hebben. Doch dan ligt de 12e eeuw al lang achter de rug. Deze fragmenten
dagtekenen immers van zowat 1270-80 en zijn Nederduits. Geheel in
21

22

(21) LOUIS-FERNAND FLUTRE, Table des noms propres avec toutes leurs
variantes figurant dans les romans du moyen age écrits en français ou en provencal, Poitiers 1962, pp. 87-88 s.v. Gauvain. Over de etymologie : P.H.
REANEY, A Dictionary of British Surnames, Londen 1961, p. 132 s.v. Gavin.
(22) E. WARLOP, De Vlaamse adel vóór 1300, Handzame 1968, pp. 418-422.
Zelfs de intelligente Boudewijn II, graaf van Guines, die een uitgebreide bibliotheek bezat en als mecenas optrad voor een schare van dichters, kon niet lezen :
omnino illitteratus.
(23) Over de grote betekenis van Boudewijn II, graaf van Guines, als mecenas, zie thans ook N. DE PAEPE, Hadewijch, strofische gedichten, Gent 1967,
pp. 3-4.
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tegenstelling namelijk met a.m. Nederland heeft in Vlaanderen in de
13e eeuw de macht van de adel haast geheel uitgediend. Dan wanneer
in de 2e helft van de 13e eeuw de grote Hollandse adel het mecenaat
beoefent (Jacob van Maerlant) en klerken in dienst heeft, lijkt in dezelfde tijd, in Vlaanderen, naar de ambtelijke teksten te oordelen, de
schrijfactiviteit beperkt te zijn tot de grafelijke kanselarij (en daar gebeurt, na de onttroning van het Latijn, alles in het Frans, nooit in het
Nederlands, zoals ook de graven van Vlaanderen, sedert Filips van de
Elzas, als mecenas voor Franse dichters optreden, niet voor Nederlandstalige), een aantal steden, de kloosters, begijnhoven en hospitalen,
stedelijke en andere belangrijke kerken. Het Viel Rentier, ± 1275 uitgevoerd in opdracht van de heren van Pamele-Oudenaarde, vormt een
uitzondering, en dat is dan weer in het Frans.
Als algemene conclusie mogen wij aannemen dat in Vlaanderen literaire handschriften in het Nederlands reeds in de 12e, vermoedelijk
zelfs reeds in de lle eeuw in omloop waren. Blijkens persoonsnamen als
Walawain lijkt Vlaanderen zelfs op het einde van de 11e eeuw een
avant-gardepositie te hebben ingenomen, zoals het graafschap ook op
administratief, financieel en rechterlijk gebied bijzonder vooruitstrevend was en in dat opzicht alleen geëvenaard en voorbijgestreefd werd
door Engeland. Eerst in de 12e eeuw trekt Frankrijk de hegemonie tot
zich ; van dan af wordt ook de Nederlandse literatuur duidelijk schatplichtig aan Frankrijk.

ERRATUM
Sente Lutgart, door Willem van Affligem,
ligem, is homogeen Brabants (blijkbaar
Mechels). Het handschrift werd geschreven tussen 1263 en 1274, denkelijk te
Affligem, daar een corrector het Vlaamse so (voor si) gebruikt.

EEN STUDIE OVER DE GENEESKUNDIGE RECEPTEN,
ZEGENINGEN EN BEZWERINGEN IN HET
MIDDELNEDERLANDS, MET INACHTNEMING VAN DE
ONVOLTOOIDE RECEPTENVERZAMELING VAN
PROF. W. DE VREESE
VERSLAG VAN DE HEER M. GYSSELING, EERSTE BEOORDELAAR

Het enige werk dat naar aanleiding van deze prijsvraag ingestuurd
werd, draagt als titel : Middelnederlandse geneeskundige recepten. Een
bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden.

De kenspreuk van de auteur is : „Mille mali species, mille salutis
erunt" .
Achteraf beschouwd, lijkt de prijsvraag destijds door de Academie
in een te ruime zin te zijn gesteld geworden. Inderdaad werd reeds in
de Verslagen en Mededelingen van 1963, blz. 275-386, door de heer
W. Braekman een uitvoerige en grondige studie gepubliceerd over
„Middelnederlandse zegeningen, bezweringsformulieren en toverplanten", waaraan dezelfde auteur in de Verslagen en Mededelingen van
1966, blz. 53-118, een tweede studie toevoegde over een inmiddels
door hem te Londen ontdekt handschrift (,,Magische experimenten en
toverpraktijken uit een Middelnederlands handschrift") . Daarnaast
zijn slechts enkele Middelnederlandse zegeningen bekend, die reeds
werden uitgegeven en bestudeerd door de heer J. van Haver in zijn
door de Academie bekroond boek Nederlandse incantatieliteratuur,
Gent 1964. Doordat de heer Braekman aldus het gras vóór zijn voeten weggemaaid had, zag de auteur van het onderhavige prijsantwoord

zich genoodzaakt, zich te beperken tot de Middelnederlandse geneeskundige recepten. Niettemin is zijn werk, dat een voortzetting bedoelt
te zijn van W. de Vreese's boek Middelnederlandsche geneeskundige
ormules (waarvan slechts
recepten en tractaten, zegeningen en tooverformules
één aflevering verscheen, Gent 1894) , uitgegroeid tot een lijvig boek
van 491 getypte bladzijden.
Het eerste hoofdstuk, pp. 1-30, behelst een uitstekend overzicht van
de medische en farmaceutische literatuur, en van de recepten in het
bijzonder, van de Oudheid tot de Middeleeuwen, waarbij het volle
licht valt op de Mnl. teksten, die voortreffelijk gesitueerd warden in
het geheel van de internationale stromingen. Van meet af aan blijkt
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dat de auteur niet alleen een bekwaam filoloog is, doch dat hij zich
tevens grondig ingewerkt heeft in de medische geschiedenis en aanverwante vakken. Een paar kanttekeningen bij dit hoofdstuk : op p. 11
wordt aangestipt dat het glossarium van plantnamen, dat eertijds te
K,onigsberg lag, „volgens Jacobs uit het einde van de 11e of het begin
van de 12e eeuw" zou dateren. Het schrift is echter uit het tweede
kwart van de 13e eeuw, en ook de taalvormen behoren tot de eerste
helft van die eeuw. Op p. 15, regel 2, is Hoogduits wel een lapsus voor
Opperduits.
Het tweede hoofdstuk, pp. 31-59, is een minutieuze en zorgvuldige
beschrijving van de vijf 15de-eeuwse handschriften (te Gent, Parijs en
Brussel), waaruit de recepten gelicht zijn. Hierbij heb ik slechts één
opmerking : de onbeholpen hand die op f° 170 v° van hs. Gent UB
1272 enkele recepten neerpende, is m.i. niet uit de 17de doch uit de
tweede helft van de 15de eeuw, zodat ook deze recepten hadden moeten opgenomen worden.
Het derde hoofdstuk, pp. 60-128, is een gedetailleerd inhoudsoverzicht van alle recepten, alfabetisch geordend volgens 94 trefwoorden,
waarbij telkens ook op de recepten uit De Vreese's torso ingegaan
wordt. (Een inhoudsopgave en glossarium van De Vreese's recepten
gaf W. Braekman, „De Middelnederlandse recepten in W. De Vreeses uitgave", Versl. Med. 1965, pp. 65-110). Het gedegen vakmanschap, waarvan de auteur hier blijk geeft, dwingt bewondering af.
De blzz. 129-307 brengen de tekst van 1388 recepten, in dezelfde
volgorde als in de handschriften (met voetnoten op pp. 308-331).
Hiervan heb ik 8 blzz. (nl. 129-136) gecollationeerd met het origineel
(UB Gent hs. 1272). De lees en tikfouten zijn zeldzaam en steeds
beperkt tot één letter, doch ze zijn er. Ik trof de volgende fouten aan
(de cijfers zijn de nummers van de recepten) : 3 jegen, lees jeghen ;
4 auons, lees auonts ; 18 salie, lees saelie ; 26 ekilescorse, lees ekine
scorse ; 30 neemt, lees nemt ; 42 dege, lees deghe ; 43 bevleghen, lees
bevlegen ; 43 plantanginis, lees plantaginis ; 53 haseniere, lees halen
niere ; 59 temperet, lees temperret ; 66 ertuelde, lees ertuelle ; 70 betonie, lees betonien. Soms betreft het dus een fout in het handschrift,
waar de uitgever overheen leest. Tegen de uitgavetechniek heb ik een
paar bezwaren. Waar in het handschrift een zin aanvangt met een
kleine letter, heeft de uitgever deze vervangen door een hoofdletter die
hij tussen rechthoekige haakjes plaatst ; dit werkt misleidend ; het is
beter, deze haakjes alleen aan te wenden voor in het handschrift verdwenen, door de uitgever toegevoegde tekstdelen ; daar in de uitgave
-
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toch een moderne interpunctie ingevoerd wordt, stel ik voor deze
haakjes te schrappen. Wat het al dan niet aaneenschrijven van woorden en woorddelen betreft, zou ik liever de lezing uit het handschrift
ongewijzigd overnemen. Zo bv. schrijft de uitgever scapine botere,
esscine wortelen, gherstin hef/de, berghenen smoute, coeyen bosre, enz.
telkens aaneen ; dit zou in het Nieuwnederlands zeker juist zijn, doch
voor het Middelnederlands taalgevoel betreft het nog twee verschillende woorden. Zo ook is aaneenschrijven van buuc euele storend bij
de lectuur ; ook doet ter, daer mede, enz. zou ik gescheiden laten, zoals
in het handschrift.
De aantekeningen op pp. 332-384 zijn van tekstverklarende aard :
overeenkomsten met elders uitgegeven recepten, toelichtingen, emendaties enz.
Uitzonderlijk belangrijk is het glossarium op pp. 385-491. De kruiden worden zo precies mogelijk geïdentificeerd, de betekenis van de
overige vaktermen (ziekten, enz.) en van andere moeilijke woorden
nauwkeurig aangegeven. Dat apotheker Dr. L.J. Vandewiele deze
woordenlijst kritisch heeft willen doorlezen, verhoogt haar betrouwbaarheid. Van de aangehaalde woorden en woordbetekenissen komt
een groot aantal niet voor in het Middelnederlandsch Woordenboek.
De auteur is zo ver mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de
beoefenaars van de medische en farmaceutische geschiedenis ; de taalkundige blijft daarbij wel eens onbevredigd. Zo bv. worden de woorden
aangehaald in de vorm waarin ze in het handschrift voorkomen ; dit
is uitstekend, doch het ware wenselijk om, bij verbogen vormen (bv.
clede, couwen), ook de naamval te vermelden ; zo ook zou, bij enclitische vormen als deuel, tborne enz., duidelijk moeten blijken dat d of t
het lidwoord is, en zou een verwijzing moeten ingelast worden van het

substantief (euel, borne) naar de enclitische vorm of vice-versa.
Bij de woordenlijst maakte ik de volgende aantekeningen
Alden wordt verklaard als „oude" ; hoewel deze betekenis uitstekend
zou passen bij de inhoud, vloekt de fonetische vorm met de dialectkenmerken van de tekst (men verwacht oude) ; dus te splitsen in al den
„geheel de" ? Een gelijkaardige opmerking wat al tentijd e betreft.
Braghe(n) is m.i. Mnl. braken „hersenen". Ceren : de lezing van het
hs. : coren, is juist ; Mnl. coren „braken" (Mnl. Wdb. III 1913-1914) .
Dinghen, dinniinghe betekent inderdaad „slaap van het hoofd" ; zie
Mdl. Wdb. s.v. dunninge. Erre, onverklaard : denkelijk met assimilatie
uit Mnl. edere „klimop". Ganca : moet dit niet zijn ganta „gans' (Mnl.
Wdb. s.v. gent) ? Zo ook wordt in n° 45 gaend m.i. ten onrechte ge-
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emendeerd in gaens. Gedroncen : blijkbaar fout voor gedropten „gezwollen" (Mnl. Wdb. II 412 s.v. drinten) . Hertsen in deze Hollandse
tekst is m.i. een interessante grafie voor hertgen, dus dim. hartje, niet
„hart". Matthijsdach wordt terecht gedateerd op 24 feb., doch Mattheus
is een tikfout voor Matthias. T past : zie Mdl.Wdb. VI 186 past „deeg".
Het prijsantwoord laat een uitstekende indruk na. Het is niet feilloos (welk groot werk is feilloos ?) . Doch het is de vrucht van een
intense en nauwgezette studie op een gebied dat tot verschillende, zeer
uiteenlopende disciplines behoort : filologie (met inbegrip van paleografie), medische en farmaceutische geschiedenis, botanica, volkskunde.
Dit is zonder enige overdrijving pionierswerk. Ik stel het ingezonden
prijsantwoord dan ook zonder aarzelen ter bekroning voor. Het ware
daarenboven ten zeerste wenselijk dat het, ontdaan van zijn tekorten,
zo vlug mogelijk kon gepubliceerd worden. Dit zou er in zeer aanzienlijke mate toe bijdragen om de enorme achterstand, die de Nederlandse filologie op dit gebied thans vertoont ten opzichte van bv. de
Duitse filologie, spoedig in te lopen.

VERSLAG VAN PROF. DR. ROBERT FONCKE, TWEEDE COMMISSARIS

Het verheugt mij in hoge mate een zeer gunstig oordeel over dit ingediende antwoord op de prijsvraag „Middelnederlandse geneeskundige
recepten "ten volle te kunnen onderschrijven.
Van stonde aan en tot het allerlaatste blad geeft de auteur „Mille
mali species..." zich te erkennen als iemand, die verstaat hoe een wetenschappelijk onderwerp aan te pakken en de uitwerking ervan volgens de gezondste regels op te bouwen en af te sluiten.
Op een leerrijk inhoudsoverzicht van de later te berde gebrachte recepten (blz. 60 128) volgt zijn eigenlijke tekst van blz. 129-308 betreffende bijna 1400 stuks, geschikt onder niet minder dan 94 trefwoorden. Hij zamelde ze uit 5 belangwekkende vroegereeuwse handschriften, waartoe hij zijn monnikenspeurzin beperkte wegens een toe
te juichen opvatting, dat een beperking zich noodzakelijk opdrong ;
want waar ongetwijfeld nog dergelijke voorschriften te grabbelen liggen in oude archiefbundels gelijk veelal in kronieken van vroegere
kloosters en stichten bij ons en elders deze nog wachten op regelmatige op- en naspeuring. Een lijst van aan te halen manuskripten leest
men trouwens op blz. XII-XIII en wel 45 verschillende ; daarvóór
-
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staat overigens een „Bibliografie", blz. I-XII die uit zeer verscheiden
talen werd geraadpleegd.
„Mille mali species..." voert alleszins een vaardige veder, die hem
een kloeke stijl en een handige taal te boek stellen laat. Zelfs een soms
ingewikkelde volzin slaagt hij erin nog goed begrijpelijk te doen verluiden, ofschoon hij zich bij gelegenheid bezondigt aan een te logge
woordherhaling en anderzijds nog enkele flandricismen dient weg te
wieden : onderlijnen > onderstrepen ; vanaf ; (voor) wat betreft ; plaatsen > stellen ; gezien > gelet op.
Nochtans zelfs naar het uiterlijk is de dissertatie best verzorgd ; zo
waar onverbeterd gelaten tikfeilen en deze zijn ook zeldzaam ! —
moet men erin slechts bij grote uitzondering aanstippen ; bijv. blz. 61
kreeg een voetnota geen verwijzing in de tekst ; verder dient meermaals de interpunktie juister te worden gemaakt, nl. het spel met de
komma en ook de trema dient erin weggelaten.
Zeer bij te vallen goedkeuring zal men gewaarworden allereerst,
omdat de door de prijsvraag verlangde vasthechting aan de receptenuitgave door Prof. Dr. de Vreese van allerdichtstbij werd voltrokken ;
't gebruik op de voordeligste wijze van diens werk ondervindt er stellig heel tastbaar baat door.
Van veelomvattende kunde levert de auteur doorslaande blijken ! Hij
bewijst voortdurend dat hij gedrild is op het gebied van de filologie als
van de paleografie, o.m. waar hij gelukkige pogingen aanwendt tot datering en dialectonderscheiding van de teksten waar hij in zijn duidelijk historisch overzicht van de medische en farmaceutische wetenschappen in de oudheid en ook dichter bij ons een zelden zo ingaande
uiteenzetting op leerrijke wijze aan de hand doet ; hij hanteert met
opvallend gemak de leer van de botaniek en belicht treffend elementen van de volkskunde, weshalve onze folkloristen dankbaar van de
verhandeling kennis zullen nemen. In verband met dit laatste zal men
wellicht graag zien toevoegen een bondige klassificerende onderscheiding van de recepten, die een erfstuk uit de oudheid vormen, en die van
meer volkse allure, ten minste wanneer bekeken met een vlaams oog,
welke hij trouwens op blz. 6 reeds begon aan te snijden ; meteen
moge er op gewezen worden dat waar de geneeskunde van huisdieren
en vee aan de beurt geraakt met profijt is te rade te gaan bij het voor
kort verschenen bundeltje van 152 blz. (te Wetteren, 1965) „Volksgeneeskunde" door veearts Dr. J. Wouters.
Het zou wel geen kwaad kunnen, integendeel, zo bij de Inleiding en
de Bespreking vóór de opgetekende teksten in voetnota de minder ge,
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wone woorden en benamingen even werden vertaald of verklaard als
handreiking aan wie we hier zonder meer „de doorsneelezer" zullen
noemen ; want het zou voor menigeen de lektuur van bedoelde blz.
grotelijks vergemakkelijken ; hetzelfde zou zijn te verwachten van
de toevoeging van twee, drie regeltjes biografie omtrent de vermelde
geneeskundige geleerden bij de historische schets.
Zonder twijfel maakt de „Index" een hoogst gewichtig en hoogst
belangwekkend stuk van de verhandeling uit.
Hij is opgesteld met voorbeeldige vlijt en scherpe middelnederlandse
taalkennis, die waarschijnlijk des schrijvers bemoeiingen in deze nog
voort zullen aanwakkeren en hem sommige vermoedens en onderstellingen nog nader doen overwegen. Van waar het kan gebeuren halen
wij slechts een paar voorbeeldjes aan : 1° uit recept nr. 352 „altenijnde"
= misschien corruptie voor „alte venijnde" = oude, vergiftige (wonden) of voor „alrehande" . Ligt het niet vast aan „allenthenen" =
Ubique (Aangehaald in Martini Binnart : Biglotton amplificatum
(Antwerpen, 1705) ..., dus „over het ganse lichaam" ? 's Schrijvers
aantekeningen versterkt dit vermoeden zeker ! 2°) bij recept 1104
(juister 1105) „albeen" : schors van abeel. Cf. Binnart „Allerboom' _
Populus blz. 392 „barghijnesmout" = vet van een speenvarken ; vgl.
Binnart : barg/gesneden vercken, 1Vlajalis ; barghersmeer = Arvira;
blz. 392 boeten = genezen. Maar passender lijkt = beteren. —
Meer vluchtige opmerkingen van dit soort zullen meer dan waarschijnlijk ook zijn te vinden in de verslagen van mijn geachte kollega's-medekommissarissen voor het onderhavig werk.
Zij verhinderen echter in uiterst geringe mate de onloochenbare, stralende verdiensten, waarop „Mille mali species..." prat gaan mag en
op wier grond wij hem zeer warm applaus spenderen. Wij stellen met
geestdrift aan onze Koninklijke Vlaamse Academie dadelijk voor dit
antwoord op hare prijsvraag te bekronen en bevelen het anderzijds dadelijk bij haar aan om het zohaast mogelijk onder hare uitgaven van
de pers te doen halen, vanzelfsprekend nadat de gewenste en gemakkelijk aan te schakelen oppuntstellingen werden aangebracht. De verschijning in druk van dit werk zal welbeschouwd een onbewimpelde
hulde uitmaken aan de verdiensten, welke ons Genootschap alreeds
heeft verworven in verband met de hier bestudeerde wetenschappen
door haar herhaalde publikaties... van de bundel van Prof. Dr. De
Vreese voor tal van jaren al... van de „Nederlandse Incantatieliteratuur" door Prof. Dr. J. van Haver... door de opname in hare „Verslagen & mededelingen" van uitvoerige bijdragen van de hand van W.

15 1
Braekman... en nu weder in hun jongstverschenen aflevering van de
hand van W. Braekman & M. Gysseling.

VERSLAG VAN STEPHANUS G. AXTERS, O.P., DERDE VERSLAGGEVER

Wanneer men de door „Mille mali species, mille salutis erunt" ingestuurde bijdrage inkijkt, stelt men dadelijk vast dat de auteur van de
verhandeling slechts een gedeelte van de door de Academie gestelde
prijsvraag heeft beantwoord en de zegeningen en de bezweringsformulieren, waaraan J. Verdam (Over bezweringsformulieren, in Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1900-1901, p. 3-62) een zeer belangrijke bijdrage
heeft gewijd, niet in het onderzoek heeft betrokken. De uitsluitend aan
de geneeskundige voorschriften uit de vijftiende eeuw in het Middelnederlands gewijde verhandeling is intussen met haar XII + 491 blz.
tekst zo uitvoerig geworden dat wij het kunnen op prijs stellen dat de
auteur zijn opzet heeft beperkt en ons aldus een meer homogene en
degelijker tekst heeft weten voor te leggen.
Reeds bij het lezen van het inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van de farmaceutische literatuur door de eeuwen heen stelt men
spoedig vast dat de auteur op dit gebied over een niet te versmaden
belezenheid beschikt.
Verder kan men het vreemd vinden dat ons, terwijl het omgekeerde
zou logischer schijnen, in het derde hoofdstuk de kommentaar van de
auteur en eerst hierna de teksten warden medegedeeld. Veel belang
heeft deze rangschikking van de hoofdstukken intussen niet.
Voorts zal men het bijzonder op prijs stellen dat wij ook een uitvoerige woordenlijst krijgen waar talrijke aanvullingen voorkomen bij het
Lvfiddelnederlandsch Woordenboek.
Belangrijk en gewetensvol werk is dit alles in ieder geval en hierom
zijn ook wij, zoals de eerste en de tweede verslaggever, van mening dat
wij de ingestuurde verhandeling over geneeskundige recepten in het
Middelnederlands voor bekroning onvoorwaardelijk kunnen aanbevelen.

„DE INVLOED VAN DENTAAL ENERZIJDS, LABIAAL EN
GUTTURAAL ANDERZIJDS OP DE VOORAFGAANDE
VOCAAL IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN”

VERSLAG VAN DE HEER A. VAN LOEY, EERSTE COMMISSARIS

De Academische Prijsvraag (Taalkunde) voor 1968 luidde : „De invloed van dentaal enerzijds, labiaal en gutturaal anderzijds op de voorafgaande vocaal in de Nederlandse dialecten" (Jaarboek 1966, blz.
250) . Eén antwoord is ingezonden, met als titel bovenstaande formulering van de vraag, onder de kenspreuk „De Vlaamsche tale is wonderzoet" G. Gezelle.
Het is een werk van 150 blz., getypt, heel netjes gepresenteerd, met
zes synthetische taalkaarten en vijf detailkaarten.
De gedragingen van vocaal c.q. diftong vaar dentaal of labiaal en
gutturaal zijn door germanisten al sedert lang opgemerkt in het oudhoogduits (bijv. Tod tegenover Auge, ohd. liuf : hof), in het oudijslands, en ook in Nederlandse dialecten, bijv. in het Westvlaams (van
nu, en in de Middeleeuwen, bijv. broeder : roupen) ; enkele losse waarnemingen vindt men, maar niet gegroepeerd, bij A.A. Weijnen in zijn
Nederl. Dialectkunde ; ikzelf heb ook enig materiaal verzameld. Een
systematische studie van het probleem, met al was het maar een bescheiden poging tot verklaring, ontbrak nog. Om bij een dergelijke
studie vaste grond onder de voeten te hebben is het raadzaam goed
waarneembare en verifieerbare feiten uit dialecten te verzamelen, te
beschrijven en overzichtelijk te groeperen. Het is voor ons „Nederlanders" onze taak onze dialecten te onderzoeken ; later, ev. door anderen, kan de studie voortgezet warden voor het Duits, het Scandinavisch, het Fries...
Het ingezonden prijsantwoord vormt een sluitend geheel. De schrijver heeft de bestaande monografieën en Blancquaerts Reeks Nederlandse Dialectatlassen geëxcerpeerd voor de vocalen ontstaan uit
wgerm. au, á a, 6, o/u gerekt, a gerekt (waarbij uit de atlassen soms
tot elf woorden toe in behandeling konden komen) . Wie aan perfectionisme lijdt zou dit materiaal aanvullen met nog meer woorden (representanten van elke vocaal) op te nemen, telkens ter plaatse in te
zamelen of te verifiëren. Voor het gestelde doel echter kan het hier
verwerkte materiaal voldoende heten : het doel is immers de comple-
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mentaire distributie van extrafonologische varianten in de positie voor
dentaal dan wel labiaal of gutturaal op te sporen, dus veeleer algemene
trekken dan haarfijne fonetische analyses te hebben. Dat de RNDA
voor fonologische doeleinden betrouwbaar en verwerkbaar materiaal
leveren heeft J. Goossens onlangs bewezen. (J. Goossens, Die Nied er-

ldndische Strukturgeographie und die „Reeks Nederlandse Dialectatlassen" in : Bijdr. en Meded. der Dialectencommissie v.d. Nederl.
Akad. v. Wet. te Amsterdam", deel XXIX, 1965) .
De schrijver van onze verhandeling heeft zijn materiaal (dat per
slot van rekening zonder moeite door zijn zeer nauwkeurige verwijzingen te vinden is in de Atlassen en in de monografieën) niet steeds
in extenso gegeven (hier en daar toch wel eens illustratief voor sommige plaatsen) ; de uitkomsten (d.i. het algemene beeld) staan op
zes synthetische kaarten en op vijf detailkaarten. Wat voor een reuzearbeid hieraan ten grondslag ligt beseft alleen hij die als dialectgeograaf ooit eens een dergelijk werk heeft ondernomen.
Het prijsantwoord bevat een lijst van de literatuur en van de tirannen ; een inleiding over doel en opzet, de gevolgde methode, en het
behandelde probleem ; voorts de behandeling, in zes hoofdstukken, van
het materiaal ; een laatste hoofdstuk met de conclusies. De Schrijver
heeft ook een alfabetisch register toegevoegd van de plaatsen die op
de detailkaarten voorkomen, met vermelding van hun kennummer.
Op de taalkaarten vindt men het materiaal, zij het volgens de stempelmethode (synth. kaarten) , zij het in fonetisch schrift (detailkaarten) ; kennummers van plaatsen komen op die kaarten niet voor. Maar
met behulp van een sleutelkaart (zelfde maatstaf en formaat) kan men
de plaatsen wel identificeren : alleen is nog gewenst een lijst van plaatsen in de volgorde van de kennummers. Het lezen van de kaarten gaat,
bij wie de plaatsen wil identificeren, daardoor misschien met een zekere hinder gepaard ; men bedenke echter dat door de aanwezigheid
van kennummers de kaart met (soms menigvuldige) fonetische vermeldingen overladen en daardoor onleesbaar was geworden. Het is een
kwestie van tekentechniek. Mocht men voor zover doenlijk op een
groter kaartformaat misschien een beter geslaagde tekentechniek
verlangen, de verdiensten van het werk liggen elders. De Schrijver beschrijft heel duidelijk en met grote nauwkeurigheid en eerlijkheid zijn
materiaal ; waar nodig onderzoekt hij het op zeer gedetailleerde wijze,
bijv. blz. 82 (wgm. ó in enkele plaatsen op de grens tussen W.- en 0.VI.), blz. 76 (a- á ontronding random Gent en elders in O.-VI.), blz.
95 (6> oe in Zeeland) . Waar materiaal ontbreekt of waar het ondui-

154

delijk is, waagt de Schrijver zich niet in onverantwoorde beschouwingen (bijv. blz. 26), en die voorzichtigheid zal men toejuichen. Waar
het past, tracht de Schrijver de algemene trekken naar voren te halen,
maar tegenover de verwarde en c.q. tegenstrijdige berichten omtrent de
toestand van 6 in Zuid-Holland, zoals te lezen staat in studiën van
verschillende geleerden, onthoudt de Schrijver er zich wijselijk van
een algemeen beeld te schetsen : hij deelt alles mee, zonder meer.
Getuigt dus de beschrijving van het materiaal van nauwkeurigheid
en volledigheid, ook in de conclusie geeft hij blijk van een andere
deugd : een synthetische blik. Hij tracht klaar te zien in een niet steeds
homogene situatie ; hij staat critisch tegenover de opinie van anderen ;
hij is voorzichtig in zijn conclusies, zich wel bewust van de grenzen van
het mogelijk bereikbare. Zijn slotbeschouwingen over de articulatiebewegingen bij vocalen en omringende consonanten zijn een poging
van een onderzoek in een materie waar men redelijkerwijze hier niet
meer van mocht verwachten : dit zou een algemeen werk voor modern laboratoriumonderzoek zijn. Maar wat de Nederlandse taalgeografische situatie betreft : frappant is bijv. het nieuwe resultaat van
de ontdekking van een neutraal centraal gebied (Brabant) tussen twee
(perifere ?) gebieden : het Westen en Noordwesten-Noorden (W.-Vl.,
Zeeland, ook de Veluwe) enerzijds en het Oosten anderzijds (Limburg), waar de vocalen veel aandoenlijker zijn voor de invloed van de
volgconsonant.
De taal van de verhandeling is zuiver (maar zie enkele kanttekeningen hieronder) ; de stijl is sober en duidelijk. Hoewel rijk gevuld is het
werk kort, leesbaar, soms boeiend. Het brengt, met zijn 150 blz., veel
nieuws in kort bestek ; het is een aanwinst.
Hoewel ik aan mijn verslag een lijst toevoeg van aanmerkingen, een
lijst die slechts in schijn lang is maar eigenlijk alleen op vlekjes wijst,
aarzel ik niet het ingezonden prijsantwoord voor bekroning voor te
stellen, en onder voorwaarde van inachtneming van de aanmerkingen,
ook voor publicatie.
Aanmerkingen.
Algemeen : wenselijk is, in de tekst van het betoog, dat bij de naam

van de vermelde plaatsen, ook hun kennummer wordt gevoegd.
blz. 25 : over Utrechts wordt niet genoemd T. van Veen : Utrecht tussen oost en west (Assen, 1964) .
blz. 39 : over middellimburgs ontbreekt een verwijzing naar „Het
oudste Goederenregister van Oudenbiezen", uitg. door J. Buntinx en
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M. Gysseling, 1965 (dit is geen grammatica, waaruit zomeer te putten
viel, maar een bron waarvan het onderzoek zelf eerst te veel tijd zou
vereisen in verhouding tot problematische resultaten ; slechts negatieve resultaten bijv. bij Th. Frings en G. Schieb, Heinrich von V eldeke, Halle/S, 1947 = PBB 68 en 69) . Een historische studie, hoewel
waar doenlijk ook door de Schrijver mee gewerkt is, was trouwens in
de prijsvraag niet uitdrukkelijk gevraagd. Verzameld en besproken materiaal over Zuid-Holland over oe (blz. 103) (Delfts 17de eeuw) had
de Schrijver wel kunnen opnemen uit Dr. A.C. Crena de Iongh : G.C.
Van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen (Assen, 1959),
hoofdst. III.
blz. 55 : ontbreekt de behandeling van maat (zin 17), paal (zin 57),
gedaan (zin 18) .
blz. 68, r. 11 v.o. : verkeerdelijk gerangschikt onder d zijn graf
(graf), fabel (die woorden dus apart plaatsen) .
blz. 79 : op de algemene kaart van wgm. ó ontbreekt voor W.- en
Fr.-Vlaanderen het symbool van de differentiatie. Is het vergeten ?
Vermoedelijk niet : de Schrijver heeft zich onthouden, omdat het verschil quantitatief is (blz. 81, r. 10 v.b.) . In ieder geval was een woordje
toelichting hier wel gewenst.
blz. 101 midden : „in de 16de eeuw komt eu voor LG" : vergeleken
(in het verband van blz. 101) met de studie van Hellinga (Opbouw
blz. 59) is deze zin niet duidelijk.
Lees dan : ue i.p.l.v. eu (tikfout) ?
blz. 108, r. 6 v.o.: dat zuipen in de Meierij (vgl. A. Weijnen, Onderzoekingen § 49) ook een u / ce : / zou vertonen is bij Weijnen niet
(of niet duidelijk) te vinden.
blz. 115, r. 11 v.b. : boor, bood (schap), vool „veulen" : niets bewijst dat die oo op wgm. u teruggaat.
blz. 117, r. 1 en 2 v.b. : Aarschots oi is eig. niet voor dentaal ontstaan, maar wel bij mouillering van de consonant in de diminutiefvorm
op -je (zooltje, strotje) en in bode (booi).
TAAL : blz. 6 (bij Bruyel) : thesis : bedoeld is dissertatie, of (academisch) proefschrift.
blz. 15, r. 15 v.b. : krijgen : juister zou zijn kregen.
blz. 18 : strottenhoofd : de Woordenlijst heeft thans strottehoofd.
blz. 26, r. 12 v.a. : van geen distributie... gewag maakt : lees van
(enige) distributie... geen gewag maakt.
blz. 119, r. 13 : weeral : 1. alweer.
blz. 126, r. 9 v.b. : (gevoelig) aan : 1. voor.
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Enkele andere kleinere aantekeningen houd ik ev. ter beschikking
van de Schrijver.

VERSLAG VAN DE HEER J.L. PAUWELS, TWEEDE COMMISSARIS

De auteur van dit werk heeft met veel geduld en veel vlijt (bijna) al
de gegevens bijeengebracht die hij in dialectatlassen, gepubliceerde dialectmonografieën en tijdschriftartikelen kon opsporen in verband met
het behandelde onderwerp. Hij heeft alles netjes geografisch geordend
en in kaart gebracht, samenvattende overzichten gegeven en op eventuele verbanden gewezen. Hij heeft dus een zeer verdienstelijke en vrij
overzichtelijke materiaalverzameling aangelegd.
Ik zei : „bijna alle gegevens". M.i. had hij, met weinig moeite nog
wel iets meer kunnen inschuren. Eén enkel voorbeeld : waarom heeft
de schrijver geen gebruik gemaakt van wat ik in mijn werk over het
Aarschots meedeel (op blz. 13 en 51) betreffende de distributie 6/o
als verkorting van de klank die in het Aarschots beantwoordt aan Ned.
lange a ? Grosso modo is de verdeling : 5 voor dentaal, o voor labiaal
en gutturaal. Het verwondert me des te meer, omdat hij wel (blz. 90
v.) uit mijn werk de distributie u/u bij wgm. ó vermeldt, die veel minder in zijn kraam te pas komt !
Op blz. 5, waar de lijst van de dialectmonografieën is opgegeven,
lezen we in voetnoot : „De monografieën, die in deze lijst niet voorkomen, kon ik ter plaatse niet vinden" . Waarom kon hij dan niet elders
gaan zoeken dan „ter plaatse" ? Te Leuven en te Gent kon hij in de
Instituten voor Dialectologie een paar tientallen onuitgegeven monografieën vinden met uitstekend en overvloedig materiaal.
Op blz. 118 citeert hij J. Goossens, die voor Genk de volgende distributie opgeeft : a : vóór DL, a : vóór G. „Welke de fonetische waarde is van a/a kon ik niet te weten komen." Dat klinkt haast onvergeeflijk. Hij kon uit de andere publikaties van J. Goossens wel aflezen
wat bedoeld is en anders kon hij het hem vragen !
Op een aantal plaatsen bewijst de auteur dat hij kritisch is ingesteld
en een open oog heeft voor verschillende mogelijke interpretaties.
Aldus waardeer ik zijn sluitende redenering over een mogelijke structuralistische interpretatie van bepaalde klankevoluties (blz. 35 v.) Ik
vind het ook sympathiek dat hij er ruiterlijk voor uitkomt dat een en
ander niet klopt en hij sommige puzzels niet kan oplossen, b.v. op blz.
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45 : soms treedt palatale vocaal op voor dentaal, soms integendeel voor
labiaal en gutturaal, soms zelfs zonder enige duidelijke oorzaak.
Bij een nauwkeurig onderzoek van de tekst van deze verhandeling
heb ik vrij vaak onduidelijke passages, verkeerde of onvolledige formuleringen, betwistbare beweringen aangestreept. Meestal betreft het
details, zelden iets van fundamentele aard.
Op blz. 28 en op de au-kaart is er spraak van een distributie naar
Hoogduits voorbeeld, een verschil volgens Hoogduits principe. Ik meen
dat nergens precies wordt gezegd wat daarmee is bedoeld. Aan de
hand van wat volgt op blz. 37 v. kan men er naar raden, maar het
blijft onduidelijk. M.i. is er geen spraak van een ander verdelingsprincipe, wel van verschillende vocalische realiseringen bij toepassing van
hetzelfde oppositieprincipe : AU + D tegenover AU + LG. In de tekst
heb ik niet gevonden hoe de toestand is in de plaatsen in het Z.W. van
Limburg die op de kaart het rode teken X hebben gekregen.
Blz. 30 : „V.L. neemt voor het vroeg-mnl. spellingsteken (bedoeld
is blijkbaar de grafie ó/oo) de klank u : of o : dus half -dif tongisch,
aan" . Dat begrijp ik niet !
Blz. 30 : „Als men aanvaardt dat de naslag-a reeds een realiteit was
in het besproken mnl., lijkt het ook waarschijnlijk dat die a naslag
reeds vroeger bestond." Deze redenering mist alle grond. Op die manier kan men, altijd maar verder opklimmend in de tijd, beweren dat
alles er altijd geweest is. Onmiddellijk daarop volgt een even ongegronde veronderstelling : „Als tussen de wgm. au-klank en volgende
dentaal een naslag-a ontstaat, monoftongeert daarna de au, omdat een
klankgroep als aua articulatorische moeilijkheden oplevert." Zouden
die moeilijkheden dan het inlassen van een a tussen au en dentaal niet
onmiddellijk belet hebben ? De hele hypothese lijkt mij overbodig.
De auteur wenst waarschijnlijk te maken dat de grafie ó/oo van ouds
een (onechte) diftong vertegenwoordigde, welke bedoeling hij aldus
verwoordt : „Het zou m.i. niet onmogelijk zijn dat reeds het ohd. 6teken, vóbr dentaal en ogm. h uit wgm. au ontstaan ( 1 ), een onechte
diftong voorstelde". Hij had eenvoudig kunnen vertellen dat, in
overeenstemming met zijn constatering op blz. 124 (kenmerk 2), nl.
dat de dentaal een vernauwende invloed uitoefent op de achterklinkers,
in het ohd. de volgende differentiëring was ontstaan :
au vóór labiaal en gutturaal blijft au
-

(1) Zeer onnbeholpen uitgedrukt : een teken dat uit au (klank of grafie ? )
is ontstaan.
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au vóór dentaal > Du > > oa > ó (achter welke grafie nog lang
een onechte diftong schuil kon gaan) .
Waarom de auteur het vanzelfsprekend vindt „dat in het schrift de
weergave der naslag-a meestal onaangeduid blijft" (blz. 42) , maakt
hij niet duidelijk. Integendeel, in de tekst die onmiddellijk volgt pleit
hij voor de interpretatie van de grafie oe, die bij voorkeur voor dentaal
optreedt, als onechte diftong. Deze grafie bewijst dan dat wèl geprobeerd werd de a-naslag aan te duiden.
Op blz. 89 v. worden de 6-woorden in het Genks behandeld (naar
Goossens) . Om te begrijpen wat met „u :/u" „i :/i" „o:/o" wordt bedoeld moet men zich de voetnoot van blz. 32 herinneren, waar meegedeeld wordt dat Goossens de stoottoon met (:) aanduidt. Wat de
auteur als „e:/i" neerschrijft (blz. 90) kan alleen betekenen dat wat
Goossens als e : heeft geschreven klinkt als een korte i met stoottoon ( ) . Is dat de bedoeling ? Dat kan toch niet beantwoorden aan
de werkelijkheid. Of gaat het hier slechts om een tikfout ? ( ) Op blz.
89 (onder) lezen we : „Te Genk staat voor DLG u:/u" (daarna volgens 5 voorbeelden met dentaal, 2 met labiaal, 1 met gutturaal : droeg) ;
op blz. 90 (boven) : „voor G gebruikt men o:/o" (dan 7 voorbeelden
met gutturaal) . Het is duidelijk dat in de eerste mededeling G moet
geschrapt warden : het gaat hier om de distributie u: vóór DL o :
vóór G. Het éne voorbeeld met u: voor gutturaal dient mede geschrapt :
het is een uitzondering waardoor de regel niet wordt aangetast.
Blz. 116 v. Aan de hand van mijn werk over het Aarschots meent
de auteur een differentiatie D/LG te kunnen vaststellen bij verkorting
van gerekte wgm. o en u: „De verkorting splitst zich, volgens J.L. Pauwels, in oi voor D, o voor LG". Dit is onjuist ! Van een dergelijke differentiëring spreek ik niet. Ik zeg duidelijk dat oi alleen optreedt voor
palatale consonant (groep) , dus voor -tje en j. In een verkorting als
lootte (Aarsch. lota) staat o ook voor dentaal.
Even verkeerd is de mededeling op blz. 119 : „Hij (d.i. J.L. Dauwels) voelt zich geneigd de DL een depalataliserende werking toe te
kennen". Neen, de velare a is in het besproken geval de normale realisering van de vocaal. Er is dus gaan spraak van depalatalisering voor
,

1

2

(1) Wat tussen twee schuine lijnen staat is telkens de „vertaling" in het
internationaal fonetisch schrift van het in de bronnen gebruikte transcriptiesysteem (zie blz. 18 onder) .
(2) Ik vermoed dat hier een gedrukte kleine I, die in het internationaal
systeem gebruikt wordt voor de vocaal van Ned. dik, mis, bedoeld is. Zo'n
ergerlijke „vertikking" had de auteur bij het herlezen moeten corrigeren.
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DL. Het zijn de gutturalen die palatalisatie veroorzaken !
In een aantal gevallen heeft de auteur zijn bedoeling onduidelijk geformuleerd : In water wordt te Brugge bijna een oo-klank gehoord
(blz. 14) . De LG behielden het diftongisch karakter van wgm. au
(bedoeld is : beschermden, zorgden voor het behoud van) (blz. 14) . —
Bij de overgang naar een palataliserend gebied (bedoeld is : op de
grens van) (blz. 14) . Vernauwing of occlusie der lippen of der
lippen en bovenlanden (blz. 18) . De aa in aas zou dan verdonkeren
(weinig precieze term) (blz. 137) . Op blz. 129 heet de overgang
van a-naslag tot o-naslag dissimilatie ; op blz. 130 heet het ontstaan
zelf van de a tussen vocaal en dentaal breking of dissimilatie ; nog eens
op blz. 134 : „Er ontstaat dissimilatie van dentaal, een breking ; voor
D vormt zich een a. Blz. 134 : „Het is slechts de meest gesloten klinker die door de dentaal geassimileerd wordt" . Blz. 134 : „De articulatie van een gutturaal verloopt zonder problemen omwille van zijn
groot aanpassingsvermogen". (Bedoeld is : voor een gutturaal verloopt
de articulatie van een vocaal zonder problemen...)
Het laatste hoofdstuk (VII) waarin een poging wordt ondernomen
om een verklaring te geven van de geconstateerde feiten vind ik zwak.
Het brengt m.i. geen nieuws en bevat enkele zeer betwistbare beweringen.
Op blz. 124, bij de samenvatting van de algemene kenmerken van
wat hij „de distributie D/LG in de tegenwoordige Nederlandse dialecten" noemt, citeert de auteur als vierde kenmerk : „De dentaal werkt
palatalisering en ontronding in de hand (wgm. au, á en a ó en u) ".
Deze constatering is juist voor bepaalde gevallen, onjuist voor andere.
Absoluut uitgesproken zoals hier beantwoordt ze dus niet aan de wer,

kelijkheid en suggereert ze ten onrechte het bestaan van een algemene
regel. Wat á en a betreft blijkt uit hoofdstuk II dat vóár dentaal

minder vaak palatale vocaal voorkomt dan vóór labiaal en vooral
gutturaal. Zie b.v. de toestand op de Veluwe (blz. 56, nr. 2) ,
in Drie Waterlandse Dialecten (blz. 63) . Van Wijk, die hij zelf citeert (blz. 57 v. en 127 v.) spreekt een duidelijke taal. In 1905 heeft
hij in het Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterk. een uitstekend opstel
geschreven over de vocalische verschillen in het woord morgen (margen, mergen) en gewezen op de palataliserende invloed van labialen en
gutturalen en „weke" consonanten in het algemeen in het Pools ; bij
„harde" dentalen ontbreekt die invloed. Als Van Wijk, terecht, parallellisme ziet tussen Poolse klankontwikkelingen en de Veluwse vocaaldifferentiëring voor dentaal, resp. labiaal en gutturaal, reconstrueert
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hij de Veluwse evolutie aldus : in het ae > aa-stadium „verdonkerde"
de vocaal voor dentaal (d.i. werd open 6) (zie blz. 57) . Dat is dus
velarisering i.p.v. palatalisering ! Het merkwaardige is dat de auteur
Van Wijk juist citeert, maar hem niet volgt in zijn besluit.
Natuurlijk bestaat er iets als de zogenaamde Dentalumlaut, d.i.
palatalisering voor dentalen (praktisch meestal voor alveolaren). E.
Beyer heeft in zijn werk „La palatalisation spontanée vocalique de
l'Alsacien et du Badais", een werk dat de auteur trouwens citeert, aangetoond dat palatalisatie ook ongeconditioneerd kan optreden, dus onafhankelijk van de consonantische omgeving. In het materiaal dat onze
auteur heeft bijeengebracht zitten palataliseringen van de drie soorten:
voor dentaal, voor velaar (en labiaal), ongeconditioneerde. Zijn ongenuanceerde uitspraak (kenmerk 4) is dus niet verantwoord en in tegenspraak met wat hij op blz. 45 had geconstateerd.
Dat hij het buitengewoon ingewikkeld probleem niet tot oplossing
heeft gebracht, kunnen we hem uiteraard niet kwalijk nemen. Hij heeft
wel gevoeld dat er ergens iets niet klopte, want op blz. 57 zegt hij :
„Dat is wel enigszins in tegenspraak met Van Wijks mening". Ik meen
dat er geen tegenspraak is tussen Van Wijks mening en de toestand op
de Veluwe, wel is die mening in strijd met zijn besluit nr. 4.
Op blz. 126 meent de auteur verband te kunnen leggen „tussen differentiëring D/LG en economische en politieke omstandigheden".
Over politieke omstandigheden vernemen we verder niets, over economische een paar vaststellingen die betwistbaar zijn : „De verdeling
D/LG kan slechts bestaan in gebieden waar weinig beweging is". Zo'n
gebied is ongetwijfeld de Antwerpse Kempen : welnu daar is geen verdeling D/LG !
Om de palataliserende invloed van dentaal te verklaren wordt een
lange theoretische uiteenzetting gehouden en twee tekeningen uit Beyers „Palatisation spontanée" overgenomen (blz. 132) : de eerste
geeft de tongstand weer bij de palatale vocaal van Gute, de tweede die
bij de velare vocaal van Gut. Hoe bewijzen die tekeningen de palataliserende invloed van dentaal ? In beide gevallen volgt op de vocaal
dezelfde dentaal (t) !
Ook bij de kaarten wens ik een paar opmerkingen te maken. Op de
kaart van de wgm. au ziet men in Zuid-Nederland een groot centraal
gebied waar de vocaal vóór DLG dezelfde is. In Oost-Vlaanderen en
Z.-W. Brabant is die vocaal palataal (rode cirkels), verder in Brabant velaar (zwarte cirkels) . Ik meen dat deze voorstelling te weinig
genuanceerd is ; in (vooral zuidelijk) Brabant hebben bepaalde woor-
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den een palatale vocaal, andere velare. Als we er de verkortingsvocaal
bij betrekken zou Brabant een veel palatalen beeld te zien geven. Het
onderscheid tussen rode en zwarte cirkels zou dus beter vervallen,
vooral omdat het niet relevant is voor het eigenlijke probleem : al of
niet verschillende vocaal v66r D/LG. De rode cirkels vervalsen trouwens en dat is veel belangrijker het globale kaartbeeld, daar alle
andere rode tekens verschillende behandeling aanduiden van de vocaal vóór D, resp. G en (of) L ; de zwarte tekens wijzen op het ontbreken van elke differentiëring. De rode cirkels worden dus beter
zwart, eventueel met toevoeging van een klein differentiëringsteken
(dwarsstreepje, punt).
Op de kaart van wgm. o en u vinden we een niet verklaard teken :
rode X in een zwarte cirkel.
Het verdient aanbeveling op de detailkaarten de verklaring van de
gebruikte tekens en lijnen te geven, zodat de lezer niet verplicht is telkens is de tekst te gaan zoeken wat bedoeld is, b.v. de stippellijnen
op de kaarten blz. 71 en 78.
Op blz. 126 zegt de auteur : „Wanneer we ons al de hierboven besproken vocalen in één kaart voorstellen, ... zou die eenheidskaart
ons aantonen...". Waarom heeft hij die verzamelkaart niet getekend,
eventueel zeer schematisch ? Het zou de meest suggestieve kaart geweest zijn van zijn werk.
Ik vraag me af waarom de laatste twee kaarten (blz. 138, 139) met
de hand zijn getekend. Ze geven alleen de nummers van de gemeenten. Gedrukte grondkaarten zijn veel duidelijker en konden ingeplakt
worden.
Op blz. 104E wordt verwezen naar de kritische beschouwingen van
Leenen bij Kloekes muis-kaart, niet naar de veel heftiger kritiek van
Hellinga.
Wat de taal betreft zijn me ook heel wat slordigheden opgevallen,
al heb ik er mijn aandacht niet speciaal op toegespitst. Enkele onduidelijkheden en verkeerdheden zijn hierboven reeds vermeld. Een kleine
bloemlezing van taalkundige en stilistische onvolmaaktheden moge nog
volgen : Een rationeel spellingssysteem, dat een loutere juxtapositie van
klinkers en medeklinkers voorstelt (13). Naar gelang de aard van
de volgconsonant (14) . Deze verhandeling meldt zich als een, studie
aan (14). Een verschijnsel in zijn beloop nagaan (15). Het os.
en ohd. een ogenblik als een geheel gezien, bekomen we de indruk dat
au zich normaal tot een oo-klank monoftongeerde (29) . Tongeren
is met haar ou ... (35) .
Rekening houdend met het feit dat de ge.
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schiedenissen der a's in veel verwant zijn (55). —Oostende vormt een
enclave van de vervlakkingsstroom (72). — Het oostelijk deel van
Limburg maakt de distributie D/LG niet (87). — Gevoelig aan de differentiatie (126). — Op de grens van de umlaut (m.i. is bedoeld umlautsgebied) (126) . — Deze studie is enkel van inleidende waarde en
laat alle verwachtingen toe van een grondiger onderzoek (137).
Na grondig de onbetwistbare verdiensten van het werk te hebben
afgewogen tegen de even onmiskenbare onvolkomenheden, meen ik
dat het in zijn huidige vorm niet in aanmerking komt voor puklibatie.
Tegen een als aanmoediging bedoelde bekroning heb ik geen bezwaar.

VERSLAG VAN DE HEER K. ROELANDTS, DERDE COMMISSARIS

Het ingediende werk is naar mijn mening een uitstekende licentieverhandeling, een terreinverkenning die blijk geeft van toewijding en begaafdheid, zodat een voortgezet onderzoek de beste resultaten laat verhopen. Dat die nog niet werden bereikt is grotendeels te wijten aan het
onderwerp zelf en aan de leemten in het gebruikte materiaal. Het pleit
voor de schrijver dat hij die moeilijkheid heeft ingezien en zich ingespannen heeft om ze toch te overwinnen, maar hij zou daarin nog beter geslaagd zijn als hij anders was te werk gegaan.
Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de oppositie tussen „dentaal
enerzijds, labiaal en gutturaal anderzijds" geen konstante is, maar vaak
afwijkingen vertoont : door een andere groepering van de reeksen onderling (dentaal + labiaal, tegenover gutturaal) , of door samengaan
van een veranderlijk aantal konsonanten uit verschillende reeksen. Het
lag dus m.i. voor de hand, telkens eerst de differentiërende konsonanten
afzonderlijk op te sporen om dan na te gaan in hoeverre die fonetisch
al of niet volledige reeksen uitmaken. Pas daarna wordt interpretatie
mogelijk. Als verzachtende omstandigheid kan wel gelden dat niet
alle geraadpleegde bronnen zulke werkwijze toelieten, maar aan de
andere kant had dat juist de auteur moeten weerhouden van al te vlugge veralgemening bij het opstellen van regels. Ik noem hier enkele
voorbeelden.
Op blz. 83 wordt uit een paar woorden (zoeken, verkloeken) afgeleid dat er „ontrondingstendens v66r (L)G als kenmerk van de differentiatie" optreedt, hoewel geen enkele vorm met labiaal en slechts
één gutturaal (k) in het bewijsmateriaal genoemd wordt. (De tekens
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L en G worden niet verklaard, maar stellen blijkbaar de labialen en
de gutturalen voor ; zo staat ook D voor de dentalen) .
Op blz. 85 wordt uit Mansion O.G.N. een passage aangehaald betreffende de verkorte u in Rutgers, en de auteur besluit dan : „Verkorting vóór D is dus mogelijk en is niet gebonden aan de LG, zoals dit
citaat bewijst". Hier wordt met D alleen t bedoeld en bovendien bewijst het bedoelde citaat geenszins dat de betreffende dentaal verantwoordelijk was voor de vokaalverkorting.
Op blz. 89 lezen we dat verkorte u te Tongeren voorkomt „vóór
LG (m, x, k, p, j, d) ", ook váár st en ts, maar lange u „vóór D" en in
proef. Het is niet duidelijk wat LG en D hier betekenen.
Hetzelfde geldt voor de „regel" die op blz. 120, met verwijzing naar
Gunnink, aldus geformuleerd wordt : „vóór DL (G) staat a/a/, ver
ch, k, s, r + consonant, t en n + D staat echter .a' / a/" . Even tevoren
was er sprake van een „differentiatie D/LG" (blz. 119 r. 5 v.o.) , wat
blijkens de kontekst een tikfout voor „DL/G" moet zijn.
Elders wordt een palatale vakaal in bloed (en doen) in verband gebracht met „de palataliserende neiging van de vocaal vóór D" (blz.
90) , steunend op 4 woorden det d / n waarvan er 3 resp. 2 geen palatalisatie vertonen.
Het is evident dat de auteur om praktische redenen zijn toevlucht
heeft genomen tot de symbolen D,L en G, maar hij heeft daarmee
geen gelukkige keuze gedaan en meer last dan voordeel gehad, omdat
hij daaraan in hun veelvuldige toepassing verschillende waarden toekent. Als in een aantal regels met D dit teken niet steeds dezelfde dentalen voorstelt, dan kan men met die regels niet akkuraat verder werken. Daarbij komt nog dat de scheiding D/LG te strak is aangehouden,
alsof het de bedoeling was zoveel mogelijk sporen daarvan terug te
vinden ook in gevallen waar de realiteit niet zulke absolute differentiëring toelaat. Een kras voorbeeld daarvan vindt men in de bewering
dat het onderscheid tussen wgm. o en u te Genk en te Hasselt „is overgegaan: op de verdeling D/LG" (blz. 121-122). In feite betreft het daar
Genkse woorden met gedekte nasaal, waar „het oorspronkelijk onderscheid tussen wgerm. o en u" uiteraard niet te pas komt, en anderzijds een Hasseltse toestand die in vergelijking met de bron (GrootaersGrauls) te simplistisch wordt voorgesteld.
Behalve de ongelukkige neiging, om uiteenlopende verschijnselen op
rekening van die ene oppositie D/LG te willen schrijven, zijn er nog
fouten of tekortkomingen van meer bijzondere aard. Deze kunnen direkt verbeterd worden. Ik denk o.m. aan het gebruik van de term
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„wgerm." bij de rekking van a in open syllabe (blz. 14 en passim) ;
de verkeerde voorstelling inzake de invloeden van het muzikaal aksent
(blz. 30, betr. de wet van Verner en de kwantitatieve ablaut) ; de vage aanduiding op blz. 38 voetn. 2, zonder opgaaf van plaats of bron ;
de vermelding van kruipen, spuwen bij wgerm. u (blz. 112) ; het ontbreken van sommige bibliografische verkortingen (Heeroma, H.D.) in
de verklarende lijst vooraan.
Soms vraagt men zich af wat de auteur in bepaalde passages precies wil bedoelen. Zo schrijft hij op blz. 95 naar aanleiding van een
opositie y/u in groen/zoeken (vergeleken met hgd gruis/suchen) :
„Analogievorming naar andere werkwoordelijke vormen in „zoeken"
wordt door het voorbeeld van Willebroek tegengesproken". Alsof
het Willebroeks een criterium zou zijn voor het al of niet optreden van
analogieformaties elders ? ik neem aan dat de persoonsvormen (om
andere redenen !) niet verantwoordelijk zijn voor umlautloze vormen
van de infinitief zoeken, maar ik kan niet aanvaarden dat men bij die
oppositie y/u dan direkt zou denken aan invloed van de konsonant
„aan de palataliserende werking van de D ?" (in gry: n), of de „palataliserende en ontrondende neiging váór D" (in gri:n tegenover zu.ka/
zy:ka), terwijl zoeken minder gemakkelijk de umlaut „aannam" (blz.
94,95).
Alvorens een beroep te doen op konsonantische invloeden, moet men
tenminste nagaan of er ter plaatse nog meer gevallen van die aard voorkomen. Het terrein dat in deze verhandeling wordt onderzocht, is echter veel te uitgestrekt en het vraagstuk te ingewikkeld om bij een eerste globale verkenning in alle hoeken en kanten klaar te laten zien.
Daarmee moet men zeker rekening houden bij de algemene beoordeling.
De laatste zin van het werk die in de onhandige formulering ook
de vorige verslaggever is opgevallen luidt aldus: „De studie is
enkel van inleidende waarde en laat alle verwachtingen toe van een
grondiger onderzoek". Dat is inderdaad naar de inhoud volkomen
juist. Mocht de Academie het goedvinden dat een „studie ... van inleidende waarde" kan volstaan als antwoord op een prijsvraag, dan
ben ik graag bereid het voorstel tot bekroning te steunen, want het geleverde werk bevat in dat opzicht ruimschoots voldoende verdiensten
om aangemoedigd te worden. Nochtans zijn de tekortkomingen niet
zo maar met detailverbeteringen goed te maken, zodat ik de huidige
redaktie bezwaarlijk voor publikatie kan aanbevelen.

HULDE TER NAGEDACHTENIS VAN WIJLEN
Dr. ERNEST CLAES

door
Professor Dr. J. AERTS
lid van de Academie

De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde treurt,
bij het heengaan van Ernest Claes, om een van haar oudste en trouwste
leden. Hij werd briefwisselend lid op 20 juni 1934, werkend lid op 15
juni 1938. Dit jaar was hij dus dertig jaren in ons genootschap werkzaam.
Ieder van ons weet met welke stiptheid en belangstelling hij onze
vergaderingen bijwoonde, zelfs toen hij, zwaar aangetast door zijn
hartkwaal, amper nog genoeg te been was om ons Academiegebouw te
bereiken. Ieder van ons heeft kunnen beleven met welke belangstelling
hij luisterde, en deelnam aan de discussies, niet enkel wanneer het de
letterkunde gold, maar ook bij elke voordracht over onze taal, de dialecten, de geschiedenis of folklore, want alles wat Vlaanderens taal,
volk of geest betrof, was hem belangrijk.
Onze Academie betreurt het heengaan van een collega, die een goed
mens was, een edelmoedige, warme natuur, een aangename gezel. Hij
was begaafd met een voorzichtig, rustig en wijs oordeel ; hij was eerlijk in zijn overtuiging, maar van natuur ruimdenkend en verdraagzaam. Om dit alles, ik ben er zeker van, heeft ieder lid van onze Academie het besef dat wij niet enkel een gewaardeerde collega maar ook
een vriend hebben verloren.
Zijn letterkundig werk zal de geschiedenis ingaan ; en zijn hoge
leeftijd heeft meegebracht dat hij, stervend, reeds grotendeels tot die
geschiedenis behoort. Dat hij, zoals eens Henri Conscience, voor gans
zijn volk heeft geschreven, biedt ons een waarborg, dat zijn werk tot
het blijvende erfdeel van ons verleden zal behoren, want, hoe de beschavingsfazen ook mogen komen en gaan, de ziel van een volk blijft.
Ernest Claes heeft met eerlijk en mild hart, met feilloze kennis die
Brabantse volksziel beschreven. Hij is er bovendien in geslaagd zijn belevingen vorm te geven in een bekoorlijke vertelstijl, die hij tot in de
perfectie verzorgde, en die hij, anders maar even kundig als Conscience,
tot in de details van tempo, klemtoon en zinval toe, ritmisch modelleer-
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de naar de mondelinge vertelling. Ook dit feilloze verteltalent geeft
hem kans tot overleven, omdat de behoefte aan de orale of geschreven
communie, die de vertelkunst aan de mensheid biedt, onuitroeibaar is.
Het is, zoals onze collega Walschap nog onlangs in een essay over onze
betreurde vriend heeft geschreven : wie als schrijver bij zijn volk staat
en van uit zijn volk schrijft, in waarachtigheid van zin, woord en ritme,
kan niet volledig sterven.
Het moet ons dankbaar stemmen dat zijn lichaam hier toevertrouwd
wordt aan zijn Brabantse aarde, gemengd met de asse van zijn voorouders en vrienden, roman- en verhaalfiguren, die hem zijn voorgegaan,
dicht bij deze abdij, deze landschappen en mensen die hem zo dierbaar
waren. Uit de voorbije, zwarte armoede van deze streek en dit kleine
volk heeft hij zo véél geput : zijn werkkracht, zijn bescheidenheid, zijn
hartelijke menselijkheid, zijn humor die kinderverdriet was, en ook het
énig hoopgevende dat toen hier bestond, zijn geloof.
Laten wij er dankbaar om zijn, dat hij uit dit arme stuk Vlaanderen
een blijvend oeuvre van kunst en menselijkheid heeft kunnen opbouwen. Laten wij er blij om zijn, dat hij een welvarender en vrijer Vlaanderen rond zich heeft zien groeien, en in dit herboren Vlaanderen zélf
gelukkig heeft geleefd.
Het Vlaamse volk heeft Ernest Claes allerwarmst en uitbundig de
sympathie geschonken, die hij, zoals eens Conscience, boven alles verwachtte en nodig had. Hij was er dankbaar om. Laten wij allen dankbaar zijn omdat wij hem hebben gekend en om zijn werk.
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde biedt
Mevrouw Claes, haar zoon de Heer Eric Claes en de familie, de betuiging aan van haar innig medeleven. Zij zal de herinnering aan haar
afgestorven lid, met eerbied en genegenheid bewaren.

VERVOORT (t 1555), ROECX (t 1527) EN DE
„EXERCITIA TAULERIANA" ( 1 )
door
Dr. A. AMPE, s. j .

Vóór enkele jaren bracht het bronnenonderzoek van Den Tempel onser sielen (Antwerpen, 1543) ons tot de ontdekking, dat c. 36 daaruit
bijgevoegd werd als c. 55 aan de door Laurentius Surius vertaalde en
in de druk aan Tauler toegeschreven : De vita et passione salvatoris
nostri lesu Christi piissima exercitia, Keulen, 1548 (hier kortweg genoemd : Exercitia tauleriana ( 2 ) . De cc. 1-54 der Exercitia herkenden
wij als de vertaling van het dietse werk van Jacob Roecx, Den Wijngaert der sielen (Antwerpen, 1544) . Gaandeweg leidde deze studie
ons tot het napluizen van een aantal aanverwante problemen, meestal
in verband met de al of niet anonieme passieliteratuur uit de 16e eeuw.
In deze verkenning, die ons enigszins van de Tempel afleidde, maar
als bij kettingreactie een aaneenkoppeling van onderwerpen en problemen met zich bracht, kwamen volgende publicaties tot stand :
1. „Den wijngaert der sielen" van Jacob Roecx als diets origineel van
Tauler's „Exercitia" en zijn verhouding tot Frans Vervoort in OGE.,
1960, 5 52 ; 271 346 (moet nog vervolgd worden).
-

-

(1) In deze studie gebruiken wij volgende afkortingen :
a.c. : articulus citatus, in dit geval het artikel van Dr. Peeters, vermeld p. 169,
n. 6.
Anonymus : de onbekende opsteller van de Scoone... Oe f f eninghe.
Hs. Valck. : het hs. van E.H. Juul Valckenaere, dat Scone... Oe f f eninghe bevatte. Het blijkt onvindbaar (zie verder p. 177-8). Met de zelfde benaming verwijzen we naar de uitgave daarvan onder de titel Passiebloemen.
OGE. : Ons Geestelijk Erf.
S.O. : Schoone... Oe f f eninghe, doorlopend geciteerd naar de Brugse druk (zie
hierna p. 171, n. 5) .
lVij. : Den wijngaert der sielen, Antwerpen, 1544.
Wo.: FR. VERVOORT, Die woestijne des heeren, Antwerpen, 1551.
(2) Deze, naar het ons voorkomt, ongewone term gebruikt dhr. Peeters in
zijn verder te noemen studie, wellicht in analogie met de Institutiones taulerianae, die evenwel een heel ander werk zijn (zie A. AMPE in OGE., 1966, 167240).
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2. Losse aantekeningen bij de „Heimelike Passie".
1. De herkomst en de literair- en geestelijk-historische zin van de
passietonelen uit Frans V ervoort's „Woestijne des Heeren" in OGE.,
1961, 186-214 ;
2. Een onbekende verspreiding van de ,,Heimelike Passie" door de
druk in OGE., 1962, 353-371 ;
3. Op zoek naar een authentische redactie van de 'Heimelike Passie'
in OGE., 1963, 188-203 ;
4. De authentische redactie der 'Heimelike Passie' en het 'Leven van
Jesus' in OGE., 1963, 330-343.
3. De aan Vervoort toegeschreven „Hortulus animae" in OGE., 1961,
300-318.
4. Het aan V ervoort toegeschreven „Ghulden ghebede-boecxken" in
OGE., 1962, 129-164 (met bespreking van het onder nr. 5 vermelde
hs.).
5. Kritische aantekeningen bij de Hortulus Animae in de Nederlanden
in Handelingen XV der Kon. Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1961, 13-93 (naar aanleiding van
Hs. Brussel KB. 3084, waar teksten van Roecx ontleend worden, t.a.p.,
25 26) .
-

6. Kritisch onderzoek van de Hortulus animae-drukken ten onzent in
De Gulden Passer, 1962, 59-95.
7. Aantekeningen bij een zestiendeeuws handschrift uit Dendermonde
(Hs. 4407 08 der KB. te Brussel) in Handelingen XVI..., 1962, 9 54
met § 3 : Een nieuw plagiaat uit Roecx' 'W/ijngaert der sielen' , p. 25
32) .
De opsomming zelf laat al enigszins vermoeden, hoe de steeds nieuw
opduikende problemen niet alleen ons naar nieuwe resultaten voerden,
maar ook hoe onze resultaten ons enkele aanvankelijk onverwachte
perspectieven openden en zelfs dwongen vroegere stellingen of hypothesen • te wijzigen, te schakeren of op te geven. Zo verplichtte ons
eigen onderzoek ons tot zelfkritiek, die wij reeds bij gelegenheid in
een of andere latere studie neerschreven of in persoonlijk contact meedeelden, in de hoop eens een globale rechtzetting en samenvatting
daaromtrent te publiceren (3).
-

-

-

( 3 ) Vgl. onze studie nr. 6, p. 59, noot °. De voornaamste rechtzetting betreft . wel onze hypothese, dat Roecx, die wij als auteur van Den wijngaert der
sielen kennen, ook sommige van de aan Vervaart toegeschreven werken in
't licht zou gegeven hebben. Onze studies 1 (2e deel) 3 en 4, die speciaal
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Zo was de ontmoeting ( 4 ) met Dr. Gaston J. Peeters, die zich door
zijn doctoraatsthesis 'Frans V ervoort en zijn Afhankelijkheid ' ( 5 ) als
specialist-kenner van Vervoort en van de passieliteratuur rond 1500
liet gelden, en die intussen mijn publicaties had leren kennen, voor
mij eveneens de aanleiding, om de gewenste schakeringen en ophelderingen omtrent mijn stellingen mondeling mee te delen. De bezwaren,
die hij alsdan nog bleef handhaven, kon ik evenwel niet wegnemen,
omdat hij ondanks mijn aandringen zijn laatste bedenkingen of argumentaties blijkbaar niet wenste voor te leggen. Dit is nu wel gebeurd
in een artikel onder de titel, die ik boven deze studie aanbracht (s).
De conclusie, waartoe de auteur daarin komt, moge hier al dadelijk
weergegeven worden :
"Uit deze enkele aantekeningen blijkt o.i. wel, dat bijna alle besluiten van A. Ampe over Roecx, „Wijngaert", Roecx-Vervoort verband, Roecx-Tauler verband, in twijfel warden getrokken. A. Ampe
noteerde nog de invloed van „Roecx" op een 16e eeuws hs. Daar ook
gold invloed van "Oef f eninghe" .
Dat alles neemt niet weg dat A. Ampes voornaamste stelling, nl.
dat de „Exercitia Tauleriana" een Diets origineel hadden, en wel de
Dietse bewerking maar dan van „Oef f eninghe", hier niet aangeroerd werd. Ik meen niet dat het voor de hedendaagse verdediger van
„Ons Geestelijk Erf" zo belangrijk was dat Jacob Roecx de bewerker
van „Oef f eninghe" kon geweest zijn, maar wel dat een Diets erfstuk
door zovelen, ook buiten ons „erf" gegeerd werd" (a.c., p. 153).
Dit „besluit", waarin de kritiek verzacht wordt door een beschouwing, alsof in de wetenschap een bepaalde voorliefde, en niet iedere
waarheid als zodanig, het enig belangrijke ware, kan iedere lezer aan
de argumenten, die dhr. Peeters aanvoert, stuk voor stuk toetsen. Wij
willen hem evenwel helpen bij het beoordelen van de bewijsvoering
deze hypothese wilden adstrueren, blijken op dit formele punt geen steek te
houden. Zij bewaren o.i. hun waarde, in zo verre zij het parallelisme tussen
Roecx' en Vervoort's werk aantonen : de interpretatie daarvan moet misschien
door een vernieuwd bronnenonderzoek in een ander perspectief gevonden
worden. De nu volgende studie zal uiteindelijk maar een verklaring brengen
van uit slechts één bron.
(4) Hieraan herinnert dhr. Peeters zelf in zijn onder n. 6 geciteerde studie,
p. 127, n. 13.
(5) Aldus door de auteur zelf geciteerd, a.c., 123. Zie hierover p. 170, n. 1.
(s) Verschenen in Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vl. Academie
voor Taal- en Letterkunde, 1966, 123 154. Verder aangegeven met a.c.
-
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uit deze studie, waaruit een grote eruditie, een lange vertrouwdheid
met de oude geestelijke literatuur en niet het minst een wondere slagvaardigheid voor de doorsnee-lezer wel blijken, maar die bij een ingewijde ten slotte meer vraagstukken dan oplossingen moet aanbrengen.
Ons antwoord wordt ons intussen ingegeven door de zekerheid, dat
een of ander element uit de argumentatie van onze geëerde opponent
de wetenschappelijke resultaten van ons debat ver over het door hem
beoogde doel heen voert, en door de hoop, dat uit deze nieuwe confrontatie een grondiger inzicht in de ingewikkelde afhankelijkheidsverhoudingen in de 16de-eeuwse passieliteratuur moge groeien.
Aangezien het (laten we dit al maar dadelijk zeggen) niet altijd
gemakkelijk is, de draad in de redeneringen of verklaringen van de
auteur te volgen, zal het raadzaam zijn, in onze studie zijn schema van
gedachten en onderzoek over te nemen en hem zelf voor het uiteenzetten van zijn opinies aan 't woord te laten. Daarmee is het plan van
onze studie aangegeven.

I. TWEE BRONNEN VAN VERVOORT

Het bronnenonderzoek omtrent Vervoort's hoofdwerken in zijn doctorale dissertatie ( 1 ) vat dhr. Peeters in voornoemd artikel aldus gedeeltelijk samen :
„In „Die Woestijne" gebruikte Vervoort vooral twee bronnen :
„Die Passie Ihesu" en "Scoone ende deuote Oeffeninghe vander Passien Iesu Christi". Hij schreef ze bijna integraal af. Daarenboven zou
hij de eerste nogmaals „gebruiken" in zijn „Berch des heeren", en de
tweede zowel in zijn „Hortulus Animae" als in „T'Gulde Ghebedeboeck". Ook bleek een werkje toegeschreven aan Ps. Augustinus een
voorbeeld geweest te zijn van „Scoone... Oeffeninghe" ( 2 ) . Die Ps.
Augustinus werd naast een hele reeks andere werken door Vervoort
(1) De lezer vinde alle gegevens hierover bij dhr. Peeters, a. c., 123, n. 1.
Aangezien de publicatie daarvan voor „weldra" wordt aangekondigd, k an het
zijn nut hebben, dat wij onze bedenkingen reeds nu bij de samenvatting er van
laten gelden.
(2) Het kan bevreemden, dat dhr. Peeters, in deze studie, die de herkomst
van S.O. als centraal onderwerp heeft, met geen woord nog over dat „voorbeeld" rept en niet eens specifieert, zodat de lezer er het raden naar heeft.
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„aangewend" in „Het Bruylocht Cleedt" (a.c., 123-4).
Aan de twee voornaamste bronnen van Die woestijne wijdt de auteur
enkele nadere beschouwingen, die de lezer moge toetsen.
a. „Die Passie Ihesu"
Met dit passieverhaal wordt bedoeld de mndl. passietekst, waarvan
enkele hss. bekend zijn, naast drukken in meerdere talen, en die wij
bestudeerden onder de karakteristieke titel : Die heimelike passie ons
heeren Ihesu Christi ( 3 ). Onafhankelijk van dhr. Peeters stelden wij
de overeenkomst tussen hs. Rome, Bibl. Vaticana, Fond. lat., 9216, en
Vervoort's W/oestijne vast en publiceerden wij voor het eerst een schema daarvan, waarbij wij enkel volledigheid nastreefden ( 4 ) . Aangaande Vervoort's ontlening aan de Heimelike passie geldt aldus,voldoende
eenstemmigheid in de resultaten van ons beider onderzoek. De problemen, die aan de Heimelike passie vastzitten, hebben we gedeeltelijk
in voornoemd artikel aangegeven, om slechts bij enkele aspecten daarvan te blijven stilstaan : zij horen hier niet thuis.
b. „Scoone... Oe f eninghe"
Een merkwaardige vondst in dhr. Peeters' studie is ongetwijfeld de
vaststelling, dat 'Een schoone oe f f eninghe vander passien ons heeren
Jesu Christi' ( 5 ) bijna integraal door Vervaart in zijn Wioestijne werd
opgenomen. Dit is een nieuw feit, dat een onverwacht licht werpt op
Vervoort's passieliteratuur. Dit werk leerde ik pas kennen door het
artikel van mijn opponent, zodat ik daarmee vroeger geen rekening
kon houden en ik van hieruit sommige conclusies uit mijn artikelenreeks grondig moet herzien. Aangezien het werkje tot nog toe binnen
het onderzoek van de passieliteratuur weinig bekend was, zal het goed
zijn dit nader te beschouwen, ten einde mijn voordeel uit deze aan-

(3) Zie nr. 2 op onze lijst p. 167-8.
(4) Vgl. dhr. Peeters, a.c., 125.
( 5 ) Voor de bibliografie van deze passietekst verwijzen we natuurlijk naar
dhr. Peeters' studie en latere publicatie. De tekst is ons vooral bekend door de
druk van Hubrecht de Croock, te Brugge, ca. 1540 : Dit is een zeer schoone
ende devote oe f f eninge vander passien ons liefss heeren jesu Christi, waarvan
als enig bekend ex. wordt aangegeven : Gent, UB., Rés. 817, en die wij hier
verder aanhalen. Over de druk en de drukker zie de voornaamste gegevens bij
A. SCHOUTEET in Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht
onder de benaming Société d'Ëmulation te Brugge, 85, 1948, 118-164. In dit
kleine bandje beslaat de passietekst slechts f. 1-28r, terwijl f. 28r-30v een andere „devote oef f eninghe" bevatten, die niets met de vorige te maken heeft.
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winst binnen het kader van dhr. Peeters' beoordeling te kunnen doen
en mijn oordeel over zijn interpretatie te vormen.
1) Dhr. Peeters beklemtoont bij herhaling het formeel onderscheid
tussen 'Die Passie Ihesu', die 'zoals de titel het zegt, een relaas van
Jezus 'lijden' (a.c., 124) zou zijn, en 'Die Scoone Oe f f eninghe' : ' (deze)
is niet in de eerste plaats een Lijdensverhaal, maar zoals de titel het
eveneens zegt, een „oefening" op de „Passie" ' (p. 125). De lezer zal
al dadelijk aanstippen, dat dit aangegeven onderscheid niet strikt aan
de formele redactionele opbouw van de twee werken beantwoordt.
Reeds Die Passie Ihesu behelst een lijdensverhaal, dat uitgewerkt is
binnen het schema van de zeven getijden, gaande van de Eerste completen tot de Tweede completen, en dat formeel opgesteld werd als
meditatiestof :
„0 soete heere ihesu christe, ic arme sondich meinsche, begheere hu
te lovene ende te heerene in huwen heleghen allendeghen ende ontsculdeghen lidene, ende om een lettel daer af te scrivene tot huwen love
ende tot mijn herte ende ander devote herten te verweckene tot huwen
liefden" (ug. Stracke, in OGE., 1937, 136).

Het lijkt wel, dat deze methode met het passieverhaal zo vastgekoppeld zit, dat dit uiteraard een „oefening" is geworden. Het gaat niet
om een verhaal, maar om een „oefening", om een gebedspraktijk over
passiegebeurtenissen. Dit is zo waar, dat hs. Brussel, KB., II 2774, f.
1r-173r, waarin een nog niet geïdentificeerde Heim elik e passie voorkomt, deze met de rubriek aankondigt : Hier beghint een devote oefeninghe van die bitter passie ons liefs heeren Jesu Christi. Het incipit
luidt dan : 0 zoete Jesu, ic aerm zondich mensche beghere u te loven...
Dhr. Peeters blijkt evenwel aan de term „oef f eninghe" een beperkte
en beperkende betekenis te hechten, wanneer hij zegt : „Die oefening
(op de passie) bestaatnl. uit een reeks vrome beschouwingen, verzuchtingen en gebeden bij enkele wel bepaalde momenten uit het Lijdensgebeuren" (a.c., 125). Hierbij heeft hij teksten op het oog als Die IX
couden ons heeren ihesu christi, nl. „negen meditaties..., waarin men
overweegt hoe Christus het koud had" (a.c., 128) op bepaalde ogenblikken van zijn leven. Goed, dat is inderdaad 66k een „oefening"
waarvan het eigenlijke „beperkte" voorwerp inderdaad klaar omschreven wordt door de ondubbelzinnige qualificatie zelf uit de titel ; maar
de vraag is, of Die scoone... oe f f eninghe een „oef f eninghe" is in de gebruikelijke, algemene en ruime betekenis, dan wel in de door dhr. Peeters beperkte zin, en of zij volgens die norm formeel en redactioneel
van Die passie Ihesu moet onderscheiden warden. Wie met de mndl.
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vrome literatuur enigszins vertrouwd is, weet dat het woord oef f eninghe een ongemeen brede betekenis heeft en in allerlei verband toegepast wordt, zodat men op de al of niet aanwezigheid van die term in
een titel of rubriek geen enkel argument kan bouwen.
Terzake is het niet genoeg te zeggen, dat S.O. slechts enkele momenten uit de passie behandelt ; dhr. Peeters moet bewijzen, dat die momenten gekozen en geordend werden van uit een bepaald formeel object of
motief, dat aan deze tekst de trant van een „oef f eninghe" in beperkte
zin verleent, en dat het beperkt aantal momenten niet bv. het resultaat, min of meer toevallig, van een pure aaneenrijging van fragmenten zonder formele band, zonder ordenend doel, zou blijken te zijn.
Het kan lijken, dat wij in woordenvitterij vastlopen ; maar aangezien
onze opponent aan dit formeel onderscheid tussen Lijdensverhaal en
Oe f f eninghe zijn gehele argumentatie omtrent Die scoone... oe f f eninghe vastknoopt, achtten wij het nodig, de lezer tegen een foutieve tendenz, die aanvankelijk in zijn betoog vrij banaal en onschuldig mag
lijken, van af het begin te waarschuwen.
2) Dhr. Peeters vervolgt : En ook die momenten (uit het passieverhaal) werden door A. Ampe aangestipt in een ander artikel, waar hij
de indeling van „Wloestijne", „Wijngaert der Sielen" en „Exercitie
Tauleriana" vergelijkt ( 6 ). Maar door te willen vergelijken heeft de
geleerde wellicht te veel rubrieken en capittels aangeduid. Tellicht waren het er maar negen, nl. ... (a.c., 125).
De lezer weet evenwel, dat „de geleerde" op dat ogenblik S.O. niet
kende en dus daarmee geen rekening hield (geen rekening kon houden...) ; dat hij de indeling van Den wijngaert der sielen en van de
Exercitia tauleriana (en niet van Die woestijne) vergeleek, maar dat hij
objectief alle rubrieken en capittels uit de twee beschouwde werken
aangaf, zonder ook maar één, met welke bedoeling ook, uit te vinden,
omdat hij de identiteit van inhoud tussen het dietse en het latijnse werk
moest bewijzen, nl. de 54 hoofdstukken van dat passieverhaal, die hij
noch iemand anders tot 9 kan reduceren.
3) De lezer zal zeker bij ons laatste citaat uit dhr. Peeters gestruikeld zijn over het tweemaal voorkomende : wellicht ( 7 ) . Inderdaad,
(6) Bedoeld wordt nr. 1 uit mijn artikelenreeks (zie p. 167) , speciaal p.
276 8.
-

(7) Voor één maal vestigen wij de aandacht van de lezer op het in de studie
veelvuldig voorkomend gebruik van „verzachtende" termen als wellicht, waarschijnlijk enz. Men vrage zich af, in welke mate ze de trefzekerheid van de argumentatie daarin weergeven en of een onbevangen discussie nog mogelijk blijft.
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wij moeten ons afvragen, over welke Scoone ... oe f f eninghe hij spreekt,
waarin hij negen passiemomenten ontdekt. Als we hem goed verstaan,
bedoelt hij hiermee niet een of andere tekst, die hij in handen heeft,
maar een werk, waarvan hij bij hypothese het bestaan en de inhoud
meent te kunnen voorstellen, uitgaande van een bestaande tekst als Die
schoone oeffeninghe, die bv. ca. 1540 door de Brugse drukker Hubrecht
de Croock verspreid werd. We lezen immers :
„Aan de basis van „Scoone...0e f f eninghe" ligt, zoals we schreven,
een verhaal. En dit verhaal is, hoewel kort, gaaf gebleven : het werd
niet met nieuwe „historische" details uitgebreid. Het behoort tot de
traditie van Ludolf van Saksens „Vita Jesu Christi".
Maar dan zijn er die overwegingen, o.a. ontleend aan Ps. Augustinus en Ps. Bernardus. Die werden wellicht uitgebreid en daardoor
bestaan er waarschijnlijk verschillende versies van de „Oe f f eninghe"
(a.c., 126).

Ondanks deze uitleg, die toch maar op een paar oncontroleerbare
affirmaties berust aangaande de basis van wat die Urschriftt moet
zijn, en die ons de verdere evolutie van latere bewerkingen met een
waarschijnlijk en een wellicht schetst, zijn wij niet veel wijzer geworden
eninghe. Daardoor
aangaande deze hypothetische Scoone... Oeffeninghe.
blijkt alleen, dat dhr. Peeters het bestaan van „verschillende versies"
van S.O. wel graag wil vermoeden maar die niet met teksten in de hand
heeft vastgesteld.
4) Tegenover de vorige affirmaties en veronderstellingen horen we
met genoegen eindelijk een kritische vraagstelling vanwege onze opponent : „Belangrijk is nu wel de ouderdom van dit boekje te kunnen
be palen. Voorlopig kennen we de tekst alleen maar uit drukken van ca.
1540. Toch zijn er „indicia" voorhanden om die datum hoger op te
schuiven" (a.c., 126 7).
-

Hier stelt hij een klaar onderscheid tussen de drukken van ca. 1540
en het (hypothetische) „boekje", d.i. De scoone oeffeninghe, waaruit
hij de 9 momenten opsomde, maar dat hij ...niet in handen heeft. Alles
wat hij daarover wil zeggen, moet hij dus halen uit de drukken ca.
1540... Men begrijpt dan ook het belang, dat we aan de „indicia", die
de hoge ouderdom van dat boekje kunnen bepalen, moeten hechten.
5) Een eerste i n d i c i u m zouden wij zelf de auteur in de hand gespeeld hebben :
"A. Ampe wijdde immers een studie aan de „Exercitia Tauleriana",
„Den Wijngaert der Sielen", Vervoorts „Woestijne", „Hortulus Animae", „T'Gulden Ghebedeboeck" en hun onderling verband. Eén van
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zijn besluiten kwam hierop neer dat „Den Wijngaert", in 1548 in het
Latijn vertaald, als „Exercitia Tauleriana" werd uitgegeven en dat Vervoort in de drie geciteerde werken uit de „Wijngaert" zou hebben afgeschreven" (a.c., 127) .
Om de feitelijke gedachtengang te volgen, onderscheide de lezer
goed in ,,één" van mijn besluiten twee totaal verschillende stellingen :
1) Den wijngaert der sielen werd in 1548 door Surius in het latijn vertaald en verscheen als de aan Tauler toegeschreven Exercitia ; 2) Den
W/ijngaert der sielen gebruikte Vervoort als bron in drie zijner werken.
Terwijl onze opponent de 2e stelling nu reeds opnoemt maar ze eerst
in § 2 aan kritiek onderwerpt, haakt hij op onze le stelling (die hij in
zijn „Besluit" aanvaardt ; zie hiervoren p. 169) hier ter plaatse in, om
zijn indicium aldus te formuleren :
"Op een bepaald ogenblik vraagt de geleerde zich echter af, of Surius,
de vertaler, geen handschrift gebruikte, dat ouder was dan de tekst van
1544. En hij vermeldt de uitspraak van, zoals hij hem noemt, de „nochtans enigszins kritisch ingestelde C. Schmidt (,,Johannes Tauler von
Straszburg", Hamburg, 1841) : „Eine kurzlich nach einer Handschrift
aus dem Kloster Rebdorf, vom Jahre 1458, herausgegebene, aber leider
in Neudeutsch iibersetzte Abhandlung Von dem Leiden unseres Herrn
I esu Christi, ist ahnlichen Inhalts wie des Surius „Exercitia", nur viel
kurzer und tragt ebenso wenig das Geprage des Tauler'schen Geistes
an sich". Met deze uitgave wordt bedoeld : „JOHANNES TAULER,
„Von dem Leiden unseres Herrn Jesu Christi und von neun Felsen oder
Standen eines christlichen Lebens". Sulzbach, V. Siedel, 1837. Dit boek
hebben wij tot nu toe vergeefs gezocht..." (a.c., 127) .
Onze vraag luidde feitelijk, enerzijds of de Codex germanicus van
Den wijngaert der sielen, die Surius vertaalde, een diets of een duits
werk was, anderzijds of Surius de dietse tekst in de druk van 1544 of
in een hs. zou gevonden hebben. Mijn opponent haspelt deze dubbele
vraagstelling dooreen : hij herneemt mijn 2e vraag en ontleent een
randbemerking bij mijn le vraag. Mijn citaat uit C. Schmidt, dat ik in
een noot aldus inleidde : Hoeven wij veel aandacht te schenken aan
een aanmerking van C. Schmidt... ?, voerde ik wegens een louter methodische skrupel aan. Aangezien ik zijn beschouwing niet met pasklare
argumenten kon weerleggen, omdat de druk van 1837 onvindbaar
bleek (en nog blijkt), moest ik ze vermelden, al moesten zijn bewoordingen iedere objiciënt alle hoop ontnemen. Achteraf konden we het
rebdorfse hs. zelf, waaruit de duitse door Schmidt besproken passietekst ontleend was, identificeren, nl. Cgm. 627, „Der grosse Tauler",
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f .44rb-51vb, uitvoerig beschreven door A. Spamer, Uber die Zersetzung
und Y'ererbung in den deutschen Mystikertexten, Giessen, 1910, 101.
Die enkele bladzijden hebben geen uitstaans met het hs., dat Surius
vertaalde. Daarmee kan C. Schmidt's louter theoretische vraagstelling
uit het onderzoek terzake voorgoed verdwijnen, zodat dhr. Peeters'
eerste indicium een brosse strohalm moet blijken.
6) Een tweede indicium zoekt dhr. Peeters in eigen land :
„Er bestonden in de 14e en 15e eeuw verschillende Passiebeschouwingen in negen punten onderverdeeld. De titel geeft gewoonlijk aan
waarover men er juist mediteerde" (a.c., 128) .
Niemand denkt er aan, deze uitspraak te betwijfelen..., maar hoe
bewijst deze algemene evidentie, dat de Scoone... oe f f eninghe, of Den
wijngaert der sielen, of welk ander hypotetisch bedacht werk feitelijk
in de 15e eeuw bestaan heeft ? De lezer neme het mysterieuze negental ter harte, dat voortaan de leiddraad in de argumentatie wordt !
De voorbeelden van negen-teksten, die dhr. Peeters aanhaalt, zijn trouwens weinig suggestief.

a) Eerste voorbeeld :
"In de „Scoone... oef f eninghe" gaat het vooral over de druif die uitgeperst wordt, nl. hoe Christus op verscheidene momenten zijn bloed
verloor. Dat verklaart de titel „Wijngaert" : Christus is de druif en
het sap, Zijn bloed, zal de ziel laven : „Den Wijngaert der sielen" (a.c.,

128).
Men bemerke : 1) Stilzwijgend acht dhr. Peeters reeds bewezen, dat
S.O. strikt negen punten bevat (wat, zoals we verder zullen aantonen,
absoluut niet waar is) . 2) Het motief, waardoor S.O. tot een „oefening" in de beperkte zin des woords (zie hiervoren p. 42-44) wordt, is
uitgedrukt in de titel, niet van het (hypothetisch) oorspronkelijk werk
der S.O., maar van een (volgens het oordeel van dhr. Peeters) latere
zeer dubieuze bewerking : Den wijngaert der sielen. 3) Het motief der
uitgeperste druif is wel schering en inslag in dit werk, maar niet alle
hoofdstukken zijn daarnaar formeel gemerkt en uitgekozen, want de
hele passie wordt verhaald en overwogen.
b) Het 2e voorbeeld is hs. Gent UB., 205, dl. III, f.38-79 : Hier beghinnen IX couden ons heeren ihesu christi (zie a.c., 128) . Helaas, het
hs. is pas in het le kwart der 16e eeuw geschreven, zoals wij in een
andere studie zullen bewijzen. Trouwens, zoals dhr. Peeters terecht
noteert, „de meditaties (daaruit) stemmen niet overeen met die van
„Scoone ... Oef f eninghe" (a.c., 128).
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c) Het derde voorbeeld herinnert aan het citaat uit C. Schmidt (zie
hiervoren p. 174-5) : „Von dem Leiden", aansluitend bij „Von neun
Felsen", overwoog misschien in negen punten de "hardheid van de
grond', nl. hoe Christus regelmatig ruw met de grond in aanraking
kwam. Dan bestond er een gelijkenis met „Oef f eninghe". Hierin lezen
we hoe Jezus viel, hoe het kruis „op een steen" gestoten werd, hoe Hij,
reeds op het kruis genageld, met kruis en al op de grond sloeg. Een
vergelijking met „Von neun Felsen" toonde in elk geval aan dat, ondanks verschil van opzet, nochtans de stijl en de uitdrukkingen vaak
overeenstemmen met die van „Oef f eninghe" ; hetzelfde kan wellicht
gezegd worden over „Wijngaerden der sele", „ghescreven in... 1468"
"(a.c., 128) .
Niet misschien of wellicht, maar zeker is de lezer verbijsterd door
zoveel geredeneer, dat helaas wel nutteloos moet blijken, wanneer hij
bedenkt : 1) dat Von dem Leiden en Von neun Felsen met elkaar niets
gemeens hebben, tenzij het toeval dat een bekrompen Tauler-vereerder
uit 1837 beide werken in één bandje uitgaf' ; 2) dat Von neun Felsen
alles behalve passieliteratuur is ; 3) dat men de middeleeuwse realistische passieliteratuur misschien hier of daar welwillend kan interpreteren, maar zeker niet nodeloos met alles behalve smaakvolle ficties moet vermeerderen, in de hoop door hypothetische gelijkenissen
het bestaan van S.O. in de 15e eeuw te bewijzen ; 4) dat men door het
lezen van Wijngaerden der sele, toegeschreven aan Johannes Veghe,
uit 1486, zij het in de herdruk van 1940, (en dat niets met Roecx'
„W ijngaert der sielen te maken heeft) zich van het tegenovergestelde
kan overtuigen.
7) Het wankele terrein der vergelijkingen verlatend, wil dhr. Peeters meer tastbare bewijzen leveren :
„...dat „Oef f eninghe" op zijn minst uit de 15e eeuw stamt, bewijst
J. Valckenaere. Hij gaf in 1898 te Gent de „Oef f eninghe" uit onder
de titel : „Passiebloemen Dit is een zeer schoone en godvruchtige oef eninge van het lijden ons liefs Heeren Jesu Christi. Handschrift der jaren 1400 uit het middeleeuwsch in het huidig dietsch overgesteld".
De tekst is een „gemoderniseerde" weergave van wat in de drukken
van ca. 1540 voorkomt. De aanduiding „der jaren 1400" is wel vaag
en kan de hele eeuw bestrijken. Maar belangrijker is te weten in hoever die uitspraak zelf geloofwaardig is.
( 8 ) De vele eruditie, die dhr. Peeters a. c., 127-9, aangaande Merswin's
Von neun Felsen aanvoert, heeft met het gezochte passietractaatje niets te maken.
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J. Valckenaere gaf in 1902 te Roeselare een andere tekst uit, onder
de titel „Het gheestelijc Harpenspel van den Lijden ons Heeren". Hiervan zijn verschillende 15e eeuwse hss. bekend. Ook in hs. Gent UB.
205, t. III, ff. 81-123 komt het voor. Valckenaere blijkt dus wel over
15e eeuwse handschriften beschikt te hebben en we mogen zijn woorden „der jaren 1400" als geloofwaardig aanvaarden" (a.c., 129) .
Laten wij vooreerst de verdienste van dhr. Peeters erkennen, dat
hij de Passiebloemen van Valckenaere wist te identificeren met de
Scoone... oe f f eninghe. Minder verdienstelijk is helaas de manier, waarop hij dit feit binnen zijn gedachtenconstructie uitbuit. Hoe dan ook,
hij voelt de noodzaak, de geloofwaardigheid van Valckenaere's uitspraak te toetsen. De bewijsvoering terzake gebeurt radikaal, maar
druist ten slotte tegen alle regels der logica in.
Immers, 1) omdat er 15e-eeuwse hss. van het Harpenspel bestaan
zouden hebben, is dit nog geen bewijs, dat Valckenaere zijn Harpenspel
(1902) naar een hs. zou uitgegeven hebben, wat zijn bewering ook moge betekenen ; 2) indien hij een hs. voor de uitgave van zijn Harpenspel zou gebruikt hebben, is dit weer geen bewijs, dat hij voor zijn
Passiebloemen een 15e-eeuws hs. tot zijn beschikking zou gehad hebben.
Wat er ook van deze argumentatie moge zijn, kunnen wij, na hernieuwd onderzoek der zaak, waarvan we elders een omstandig verslag
hopen uit te brengen, de volgende vaststelling (die wij uiteraard hier
tot de Passiebloemen beperken) voorleggen : J. Valckenaere bezat een
hs. van de S.O. Dit is voor het ogenblik onvindbaar, maar W. De
Vreese heeft het destijds persoonlijk gezien en er een beschrijving van
gemaakt, die nu in de B.N.M. te Leiden berust. Welnu, daarin wordt
het hs. zonder meer als 16e-eeuws gekarakteriseerd. Deze in tempore
non sus pecto gegeven datering zullen wij moeten aanvaarden, te meer
daar bij De Vreese een algemene neiging bestond, de mndl. hss. eer te
vroeg dan te laat te dateren.

**
^

Wanneer we de resultaten van onze eerste § willen samenvatten,
moeten we vaststellen, dat dhr. Peeters er niet in slaagde, enig steekhoudend bewijs te leveren voor zijn bewering, dat S.O. een passie-„oeffeninghe” zou zijn, die reeds in de eerste helft der 15e eeuw bestond en
die zich sindsdien in allerlei versies ontwikkeld en verspreid heeft.
Aangezien alle pogingen om een vroegere tekst van S.O. wetenschappelijk aannemelijk te maken mislukten, komen wij tot het besluit, dat
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de éne redactie daarvan ons uitsluitend in hs. of in druk uit de eerste
helft der 16e eeuw toegankelijk is.
Tegelijk moeten wij opmerken, dat dhr. Peeters bij zijn poging, om
een hogere ouderdom van S.O. te bepalen, „op zijn betoog vooruitlopend" (vgl. a.c., p. 127), feitelijk en praktisch is voorbijgegaan aan
een eigenlijke bewijsvoering van zijn bewering, dat Vervoort voor zijn
W/oestijne uit S.O. putte, en niet uit Roecx' Wijngaert der sielen, zoals wij beweerd hadden. Daarmee is deze problematiek naar § 2 verschoven, waar ook wij de gelegenheid zullen hebben de ware aard en
herkomst van S.O. te omschrijven.

§ II. VERVOORT EN „DEN WIJNGAERT"
Na de voorafgaande beschouwingen, die ten slotte vrij negatieve
resultaten omtrent S.O. opleverden, moeten wij ons de eigenlijke vraag
laten voorleggen, ni. welke is de literaire verhouding tussen Vervoort
en „Den wijngaert der sielen" ? Concreet gezien, welke is de verhouding tussen Vervoort, „Den wijngaert der sielen" en de S.O., die op
een of andere wijze de tussenschakel moet zijn geweest ? Dhr. Peeters
schetst het probleem als volgt :
"A. Ampe meende dat Vervoort uit de „Wijngaert" kopieerde. De
overeenstemming van lange fragmenten in verscheidene Vervoortwerken en in „Den Wijngaert" mag inderdaad letterlijk genoemd worden. De reden van die overeenstemming ligt echter in het feit dat én
Vervoort én de schrijver van „Den Wijngaert" uit een gemeenschappelijke bron afschreven, en wel uit „Scoone... Oef f eninghe" . Als voorbeeld en bewijs druk ik het belangrijke „Ecce homo"-fragment af"
(a.c., 130) ( 1 ) .
Na het parallel afdrukken van genoemd fragment (a.c., 130-139)
schrijft hij zeer kordaat, maar daarom niet minder verward en verwarrend :
(I) De lezer moet het voor lief nemen, dat hij ipv. een antwoord op de
eerste vraag een tweede vraag krijgt. Vervoort immers heeft, volgens de probleemstelling van dhr. Peeters, voor zijn IVoestijne geput uit S.O., en niet
(rechtstreeks) uit Roecx' Wijngaert, WANT Roecx zelf heeft uit S.O. geput.
Om wille van dit want gaat de aandacht van dhr. Peeters nu in hoofdzaak naar
het bewijs zelf van dit argument. Dit kan op zich belangrijk zijn, maar is logisch geen bewijs van de eerste affirmatie, waar het hier om gaat.
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"Zelfs indien we niet wisten dat „Oef f eninghe" ouder was dan de
andere twee werken, zou de vergelijking der drie teksten dat bewijzen.
De overeenstemming is inderdaad grotendeels letterlijk. Maar elk van
beide afschrijvers kiest op eigen houtje wat weggelaten en wat bijgevoegd zal worden. En in die tekstwijzigingen bestaat geen overeenstemming. Dat bewijst reeds dat „Oef f eninghe" een op zichzelf bestaand,
afzonderlijk werk vormde en dat de woorden van „Woestijne" niet uit
„Wijngaert" stammen, noch vice versa" (a.c., 140) .
Aangezien we volgens onze voorafgaande kritiek van dhr. Peeters'
hypothese helemaal niets weten over de „hogere ouderdom" van S.O.,
moeten we meer dan ooit nagaan, of de vergelijking der teksten die
kan bewijzen ( 2 ) . Een dergelijke vergelijking moet effectief gebeuren,
en wel zonder a priori, zodat wij door een objectief afwegen van gelijkenis en verschil in de 3 teksten, waarvan wij methodologisch aanvankelijk geen karakteristiek van origineel of afschrift aan de een of
de andere mogen toekennen, tot een verantwoord inzicht komen, welke
teksten het origineel, resp. de afschriften, moeten heten, welke auteurs
als de oorspronkelijke schrijver, resp. als de afschrijvers, aangezien
moeten worden.
Welnu zonder enige effectieve vergelijking der teksten, nl. na een
louter parallelafdruk der teksten zonder discussie of tekstkritiek (3),
is dhr. Peeters volgens vorig citaat dadelijk met de conclusie klaar :
1) dat de overeenstemming grotendeels letterlijk is (wat natuurlijk
niets zegt over originaliteit of afhankelijkheid of de richting der afhankelijkheid : quod erat demonstrandum) ;
2) dat elk van beide „afschrijvers" op eigen houtje kiest ; m.a.w.,
dat én Vervoort én Roecx ( 4 ) beide afschrijvers zijn, en dat S.O. het
(2) Weer ziet de lezer, hoe de auteur op de le plaats om de S.O. bekommerd is, en hoe hij, om de „ouderdom" daarv an te bepalen, een vergelijking
tussen de 3 teksten opzet. We zijn wel verplicht hem op deze weg te volgen,
om te zien waar hij struikelt.
(3) De ± 27 voetnoten bij de parallelteksten betreffen in hoofdzaak de
daarin voorkomende „bronnen" (H. Schrift, Alijt Bake) . Wat niets met tekstvergelijking te maken heeft. De Bake-bronnen zal de auteur in zijn constructie
blijken nodig te hebben (zie p. 240) .
( 4 ) Waarom de auteur angstvallig de naam Roecx vermijdt, zal de lezer,
die uit de pijnlijke omschrijvingen een opzettelijkheid moet vermoeden, pas in
§ III vernemen. Aangezien wij die zelfde drijfveer niet hebben, gebruiken wij
dan toch maar die naam, al ware het maar om geen nutteloze omschrijvingen
te maken en om kort te zijn, terwijl wij die drijfveer zelf later zullen onderzoeken (p. 234-9).
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origineel is. Dat is een bewering, waarvan men de bewijsvoering te vergeefs zoekt. Maar in plaats hiervan weidt onze opponent breedvoerig
over de verschillen tussen Vervoort en Roecx uit (a.c., 140-4) .
Welnu, het gaat er hier niet om, of Roecx en Vervoort verschillende
schrijverstemperamenten waren (wat iedereen kan aanvoelen), maar
OF ZIJ BEIDE UIT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BRON AFSCHREVEN. En dit
wordt niet bewezen, doordat hun resp. afwijkingen tegenover een 3e
tekst onderling verschillen, maar doordat hun beider afhankelijkheid
tegenover de 3e tekst voor elke auteur afzonderlijk aangetoond
wordt (5).
In casu zou men moeten bewijzen, niet dat Vervoort en Raecx verschillend geaarde schrijvers zijn, maar dat niet alleen Vervaart, doch
ook Roecx uit S.O. heeft afgeschreven. En dat stelt onze opponent als
een evidentie voorop : dat bewijst hij niet. Tegenover mijn stelling,
dat Vervoort van Roecx afhankelijk was (dat, en dat alleen kon ik met
de mij alsdan beschikbare gegevens beweren), poneert dhr. Peeters,
dat Vervoort én Roecx uit S.O. zouden afgeschreven hebben, zonder
blijkbaar het vermoeden te voelen opkomen, dat duur tertium : er is
minstens één derde mogelijkheid, nl. dat Vervoort wel rechtstreeks uit
S.O. kopieerde, maar dat S.O. zelf een bewerking van Roecx is, zodat
Roecx het (rechtstreekse of onrechtstreekse) origineel tegenover de 2
andere zou zijn (6).
Bij de vraag naar de onderlinge afhankelijkheid tussen S.O., Vervoort's Tioestijne en Raecx' W/ijngaert der sielen, kan men al dadelijk
zeggen, dat Vervoort van S.O. afhangt, en niet andersom. Immers, terwijl ik vroeger meende, de parallellen tussen Roecx en Vervoort te
moeten verklaren, doordat Vervoort (rechtstreeks, bedoelde ik in dat
verband) uit Roecx zou overgeschreven hebben, toonde dhr. Peeters
aan, dat de afhankelijkheid van uit het bestaan van S.O. moet beschouwd warden en in feite passend en afdoende van uit deze tekst
verklaard wordt. Dit moeten wij beschouwen als een merkelijk winstpunt uit het onderzoek van dhr. Peeters.
Bij de aldus nog resterende vraag, nl. de verhouding tussen Roecx
en S.O., poneert hij, dat Raecx, zoals Vervoort, uit S.O. overschreef,
zodat Den wijngaert der sielen, die in de druk van 1544 254 f f . telt,
niets anders zou zijn dan een later ontwikkelingsproduct van uit S.O.,
die in de brugse druk 27 f f . bevat... Indien deze stelling waar zou
(5) Hierop komen wij later terug ; zie p. 86s.
(6) Vgl. p. 216, n. 1.
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blijken te zijn, is het duidelijk, dat mijn verklaring van Vervoert's afhankelijkheid t.o.v. Roecx helemaal zou vervallen. Het lijkt wel alsof
mijn opponent meent, dat 1) de (rechtstreekse) afhankelijkheid van
Vervaart tov. S.O. meteen inhoudt, dat iedere (bv. onrechtstreekse) afhankelijkheid tov. een andere bron (in casu Roecx) moet uitgesloten
worden ; en 2) dat dit alleen kan bewezen worden, doordat Roecx zelf
op zijn beurt uit S.O. moet afgeschreven hebben. Men kan vermoeden,
dat een dergelijke redenering enigszins tegen de regels van een gezonde logica indruist. Immers de afhankelijkheid van Vervoart tov.
S.O. blijft wat zij is, ook indien Roecx de bron van S.O. is, nl. indien
niet Roecx uit S.O. overschreef, maar indien de opsteller van S.O. zijn
tekst uit Roecx putte. Aan deze laatste mogelijkheid schijnt mijn opponent niet gedacht te hebben. Het komt er dus op aan, een kritische
vergelijking tussen W/ijngaert en S.O. door te voeren, om uit te maken
welke mogelijkheid als redelijke verklaring van de teksten door de f eiten opgedrongen wordt. Aangezien deze niet gegeven werd, moeten
wij hierna deze taak opnemen, hoe omslachtig zij ook moge lijken.
Wij menen bovendien, dat het ware inzicht in de S.O. pas kan verkregen warden, wanneer we ze in haar concreet historisch perspectief
weten te plaatsen. Immers door het feit, dat, historisch gezien, de belangstelling voor S.O. bepaald werd, enerzijds door de brugse druk
c. 1540, anderzijds door hs. Valckenaere en de heruitgave ervan, werd
het hele onderzoek van uit een west-vlaamse optiek doorgevoerd. Tegelijk bracht het bestaan van hs. Valckenaere de als 't ware vanzelfsprekende suggestie, dat een handschriftelijke traditie aan de drukredactie voorafging en meteen afdoende het bestaan van allerlei mogelijke voorafgaande ontwikkeling bewees. Welnu deze tweevoudige
„evidentie" mag eerst als wetenschappelijk standpunt voortaan aangenomen worden, wanneer beide gegevens met het geheel van alle
bekende elementen aangaande oervorm en herkomst van S.O. geconfronteerd zijn geworden ; alleen hieruit kan men het historisch perspectief vastleggen, waarin het daarna mogelijk zal zijn, ieder afzonderlijk gegeven zijn ware plaats te geven.
We kennen van S.O. niet alleen de 2 west-vlaamse getuigen, maar
een vrij groot aantal andere drukken : uit Noord-Nederland en uit
Antwerpen. In de drukken moeten wij onderscheiden : het A type, dat
na de eigenlijke tekst van het passietractaat, waarover we tot nu toe
uitsluitend spraken, nog een 2e tractaatje bevat : Hier beghint een de-

vote oeffeninghe
f eninghe ende leringhe, die zeer goed is ghelezen voor alle
kersten menschen ende religieuzen (aldus de brugse druk, f. 28r-30v) ;
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en het B - type, dat na de 2 voornoemde tractaten nog een reeks gebeden
geeft :Hier beghint een seer schoone devote Belijdinghe of Biechte tot
onsen lieven Heere. W/elcke behoort een goet Christen mensche te bidden, met een vast geloove ende berou zijnder sonden, tsmorghens al.s
hy opgestaen is. Ende noch veel diveersche schoone Oratien, principalijck alsnzen ter tafelen ons Heeren wilt gaen, ende ooc alsmen gheweest heeft, seer devotelijck om Godt onsen Heere Jhesum te aanbidden
(aldus in antwerpse druk, 1564, f. 57 57r 72v) . De brugse druk vertoont het A-type ; hs. Valck. daarentegen het B-type.
Anderzijds stelt men vast, hoe alle drukken de eigenlijke passietekst
in een zelfde a-versie bieden, terwijl hs. Valck. de hiervan afwijkende
-versie bevat.
Bovendien geeft alleen hs. Valck. als eerste illustratie bij het passietractaat de voorstelling van Jezus' doodstrijd, die strikt logisch door
de aanvangtekst vereist wordt, terwijl alle (ons bekende) drukken een
hiervan afwijkende houtsnede leveren.
Dit elementencompleks, waarbij de verhouding tussen Roecx en S.O.
aansluit, moet als geheel behandeld worden, zodat het historisch perspectief wetenschappelijk getekend wordt. Van hieruit dringen zich enkele vragen op, waaraan wij ons achtereenvolgens willen wijden.
-

-

Eerste vraag : Hangt Roecx' Wijngaert van S.O. af ?

Dit is wel de eerste vraag, die zich uit de beschreven problematiek
opdringt en die in de lijn van onze vorige uiteenzetting ligt. In de verlenging van het historisch bepaalde onderzoek gaan wij van de brugse
druk uit, waarbij wij van meet af aan en doorlopend gewaarschuwd
moeten zijn tegen de voorstelling, alsof de west-vlaamse herkomst van
S.O. nu reeds zou vast staan. Om de noodzakelijke vergelijking tussen
Roecx en S.O. zo volledig mogelijk te houden, willen wij allereerst een
schema aanleggen, dat het parallelisme tussen beide werken ook typografisch in het licht stelt ( = A) ; daarna geven we een reeks opmerkingen, waarin we het parallelisme kritisch pogen te ontleden en de aard
der wezenlijke verhouding daarin inzichtelijk trachten vast te stellen,
zodat we hieruit de richting der afhankelijkheid tussen beide teksten
kunnen bepalen (= B) ; ten slotte volgen nog enkele bedenkingen aangaande bepaalde zienswijzen van onze opponent ( = C) .
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A. SCHEMA VAN HET PARALLELISME TUSSEN WIJNGAERT EN
SCOONE OEFFENINGHE ( 1 )

F.1 r Den W"i jngaert der sielen...
F.1 v,c.1. Hier beghint een devote
oe f f eninge..., daer mede dat een
mensce hem mach leeren exerciteren in die beneficien gods, ende
bisonder der incarnacien ende passien
F.4v,c.2. Hier beghint een ghebet
op die incarnacie ende leven Christi Jesu
F.14r,c.3. Jhesus heeft ghewasschen die voeten zijnre discipulen
F.17v, c.4. Vander institucien des
heyligen weerdighen sacraments
F.26r,c.5. Een devote oracie

( 1 ) In het hier volgende schema brengen wij in de mate v an het mogelijke
de correspondentie tussen Den wijngaert der sielen, Antwerpen, 1544, en
Scoone Oeffeninghe
f eninghe (brugse druk ca. 1540) typografisch als 't ware in beeld,
daarbij ons tot de grote lijnen beperkend en enkele typerende gevallen van
snijpunten aangevend. Voor S.O. duiden wij de indelingen van de tekst aan
volgens § (= paragrafen), met vermelding van eventuele rubriek, initiaal en
illustratie. In het schema brengen wij aan, enerzijds cijfers,
ers, die verwijzen naar
onze hierna volgende reeks beschouwingen : B. Kritische opmerkingen, p. 198215, welke moeten dienen om de kritische waarde der contactpunten tussen
beide teksten te bepalen ; anderzijds letters van het alfabet, die verwij zen naar
p. 230-4, waarin wij, ter oplossing van een vierde vraag, een doorlopende vergelijking maken tussen S.O. uit de brugse druk en hs. Valckenaere,
dat de zelfde tekst in enigszins andere redactie bevat. Het hs., dat eens in het
bezit van de west-vlaamse priester was maar na zijn dood spoorloos verdwenen
is, kennen we uitsluitend dank zij de beschrijving van W. De Vreese, nu bewaard in de B.M.N. te Leiden, en door de moderne vertaling er van door
Valckenaere uitgegeven (Gent, 1898) . Met hs. Valck. bedoelen we dan wat
we uit de voornoemde informatiebronnen kunnen halen. NB. Over de hss. v an
J. Valckenaere is een studie in voorbereiding.
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F.29v,c.6. Hier beghint een devote F.1 r. Dit is een zeer schoone ende
oeffeninghe op die passie'
devote oeffeninge
f eninge vander passten
O.L.H. J.C. - titelvignet : Wapenen X'.
F.1 v Houtsnede : Christus op
't kruis.
F.2r,§1 2. Een schoone oeffeninghe
f eninghe

vander passten ons heeren Jesu
Christi'

F.32v,c. 7. Vander groter droefheyt
heyt

ende bangicheyt die Christus int
ho f ken hadde van zijn toecomende liden
Als ons heer int hof ken quam, soe
heeft hi anxtelijc begonst droef te
zijn... seggende : Mijn siele is bedroeft ter doot toe. Laet ons nu
gaen sien welc die sake is van deser grater droefheyt... twee saken
... , die ons meest mochten beweghen... Die eerste sake is gheweest ons... ronden ... b
f.3 7v ... op dat hi ons droncken
maken soude van zijnder minnen.
Laet ons aensien...

Doen ons heere int hoveken
ginck 3 sprack by tot zynen discipulen : 0 myn ziele is bedroeft
totter doot.
,

0 mensche hij was bedroeft voor onze zonden...
f.3r...om dat wy daer uut droncken zouden worden in uwer minnen.

F.39r,c.8. Oracie totten heere
f.42v (zonder rubriek) . Ten anderen mael heeft Cristus droeve
gheweest, want hi aensach alle dat
grouwelijc _Men_
f43r ...0 wat droefheyt, wat anxsteliker bangicheyt heeft dat minlijc herte Cristi ende alle zijn
ledekens vervult. Wi sullen hier
aenmercken, dat ons gesontmaker
Christus Jesus stont altoos met
sinen geeste ende met alle sinen
crachten opgerecht...

Och wat droefheyt heeft dat
minlick herte Jhesu Christi ende
zyne teere ledekens ghehad. Wy
zullen aenmercken hoe dat Jesus
altoos metten wercke 5 met den
gheeste opgherecht...

.45r ...dan hi eenen mensche van f4r ...dan ghy eenen mensche van
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sinen wegen hadde verloren laten
bliven.
Coemt alle devote ende goetwillighe menschen, die begeert in
duechden voort te gaen...
f47r ...Hier na heeft die minlike
heere zijn discipulen ghewect, seggende : Staet op, het is ghenoech;
siet, hi is nakende, die leveren sal.
0 mijn siel, denct nu dat ghi
daer met Christo inden hof zijt,
ende dat Christus dit woordeken
tot u gesproken heeft. Daer om
staet op uuten slape der sonden,
uuten droom der traecheyt ende
der bedriegheliker aertscher ghenoechten, uut alle delectacie ende
ghemaec der natueren. Ende heft
op u cruyce der penitencien ende
tribulacien, ende volght christus na.
Aenmerct met grater compassien
ende...
F.47v,c.9. Een oracie tot onsen
heere
F.49,c.10. Jhesus is sinen vianden
te ghemoet ghegaen.
Doen ons heere Jhesus Christus
wist, dat zijn verrader Judas was
nakende, omringhelt metten duyvelscher scharen der bloetgieriger
menschen...
f.52v. . . .0 mijn siele,
0 hoe dicwils gae ic teghen minen
even kersten sonder spreken, ende
met onweerdicheyt provocere ic
hem tot haet ende nijt, ende verdoem zijn ziele, dien ic met eenen
vriendeliken opsien ... mocht paeyen ende bewegen tot charitaten ?
...

uwentweghe verloren zoud laten
worden.
F.4r. Comt 6,b alle goetwillighe
menschen, die begeert in duechten voort te gaen...

f.4v ...Hy heeftse ghewect, segghende : Staet op, het is genouch.
Hy is hier, die my leveren sal.
Peynst, o mensche, dat ghy van
Christus dat woordeken hoord, ende met hem int hoveken zyt, ende
dat Christus tot u dat woordeke
spreict : Staet op uut den slaep
der sonden, der traegheyt ende
der aerdsche ghenouchte, uut u
delectatien ende ghemac der creaturen. Ende heft op dat cruce der
penitentien ende tribulatien, ende
volght my na,

ende gaet u vianden
te ghemoete, ghelijc ick u vooren
ghegaen ben'.
F.5r. §2. Doen s, c ons lieven heere
sagh dat sijn verrader nakende
was 9 , zo es hi als een sachtmoedigh lammeken .. .

f.6r ...0 mensche...
Eylaes, hoe dicwils gaet ghy zonder
spreken teghen u even mensche,
oft spreict met onweerden, haestich ende nijdigh, ende verdomt
u ziele, die ghy met een vriendelic woord mochte te vreden stellen
ende beweghen tot charitaten.
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Doen heeft Xs. ooc zijn vianden
seer vriendelijc aenghesproken...
F.53v ...neemt mi... leyt mi inden
dooi.... Ende laet dese gaen ; over
mijn discipulen en hebdy gheen
macht, maer over mi...
F.53 v, c.11. Ghebet
F.54v,c.12 Jesus is ghevangen ende ghebonden
f.56v ...hoe die minnelike Jesus
daer stont van alle menschen ghelaten, alleen onder alle die verwoede honden. O laet ons nu dincken, dat wi hier teghenwoordich
zijn, ende aensien dat saechtmoedich lam so onmenscelijc tracteren.
Deen hadde hem metten hayr
gheladen .. .
f.58v ...doen ghi daer so iammerlijc laecht onder die verwoede
honden, die alle gader ghelijc
hongherige leeuwen begheerden
u, onnosel lam, te verschoren ende
te vernielen, ende dat mijn sonden
zijn een sake...
F.60r,c.13. Een ghebet totten vader
F. 64v, c.14. Jesus is van sin en discipulen ghelaten
F.66r,c.15 (Jesus ad Annam
ducitur)
Doen hebbense Jesum met grater
wreetheyt ghebonden geleyt ten
huyse van Annas...
f67r ...Doen hebbense Jesum so
gebonden ende mismaect ghebracht tot Annam... Doen heeft
hem (í.67v) die. ..bisscop...ghevraecht na zijn discipulen ende na
zijn leeringhe, op dat...

Doend heeft Xs. zijnen vianden
zeer vriendelicken aenghesproken
F.6v ...Neemt my,
maer laet mijn discipulen gaen.

Doen grepen zy hem met grooter
wreedtheyt als honden,
ende namen
dat onnosel lammeken,
haeren, dander...
deen byden

f.6v-7r ...Dus hebben hem die
hongherighe leeuwen begheert te
scheuren ende te vernielen
met
grooter schanden ende pynen, hem
bringhende tot den huuse van Annas.
F.2r, § .3 . Doen namen zy" dat onnozel lam ende leydent met grooter
wreedigheyt voor Annas. Doen
vraeghde u, o Heere, Annas na
uwen discipulen ende leerynghe...
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f.74v ...0 alder goedertierenste
J esu, hoe salich zijn die menschen,
die u oogen so aensien, (f. 75r)
die ghi so metten blinckenden radien uus godliken lichts verlicht,
dat si haren gront mogen doorsien ende haer gebreken bekennen.
Hoe haestelijc worden si bekeert.
Hoe saen warden die vercoude
ende verstijfde herten vermorwet,
ontsteken ende smeltende in minnen, vloeyende van tranen, ende
die te voren niet en conden abstineren van sonden, nu roepen
met toeghekeerder herten : Heere,
wat wildy dat ic doe ? Ten was
gheen wonder dat sinte Peeter
bitterlijc weende. Mer meer wonder dat zijn herte van bangicheyt
niet en berste, doen ons heere dien
gront ontdecte ende zijn ghebreken liet aenschouwen, ende aensien wat oneere dat hi sinen ghetrouwen meester gedaen hadde.
Och die sinen grant eens aldus
mochte doorsien.
F.75r,c.16. Ghebet
pham
F. 78r, c,17. Jesus is tot Caypham
geleit
F.88v,c.18. Maria is Jesum haren
sone gevolcht
F.92v,c.19. Vanden rouwe die
Maria met Jesum haren sone
hadde
F.95 v, c.20. Jesus is Pilato gelevert
F.98r,c.21. Een gebet tot Jesum
F.100v,c.22. Jhesus is tot Herodem
ghesonden
F.105r,c.23. Jesus is van Herodes
versmaet ende weder voor Pilatum

.9r ...0 goedertieren heere Jesu,
hoe zaligh sijn sij, die met Pieter
alzo van uwen ooghen sijn beschauwen,
dat si haren grond
moghen aenzien ende duerbreecken L 1 . Och, hoe gheringhe worden die coude versteende herten
vermurwet, ontsteken ende smeltende in minnen, vloyende van
tranen. Ende die hem to vooren niet en conden abstineren van
zonden, roupen nu :
0 heere, wat
wildy dat ic doen sal ?
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gheleyt
F.107r,c.24. Jesus is gegheesselt.

Doen hebben die dienaers Christum met verwoeden sinne genomen. Ende hebben hem zijn cleederen wreedelijc uutghetrocken
ende hebben den schepper des hemels ende alder creatueren, die den
hernel dect met woleken ende alle
dinc zijn wesen geeft, so scandelijc ontdect voor dat volt...
f.1 1 6r ...Met desen ende deser

ghelijc zijn wij so verstopt ende
becommert, dat god met zijnder
minnen in ons niet en can tomen.
Hemel ende aerde, weent hier
op...
...dat hi liever heeft een vrient
de- (f .1116v) ser werelt te sine dan
een minnaer Christi, dat hi liever
heeft een hol der booser gheesten
te sine dan een tempel gods. Och
laet ons beminnen, die ons so onghemetelijc ghemint heeft. Ende
laet ons den ghenen versmaeden
met alle sinen raet ende suggestien,
die een viant ende een dootslager
is der sielen, die nerghens op toe
leyt dan ons met hem in die eeuwighe helsche pine te sleypen.
F.116v, c.25. Een devote oratie
F.119r,c.26. Jhesus is met doornen
ghecroont.

Als cristus Jesus ons ghesontmaker aldus deerlijck was ghegeesselt ende doorwont, dat in al zyn
lichaem niet (f1 1 9v) heels en
was bleven, so dat zijn heel lichaem niet en was dan een vloey-

F.9r,§4 1 s, f. Doen hebben die
dienaers Christum ghenomenD

seer wreedelick ende

schandelick ondict voor al dat
volt...
f.12r ...Hier mede zijn wy so verstroeyt ende verstopt, dat god met
sijnder minnen niet en can in ons
ghecomen.

Och, laet ons beminnen, die ons bemind heeft tot
inder doot des crucen 1.4.

F.12r,§.5 15 . Jesus word ghecroont

Als die tyrannen Jesum aldus
deerlick ghegheesselt hadden ende
ghewont,
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ende wonde, ende dat hi allen
menschen grouweli j c was om aen
te sien, so hebbense hem ontbonden vander calomnen, ende hebben hem so naect geleyt
sipende
van bloede, om zijn cleederen te
soecken, die si van hateliker
quaetheyt lanx der salen gheworpen hadden, doen si hem
ontcleeden. Och, laet ons nu sien,
hoe iammerlijc dat die minnelike
heere daer ghinc, vervult van pinen, bevende van couwen, vloeyende van bloede, so dat elcken
voetstap geteekent bleef met sinen
rooden bloede. Wat heeft die
propheet gheseyt inden persone
vanden engelen oft der minnender sielen : Waer om is u cleet
root... ? .. .
f.120r ...Ende si (de beulen) hebben hem al spottende aenghebeden, seggende met gebuychden
knien : Weest gegroet, coninc der
ioden. 0 ghi, dochteren van Jherusalem, coemt ende siet...
f122r ...Ende want Christus in
alle dit liden so wonderlijc (f.
122v) pacientich was ...Ende dat
onnosel lam sadt daer met so volder begheerten, ende heeft al dat
onmenschelijc liden so pacientelijc
gheleden in die eere zijns vaders
voor ons stinckende sonden. O' ghi
hooverdighe stinckende sondaers,
denct hoe groot dat u sonden zijn
(j.123r) Want Christus heeft
ons sonden willen betalen na manire datse ghesciet zyn .. .
...

so hebbenze hem ontbonden vander calomme, ende
hebben hem so naect gheleyd voor
die schare des volcks 1 ó, zijpende
vanden bloede, om sijn cleederen
te zoucken 17 .
0 ziet hem, bevende van coude, sijpende van
den bloede18 , so dat elcken voet-

stap gheteekent was vanden bloede, so die prophete vraeght inden
persoon Christy".
Waer omme is u
Gleed rood... ?
Weest ghegroet, cueninck der
Jueden.
O h ghy, Dochters van Jherusalem, compt ende siet...
fl3r ...Ende Christus was altijts
even zaechtmoedigh ende bereet
om onse schult te betalen uut
bernende liefde
ende eere zijns
vaders. Dus behooren wy oock alle
teghenspoet te lijden, om gods
hooghste eerei.
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F.124v,c.2 i . Oratie
F.128r,c.28. Pylatus heeft Jhesum

den volcke ghepresenteert, segghende : Ecce homo
Hier na doen si iesum dus onghenadelijck ghetracteert hadden
ende ...
f.1 28v. ...Pilatus heeft Jesum so
iammerlijc ghemartirizeert doen
dier verwoeder scare ghepresenteert, seggende : Siet, ic brenge
hem u hier buyten .. .
f.129r ...Als Pilatus Christum dus
deerlijc presenteerde den volcke,
so heeft hi geseyt : Ecce homo.
Siet den mensche, oft siet, mensche. Dit woort machmen in veel
manieren verstaen...
f.1 32r (de ziel spreekt) ic bekenne
dat u natuere is goetheyt ende
uwen aert is ontfermen. Ic worpe
alle myn quaetheyt in u grondeloose goetheyt". Ghi hebt mi
mijn ghebreken laten bekennen,
helptse mi verwinnen. Royt alle
dat sondich, onsuyver ende dat u
mishagelijc is, te gronde uut mi,
ende plant u godlike minne ende
alle grondige duechden in mie 5 .
Door dese crancheit ende aanschouwen zijnre ghebreken sal die
mensche dic meer voortgaen, yst
dat hi hem selven wel oef f ent
hier in, dan oft hi hem in ander hooge dingen oef f ende. Want
sal die mensche te gronde ghesuyvert worden, so moeten hem
die sonden openbaren, die in hem
schuylen, ende dan moet hi met

F.13r,§.6 21 ''. Pylatus heeft
ghezeyd:
Ecce homo
Doen

heeft Pylatus Jhesum den
Jueden al zo deerlick ghemartilizeert ghetooght",
segghende : Ziet
ick bringhe hem hu hier...

Doen heeft Pilatus ghezeyt : Ziet
(f.13v) mensche. Dit woordt
mueghdy verstaen in veile manieren... 23
.14v ...want ic weet dat u natuere goetheyt is, ende uwen aert is
ontfermen.
Ghy hebt mijn ghebreken my laten kennen, helpze my
verwinnen. Weert van
my al dat
onzuver is, ende plant in my u
goddelicke minne ende alle grondighe duechden.

Items om dat een mensche te
gronde ghezuvert zoude wezen, zo
moet hy
die openbaere zonde
27
schuwen , ende
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Job sitten in mes ende drec zijn- met Job zitten in die messinc ende
der gebreken... ende scrabben (f15-r) of scrabben met eenera die
met een scerf die onreynicheyt schurftheyt" die onzuverheyt enende etter van sinen wonden, dat de etter van zijnen wonden...
is...
f.132v ...Wi mogen dit woordeken: Ecce homo ooc verstaen inden
persoon des soons, dat Chr. Jesus
dit spreect, seggende : Ecce homo. Ecce homo, zeght god. 29 Ziet
Siet, mensce, wat ic u ghedaen nu, mensche,
hebbe. Siet, ic heb u eewelijc
ic hebbe u eeuwelic
aenghesien voor alle ghescapen- bemind ende ghy hebt eeuwelic in
heyt in mijn wesen. Ende ghi hebt my gheweest 3 ° .
eewelijc in mi geweest...
f.134r ...recht oft si (de H. Kerk
onder de H. Mis) segghen soude.
Ecce homo, dat si ons ghelijc een f .1 5v . . . Ziet, mensche, dat is te
moeder verwect, dat wij der in- zegghene :
carnacien, der gheboorten, (f134
v) der passien, des doots, der
Ghedinct der gheboorverrisenissen ende alle der lief- ten, der passien, des doods, des
den ende weldaden Christi ghe- verrizenessen, ende ende al die
dencken souden .. .
lief te Jesu Christi... 31
f135r ...Ende hi soude god alle f.1 6r ...belijdende god zyn groozijn sonden...beliden, seggende : ten ronden, seggh ende : 0 ont0 bermhertige god, en wilt nu fermhertigh god, verleent my alniet in u oordeel gaen...
zo vele kennesse van u als mi van
noode is om tot uwer warachtigher minnen te commen ... "
f.136v ...Ten derden machmen dit
woort ooc verstaen na der letteren,
dat Pilatus geseyt heeft totter
scharen der ioden : Ecce homo
,

33

F.138v,c.29. jhesus is metten cruyce gheladen
Als cristus ons ghesontmaker veroordeelt was ter doot, so hebben
hem die dienaers weder binnen
gheleyt, ende berooft van dien

F.16v,§.7 34 " . Als Christus Jhesus
ons ghesontmaker veroordeelt was,

zo namenze zijnen rock ende de-
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purperen cleede, ende hebben hem
weder zijns selfs cleederen aengedaen, op datmen hem te badt in
zijns selfs cleederen kennen soude...
f.143r ...Dit zijn die ghewarige
minnaers ende navolgers Christi,
die Christo also veel aast hem moghelijc is sinen doot vergelden...

denze hem aen, omdat by te bet
bekent zoude zijn...

f.1 7v ...Aldus doet een warachtigh navolger Christi e .

F.145 r, c.3 0. Maria is Jesum haren
sone ghevolcht
F.147v,c.31. Een ghebet totten hemelschen vader
F.150v,c.32. Jesus is met galle
ghelaeftt
F.152v,c.33. Jesus is van sinen
cleederen berooft
F.15 7v, c.3 4. Jesus is aent cruyce
ghenaghelt
Hier na hebben die ongenadighe
dienaers Jhesum seer wreedeli j c
getrocken totten cruyce...
1.161 v ...Dus heeft Christus, doen
hi int cruyce hinc in so groter pinen, in zijn liden volstandelijc gebleven...
Wi sullen ons ooc noch conformich maken ons gecruysten liefs, want gelijc christus is (f.1 62r) verheven
vander aerden, so sullen wi met
Job seggen .. .
f.1 63r ... segghende : Heere, in
uwen wille ende in uwen handen
beveel ic mijn siele nu ende eewelijc. Laet ons wederkeeren tot
dat beddeken ons gheminden...

F.167r,c.35. Een oracie tot onsen
heere
F.1 68v, c.3 6. Jesus is metten cruyce

Item wy sullen ons nogh
conformich maken onsen ghecruusten lieve. Want ghelijc Christus is verheven vander aerde, zo
zullen wy ooc met Job zegghen...

... zegghende : Heere, in
uwen wille bevele ick gheheel mijn
ziele nu ende eeuwelick. Amen.

f.1 8v
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opgherecht

tot dat ghewonde lichaem Christi,
ende laet ons met een gevoelike
ader der compassien aensien...

F.1 8v,§.835,m. Hier nae es Jhesus
van den dienaers zeer haestelick
upgherecht...
f.20r ...wy sullen daer huenigh
uutzuughen. Och, laet ons dan
gaen tot die huenigh vloeyende
wonden, en zughen daer uut al dat
ons ghebreect'1 .
Laet ons keerenss tot die bloedighe Jesus, ghedijnckende deze
liefde...

F.175r,c.3 7. Jesus is metten moorderen gherekent
F.176r,c.38. Vanden gloriosen titel des cruys Christi

aenden cruce hanghende.

Hier na is Jesus Christus van
dien onghenadigen dienaren seer
ha <e> telijc opgherecht...
f.172r ...wi sullen daer honich uut
suygen. Christus Jhesus is ooc dat
godlijc licht...

fl72v ...Laet ons nu wederkeeren

Pilatus heeft ooc na die maniere
vanden romeynen ghescreven de
sake des doors Christi in een tafelken ende heeft dat boven het cruyce doen vesten in drierhande sprake : Jesus Nazarenus Coninc der
io en...

Heeft
een tijtele ghehad boven si j n
hooft, inhoudende Jesus Nazarenus Rex Iudeorums'. 0 wat
vriendelicke tijtele...

F.179r,c.39. Jesus heeft die hem
cruysten ghecleet

F.20r,§.9 38 . Jesus heeftse
tse ghecleed, die hem aenden cruce hebben ghehanghen°

Hier na hebben die dienaars die
Christum ghecruyst hadden, dier
vier was, die arm clederkens
Christi Jesu ghedeylt, eenen yegheliken een deel. Ende om sinen roc,
die sonder naet was, hebbense dlot
gheworpen...
f.181 r ...Dit seyde ooc Isaac :
Coemt tot mi, mijn kint, ende laet
mi u raken, op dat ic mach proeven, oft ghi mijn vercoren sone
zijt, oft niet.

Hier naer namen die dienaers die
rock Christi Jesu, ende zy deelden
die in vieren, ende om den rock39
sonder naet hebbense Clot gheworpen...

f.21 r ...Dit seght ooc Esayass° :
Comt tot my, mijn kind, ende laet
my hu raken ende tasten, op dat ic
magh prouven, of ghy mijn zuene
zijt, of niet. Maer vele hebben die
stemme van Jacob, want sy zegghen dat zy god beminnen, maer
die handen zijn die handen van
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Laet ons nu wederkeerens totten ons heren...
f.181v ...och laet ons nochtans
gaen tot desen berth der myrren .. .
f.1 82r ...laet ons dus ons selven
hem wedergheven.
F.182r,c.40. Jesus is gheblasphemeert

Eesau, want met die wercken en
tooghen sijt niet".
Nu laet ons gaen met droufheyt
tot den bergh der minnen...
...Laet ons zelven weder hem gheven met alle dat wy mueghen.

f
Die Jueden hebben
Jesum seer schandelick gheblasphemeerdd

Die dienaeren hebben daer ghese- Die dienaren hebben daer ghezeten ende hebben Christum ghe- ten ende hebben Jesum ghewacht.
wacht. Laet ons ooc wachten...
0 laet ons ooc wachten...
f.1 85 v ...En wilt niet nedercomen f.22r ...Ende wilt niet nederdalen,
vanden cruyce. Mer volbrengt ons maer vulbringht onze zaligheyt
salicheyt int cruyce, want ons sa- inde cruce, want onse zalicheyt
licheyt is in u doot ghelegen. Lijdt light inden cruce ende duer dat
pacientelic haer blasphemie ende cruce zijn wy behouden. Amen 45 .
laster...

F.189r,c.41. Een devote oracie tot
Jesum
F.192r,c.42. Een

verweckinghe der
sielen om god te loven
F.195 r, c.43 . Jesus heeft den m o o rdenaer ghesalveert
F.22r,§.11 46,(

Die moordenaren, die met Cristurn ghecruyst waren, hebben ooc
Jesum gheblasphemeert...
f.200r ...0 grote wijsheyt des
moordenaers. Hi sach den scat
zijns heeren opstaen ende heel
uutghestort. Wie soude hem verbieden so veel te nemen als zijn
scult ghedroech, om sinen heer
mede te betalen ?
f.201 r,c.44. Jesus heeft zijn be-

dructe moeder aenghesproken
Die moeder gods Maria heeft ooc
bi dat cruyce haers liefs kints ghestaen...

Die moordenaren, die met Christo ghecruust waren, die hebben
Chr. oock gheblasphemeerd
f.22v ...0 groote wijsheyt des
moordenaers : hy zagh den schat
des heeren open staen ende gheheel uutghesturt ; wie soude hem
verbeyen so vele te nemen als
sijn scult bedrough, om sijn heere
mede te betalen ?
...

Jesus heeft zijn
moeder toe ghesprokenr

F.22v,§.12 47 .

Die moeder stondt onder dat cruuce met groter droufheyt...
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f.209r ...0 Maria, warachtighe

f.23r ...O Maria, moeder der gra-

moeder der gracien ende ghenaden, wiep hebt ghi oyt den schoot
uwer ghenaden ghesloten ... ?

tien, bid uwen zuene voor ons, dat
hy hier ons gheve zijn gratie, ende naemaels zijn glorie".

F.210r,c.45. Die sonne is verdonckert

F.23r,§.13 49 . Die zunne wierd

Van .vi.uren tot.ix.uren toe, dat
is met ons te.xij.uren...

Vander sester heure tot den neghenste toe... (6 regels) .

verdonckert ende die aerde beefde van medelijdens

F.213r,c.46. Mijn god, mijn god,
waer om hebt ghi mi ghelaten ?
Hier na ontrent den .ix.uren so
heeft Christus met luyder stemmen gheroepen .. .

F.218v,c.47. Jhesus heeft sinen
dorst gheclaecht

...Ontrent der neghen heuren
doen riep Jesus met luuder stemmen... (8 regels) .
F.23r, .14 50 . Hier heeft Jezus

zijnen durst zo zeere beclaeghtt.

Hier na is Christus van grater
pinen, bangicheyt ende bloetstortingen so uutgemergelt ende verdort geweest, dat hi heeft gheseyt : mi dorst. Dit woort is vol
misterien .. .
f.224v ...ende so voor den oogen
zijns vaders gheoffert ende behaechlijc ghemaect.

Als Jesus langhe ghehanghen hadde ende al zyn gebenedyde bloet
uutgesturt was,
doen claechde hy
zijnen dust. Dit woord is vul mysterien 51
f.24v ...Ende alzo voor die ooghen
zijns vaders gheoffert ende behaeghelic ghemaect.

F.224v,c.48. Jesus is wenden cruyce met edick ende galle ghelae f t

F.24v.§.15 52 . Jesus is met azijl
ende galle bitterlick ghelae f tu.

Als Christus dit woort gesproken
hadde, so heef ter een een sponsie
met edic ende galle ghevult...
f.227r ...want si hebben haer na(f .22 7v) tuerlike generacie vergheten, op dat si god tot eenen vader
hebben souden. Ende si hebben
den gheest gods...

Als Jesus dat woord 58 sprack,
was daer een, die nam een spongie
met galle ende azijl...
f.25v ...Deze zijn warachtighe
kinderen gods, want zij hebben
haer natuerlicke generatie vergheten, dat si God tot eenen vader
zouden hebben.

F.228r, c.49. T is al vervult

F.25v.§.16 54 . Het is al vervult,
ende Jesus gaf zijnen gheesty.

Hier na als Chr. desen dranck ghesmaect hadde, so heeft hi dat
seste woort ghespro en ... (zie verder citaat)

..

Hier nae als Chr. dezen dranc
ghesmaect hadde, zoo heeft hy
ghezeyd dat seste woordt...

19 7
F.229v ...Ic heb den mensche
sulcken liefde betoont, dat gheen
menschen herte, gheen beesten,
gheen steenen herte, maer eens
duyvels ende desperaet herte is,
die dit aenmerckende niet beweecht en wort. Dit woort en is
gheen woort der bliscappen, maer
der droefheyt, want Chr. en heeft
dit niet ghesproken, om dat zijn
liden nu ten eynde was. Maer tis
nu al volbracht, dat op hem van
die eewighe waerheyt voorsien ende gedetermineert was. Alle die
vervaerlike pine... lijdt hi nu te
samen...
F.231r,c.50. In uwen handen beveel ic minen geest 56
F.235v,c.51. Jesus heeft sinen
gheest ghegheven
f23 7r ... Daer om beveel ic minen
banghigen gheest in uwen handen.
0 hemelsche vader, ghi hebt u
gramscap mi betoont ende swaerlijc doen arbeyden in vreemder
menschen werck ; ghi hebt mi
doen betalen die schult, die ic niet
ghemaect en hadde, ende in mijnder meester pinen hebdy mi ghelaten. Nu dat ghi uwen sone ghecastijt hebt, wilt nu u bermherticheyt ghedencken. Opent mi nu u
vaderlike ledekens ende ontfanct
minen gheest.
F.23 7r,c.52. Die gordine des tempels is gheschoert
F.241r,c.53. Ihesus is met een lancie doorsteken
Hier na hebben die ioden begheert
van Pilato, want dat groot hooch-

F.25v ...Ick hebbe die mensche
zulcke liefde ghetooght dat (f .2r)
gheen menschelicke herte, maer
een duvels ende een desperaet
herte is die dit aenmerckende niet
en is beweight. Dit woord is van
grooter blijtschap voor ons 55 ,
want Jesus seyde : Ic hebbe voor u
sonden al vuldaen.

Hier om, vader, in uwen handen
bevele ick mijnen gheest. 0 hemelsche vader, ghy hebt u gramschap op my ghetooght, ende
zwaerlicke doen aerbeyden om ander menschen ghewercken.
Die schult hebbic moeten betalen,
ende in mijn alder meeste pijne
hebt ghy my ghelaten.

Opent nu u
vaderlicke aermen, ende ontfanght
mijnen gheest. Amen 57,W.

F.26r,§.17 . . Hier na hebben
68 5

die Jueden begheert van Pilatus,
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tijt van paesschen was...

f.246v ... Daer om sal ic met reverencien gaen tot die gaten des
steens, want door (f247r) die
wonden des lichaems is mi gheopent die verholentheyt der herten.
Longinus heeft mi zijn side gheoepent ende ic ben daer in ghegaen...
...Want die voltomen minne heeft
drie sonderlinge conditien of
wercken in haer. Het eerste is dat
si sterckelijc is uuttreckende den
minnaer uut hem seleen. Want
die liefde is so sterc als die Boot...

want het een groten hoochtijd van
Paesschen was...
.28r ...daer om zal ic gaen met
oetmoedigheyd tot die gaten des
steens, want duer die wonden des
lichaems is my gheopent die ver
-holentydvasijrhen".

0 lieve heere, ic begheere met u
vereenight te zijne. Ende alle dinc
dat my van u trect ende van uwer
minnen, weert dat van my.
Amen".

F.249r, c.S 4. Jesus van vanden

cruyce ghedaen.

B. KRITISCHE OPMERKINGEN

Het vorig schema vergt enkele opmerkingen en verklaringen, die hun
plaats niet in voetnoten konden vinden, maar hier samengebracht worden. Hun volgnummer verwijst naar het cijfer, dat wij in het schema
aanbrachten : dit bespaart ons nutteloze herhalingen.
1. De titel. Dhr. Peeters wil de anterioriteit van S.O. bewijzen, door
aan te tonen, dat de titel van Wij. uit die van S.O. zou afgeleid zijn.
Niet minder dan 8 citaten en beschouwingen wijdt hij daaraan (a.c.,
146-8), en omtrent de vergelijking zegt hij : "...dan treft het ons hoe
we in al die teksten praktisch dezelfde titel terugvinden : „een zeer
schoone ende devote oef f eninghe vander passien ons liefs heeren Jesu Christi", nl. de 15e eeuwse titel van het boekje" (a.c., 146) .
Terloops bemerken we 1) dat hij de titel van de brugse druk ca.
1540 zo maar als „de 15e eeuwse titel van het boekje" proklameert en
achteraf nog eens de brugse druk ter vergelijking (met zich zelf dus!)
aangeeft ; 2) dat een herdruk of de latijnse vertaling van Wij. geen
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nieuw bewijsmateriaal voor of tegen kan aanbrengen ; 3) dat ons probleem niet beslecht wordt door het feit van gelijkenis (of verschil) ,
maar door het bewijs dat de lijn van de afhankelijkheid van S.O.
naar Wij., en niet andersom loopt : dit laatste brengt onze opponent in
zijn uitweidingen nergens aan.
Laten wij daartegenover bij onze beoordeling van de titels uitgaan
van hun functie. Roecx heeft 2 titels : enerzijds de „titel-op-het-titelblad", de reklametitel, de „sprekende" titel, die naar eigentijds gebruik symbolisch geformuleerd wordt en als 't ware de eigennaam van
het werk blijkt te zijn : Den wijngaert der sielen ( 1 ), daer in een mensche vinden ende plucken sal die volle soete druyve der incarnacien
Christi inden tijt der gratien, ende aendencken sal, hoe die selve uutgheperst ...is inden tijt zynre bitter passien ... ; anderzijds de incipit titel, die kernachtiger, zakelijker, het werk naar aard en inhoud met
zijn soortnaam beschrijft en die, zoals vaak, de rubriek van het eerste
hoofdstuk is : Hier beghint een devote oe f f eninghe ...daer mede dat
een mensche hem mach leeren exerciteren in die beneficien gods, ende
birond er der incarnacien ende passien. De grilligheid der titulatuur
bewijst geenszins, dat de ene titel oorspronkelijk zou zijn en de andere
niet ( 2 ) . Beide kunnen authentiek (of ...afgeleid) zijn, zoals mag blijken uit het voorbeeld van Vervoort : f.la : Die woestijne des Heeren,
leerende hoe een goet kersten Christum...sal navolghen in dele duyster woestijne des bedroefder werelts... ; f.5v : Die woestijne des Heef enen inren, leerende hoe hem een kersten mensche sal dagelijcx oeffenen
d er Passien ende bitteren lijden Jesu. . . (Antwerpen, 1551). Er bestaat
dus geen reden, om de eerste titel bij Roecx als niet-authentiek of af-

(1) Niets bewijst, dat deze metaforische titel door de drukker boven het
werk zou geplaatst zijn (zoals dhr. Peeters beweert, a. c., 149) . Het motief
zelf komt regelmatig in het werk voor. Roecx kende inderdaad voldoende de
oudere en jongere traditie daaromtrent, om het uit te werken en als titel aan
te wenden (over de redenering van dhr. Peeters, a.c., 149 150, nr. 5, zie verder
p. 235s.). De enkele gegevens uit S.O. moeten wij niet beschouwen als aanleiding, die de volle situatie van Roecx' W/ijngaert verklaart.
(2) De boek-titulatuur stelt een wijdvertakte problematiek, zoals blijkt uit
orschung des Mittelalters,
P. LEHMANN, Mittelalterliche Buchertitel (in Erforschung
Stuttgart, 1962, V, 2-93) . Deze auteur raakt hier evenwel niet formeel
ons probleem aan, m.n. de dubbele titulatuur ; de verscheidenheid der benamingen ; de verhouding tussen titel en kolofoon. Vgl. nog bv. AMPE, Den
tempel onser sielen, Antwerpen, 1968, 99-103 ; P.J.H. VERMEEREN - W. Gs.
HELLINGA, Codicologie en filologie in Spiegel der letteren, 1961, 212 4.
-

-
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geleid te beschouwen (3).
In de 2 titels onderscheidt Roecx van het begin af en principieel de
geboorte, het leven én de passie van Jezus : het gaat hem om de gehele persoon van Christus, die zich voor onze zaligheid totaal heeft ingezet. De toonaard, waarin de gehele oe f f eninghe wordt gehouden,
expliciteert hij in de incipit-titel : ...daer mede dat een mensce hem
mach leeren exerciteren in die beneficien gods, ende bisonder der incarnacien ende passien. In gebedsvorm wekt de ziel zich tot dankbaarheid tegenover Gods goedheid op. Indien zij niet alle weldaden naar
waarde kan overwegen, „nochtans en sal dat hoochste werc onser salicheyt, int welcke u grote liefde ons alder meest ghebleken heeft,
nemmermeer van mijnder herten comen" (f.4v) . Dit „werc onser salichyt" omvat zowel „die incarnacie ende leven Christi jesu" (nl.c.
2-5 : de auteur betrekt bij het „leven Jesu" alles wat aan zijn passie
voorafgaat, dus ook het laatste avondmaal) als de passie (zie rubriek
c.6), nl. (c.6-54) . De inhoud daarvan bepaalt zelf de logische indeling van Wij., die 2 onderscheiden hoofddelen binnen het éne onderwerp bevat, maar deze vormen geen artificieel conglomeraat, doch
f eninge aangaande
de organische uitbouw van de éne complekse oeffeninge
Gods menich f uldighe weldaden (f.4v).
Van uit deze functioneel verantwoorde titulatuur en dit tweeënig
opzet begrijpt men gemakkelijk, hoe de hoofdstukken, die het le deel
daarvan behandelen, als eerste rubriek dragen : c.2 : Hier beghint een

( 3 ) Het eerste besluit van dhr. Peeters luidt daarentegen : a „Den Wijngaert der Sielen" is niet de oorspronkelijke, maar een later bijgevoegde titel.
b
De echte titel van het boek staat op de keerzijde van het titelblad, verder in
het werk, en op het einde in het colofoon. C De echte titel diende eveneens
voor de Latijnse vertaling en d stemt grotendeels overeen met die van „Scoone .. .
Oef f eninghe" (a. c., 148) . Zin a houdt geen rekening met de fantasie, de soepelheid en de willekeur, waarmee vroegere schrijvers (en uitgevers) een werk
betitelden, en er ook een dubbele titel a an konden geven. Zin b verwaarloost
de mogelijkheid, dat de titel van S.O. v an uit Wij. zou afgeleid zijn, zoals wij
in de tekst verklaren. Zin c : een vertaler als Surius voelde zich geenszins verplicht tot een woordelijk weergeven van de titulatuur. Zin d : de „grote overeenstemming" belet niet, dat de incipit-titel uit Wij. (wat dhr. Peeters als „de
echte titel" aangeeft !) melding maakt 1) v an een „exerciteren in die beneficien gods" ( = c. 1) en 2) v an „de beneficien ... bisonder der incarnacien"
(c. 2-5) . Met een dergelijk besluit wordt het enige kritische punt terzake,
nl. waarom de titel van S.O. zo volledig met de rubriek Wij., c. 6, samenvalt, handig weggemoffeld. Zie onze tekst.
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ghebet op die incarnacie ende leven Christi jesu, en hoe het le der
hoofdstukken, die het 2e deel uiteenzetten, gerubriceerd wordt : c.6 :
Hier beghint een devote oeffeninghe op die passie. Trouwens dit hst.
begint met een samenvatting van c.2 5 en een chronologisch sluitende
overgang van laatste avondmaal naar Jezus' optrekken naar de Olijf(4).
berg, om eerst in c.7 Jezus' doodstrijd te beschouwen
Tegen de oorspronkelijkheid van dit tweeënig opzet is de kolofoon:
Hier eyndt een devoot boecxken van die passie... jesu, alsof deze de
echo van de oorspronkelijke redactie van de titel zou zijn, geen bewijs. Men weet, hoe de bewoording van de kolofoon vaak niet noodzakelijk volledig aan de authentieke titel van het werk beantwoordt,
zodat men daaruit niet absoluut zeker en veilig kan besluiten, welke
de titel is, en nog minder of de titel oorspronkelijk is ( 5 ) . Of onze
-

(4) Dhr. Peeters besluit hieromtrent : „In „Wijngaert" en „Exercitia" gaat
het om een dubbele oefening. De „Wi j ngaert" kondigt een oefening a an over
de Menswording en één over de Passie... De Latijnse tekst ... duidt dat duidelijk genoeg aan door de meervoudsvorm „Exercitia" (a.c., 148). In feite
kondigt lVi). een devote oeffeninghe
f eninghe aan, waarin Gods weldaden van Christus' menswording en passie overwogen worden. De tweevoudigheid binnen de
oefening bewijst niet, dat Roecx zijn werk als een pure aaneenrijging van oefeningen opvatte of het uit vooraf staande, afzonderlijke oefeningen samenflanste.
Wanneer dhr. Peeters noteert : „Uit die gegevens kunnen we een soort stamboom opmaken v an de handschriftelijke overlevering en de twee soorten werken" (a. c., 148, n. 71) , moeten we zeggen, dat dergelijke afzonderlijke werken inderdaad bestaan hebben, maar dat hij niet bewijst, hoe Roecx feitelijk
die werken, en m.n. S.O., in zijn werk opgeslorpt heeft. De stamboom blijft
hypothese, zolang de afhankelijkheid van Roecx t.o.v. S.O. pure hypothese is.
f eninghe f exercitium, dat
Men bedenke verder het rekbare begrip van oeffeninghe
particulier of collectief kan beschouwd worden. Zo heeft Roecx geen bezwaar
tegen „een devote oeffeninghe", al brengt hij daarin de overweging van incarnatie en p as sie, verspreid over 54 hoofdstukken ; an derzijds voelt Surius
niet, dat hij verraad pleegt, wanneer hij dat als exercitia weergeeft. Er is in
de taal nog altijd iets, dat niet met het mathematische samenvalt...
(5) Hoe onbetrouwbaar de kolofoon terzake is, weet iedere bibliograaf, die
bij defecte hss. of drukken alleen daarover beschikt. Dit k an men goed opmaken uit de vele mislukkingen, die zelfs ervaren specialisten als M. Kronenberg zich moesten laten welgevallen, en die zij maar konden herstellen
bij het toevallig ontdekken van een volledig exemplaar. Als curiosum noemen
we „Een boecxken vanden minnen Gods", Antwerpen, M. v an Hoochstraten,
z.j. (zie Gent. UB., A 6821), waarv an de kolofoon luidt : Hier eynden drie

sonderlinghe tractaetkens ende leeringhen teghen alle tribulacien ende onghenoechten, opgesteld volgens de titel van het laatste in de druk opgenomen
werkje.
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kolofoon juist uit de autograaf is overgeleverd, of hij door Roecx,
door een kopiist of door de zetter is opgemaakt, niets belet dat zijn
huidige formulering bij benadering zegt wat de lezer er uit moet halen : het einde van de passiebeschouwing, ook al zou er nog iets anders in het boecxken beschreven zijn (6).
De anonieme auteur van S.O. ging zijn eigen weg. Toch heeft ook
hij een dubbele titel : op het titelblad, Dit is een zeer schoone ende
devote oe f f eninge vander passien... ; én bij het incipit : Een schoone
oe f f eninghe vander passien... Zijn opzet is beperkt tot de passie (vgl.
evenwel p. 210, nr. 31) . Dat is zijn goed recht, maar dat is geen bewijs van oorspronkelijkheid. Men moet opmerken, dat de titel algemeen is, zodat de oe f f eninghe het geheel der passie in haar ganse
verloop zou moeten behandelen, aangezien Anonymus nergens verklaart, onder welke oogmerken hij momenten of motieven uit de passie zou kiezen ( 7 ) . In tegenstelling met bv. de IX Couden, waarvan
de titel reeds de keuze bepaalt, wijst hier niets op een principiële ordening in de stof, zodat de leemten in het passieverhaal evengoed het
gevolg van een ondoordacht, onsystematisch en toevallig fragmentenconglomeraat zouden kunnen zijn (zie nr. 2) .
Nu moet het opvallen, dat de rubriek Wij, c.6 ( = aanvang der eigenlijke passieoverweging) : Hier beghint een devote oeffeninghe
f eninghe o p die
passie, parallel is met de le titel uit de brugse druk : Dit is een zeer
schoone ende devote o e f f eningh e vander passien ... , behalve de gespatieerde woorden, die wel niet veel verbeeldingskracht van een vroom
schrijver vergen. Terwijl het hs. Valck. deze titel aangeeft, kent het
niet de 2e titel. Bij de 2e titel van de druk valt het op, dat alleen schoone bewaard is : blijkbaar uitsluitend wegens plaatsgebrek.
Dat zijn de feitelijke gegevens omtrent de titels. Liever dan meteen
(6) Het 3e besluit van dhr. Peeters luidt : „De voornaamste oefening (uit
Wij.) is die over de Passsie, zodat het colofoon tenslotte daar nog alleen v an
spreekt. Ze komt tenslotte overeen met de „Zeer schoone ende devote oeff eninghe" (titel van de druk), waarmee de Latijnse woorden „piissima" d an weer
een andere schakel vormen" (a, c., 148) . De vraag is 1) of het quantitatief
voornaamste deel met het volledig oorspronkelijke opzet van een auteur samenvalt ; 2) of de kolofoon mathematisch alle elementen van het oorspronkelijk
plan moet aangeven. De idee : zeer...devote ligt toch reeds voldoende in de
titel van Wij. : een devote oe f f eninghe... Het zeer kan zowel Anonymus als
Surius op eigen hand elk voor zich gevonden hebben. Hoe kan men menen,
dat Surius hierbij boven zijn codex germanicus uitgaat ?
(7) Dit punt kwam reeds ter sprake bij de beoordeling van dhr. Peeters'
f eninghe der passie (zie p. 171-3) .
onderscheid tussen Passie en Oeffeninghe
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een oordeel af te dwingen, stellen we de vraag : is het waarschijnlijker,
dat de intrinsiek verantwoorde organische compleksiteit van titel en
inhoudsuitbouw van Wij. zou afgeleid zijn van het schrale titeltje van
S.O., dan het omgekeerde ? ... Misschien sturen verdere indicia ons
antwoord in de goede richting...
2. Negen momenten ? De argumentatie van dhr. Peeters berust
voor een groot deel op de bewering, dat S.O. negen beschouwingen
zou bevatten, gewijd aan negen momenten uit het lijdensverhaal (a.c.,
12 5 -6) .Formeel wordt dit, zoals we reeds zeiden, nergens als norm of
bedoeling uitgesproken, terwijl dit materieel ook uit niets blijkt. Wij
noemen de indelingen opzettelijk met de neutrale term paragraaf (t),
en willen dan gewoon tellen...
Onze opponent ziet een eerste bewijs ( 8 ) van de 9 momenten in de
9 houtsneden uit de druk (a.c., 126,n.9) . Het titelvignet, dat hij (terecht) niet meetelt, interpreteert hij als „Christus in de wijnpers" ( 9 ),
terwijl het toch duidelijk „de wapenen Chisti" ( 10 ) voorstelt, zoals dat
uit Wij., 1544 ( 11 ), zodat dit een nieuwe schakel is tussen Wij. en S.O.
(8) Of moeten we zeggen : het enige bewijs ? Wij zien nergens, welke
norm dhr. Peeters aanlegt, om het negental te berekenen of om de „momenten" in de tekst te onderkennen. Aangezien hij alle gegevens uit de Brugse
druk moet halen, moet men zich allereerst rekenschap geven over de verregaande slordigheid en schamelheid van redactionele en typografische vormgeving, waarin de tekst hier aangeboden wordt. We wijzen maar op de ordelaze en onverantwoorde schikking van houtsnede, rubriek en grote initiaal bij
de tekstindeling. Dit minderwaardig uiterlijk beantwoordt aan het tweederangse in compositie, ordening, onderlinge verhouding (naar lengte en ontwikkeling) van de inhoud zelf. Zo gaat men zich afvragen, of de auteur wel
ooit bedoeld heeft, zijn oe f f eninghe voor het ruime publiek op te stellen en
beschikbaar te stellen. Is de publicatie wellicht buiten zijn weten of zijn oorspronkelijke opzet gebeurd ?
(9) Over dit motief zie A. THOMAS, Die Darstellung Christi in der Kelter,
Dusseldorf, 1936 ; J. GESSLER, De mystieke wijnpers te Aarschot en elders,
Leuven, 1942 2 .
(10) Dat uit Christus' zijde bloed in een kelk (op een altaar ?) stroomt,

bevreemdt bij de Wapenen Xi. Dit element behoort bij de St. Gregoriusmis
of de Mystieke wijnpers. Zo kan men wel een motievencontaminatie aannemen.
Anderzijds vertoont de titelhoutsnede geen enkel specifiek requisitum van de
Mystieke wijnpers. NB. De druk v an 1564 heeft inderdaad de St.-Gregoriusmis.
(11) Zie onze reproductie in OGE., 1960, tussen p. 16 en 17 ; bespreking
ib., p. 22, n. 4 en 5. NB. Wij bedoelen niet, dat S.O. ikonografisch van Wij.,
1544, zou afhangen. Om hierover bescheid te hebben, zouden we moeten beschikken over hs. Valck., over de eerste druk der S.O. en over het exemplaar
(hs. of druk ?) van Den Wijngaert der sielen, waaruit Anonymus zijn excerpten gehaald heeft. Vgl. toch al p. 224 7.
-
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(maar in een andere zin dan dhr. Peeters bedoelt... ) (12).
De eerste der 9 houtsneden (f.lv) stelt „Christus op 't kruis" voor,
terwijl de daarbij aansluitende tekst over Christus' doodstrijd handelt.
Dhr. Peeters zou hieruit logisch moeten besluiten, dat zijn constructie
van het begin af niet klopt. Wij moeten evenwel zeggen, 1) dat hs.
Vaick. ter plaatse een miniatuur biedt : „Jesus biddende onder zijn
slapende apostelen" (beschrijving De Vreese) ( 13 ) ; 2) dat Wij. c.7,
waarmee de eerste tekst uit S.O. parallel loopt, precies de zelfde voorstelling geeft ; 3) dat ook de leidse drukken de zelfde foutieve houtsnede geven.
Deze feiten zijn verklaarbaar, hetzij doordat hs. Valck. zijn le illustratie koos uitgaande van een oudere (nu onbekende, antwerpse)
druk met B-type, die nog de goede illustratie bewaarde, terwijl de
brugse en de noord-nederlandse drukken van een uitgave met A-type
en verkeerde illustratie afhangt, hetzij doordat de miniaturist van hs.
Vaick. zich door de tekst zelf liet inspireren en zo persoonlijk de juiste
illustratie terugvond.
3. Doen ...ginck ... Dit zinnetje lijkt nu wel treffend op dat uit Wij.,
behalve ginck ipv. quam, waarin het spoor van de bewerker aan het
licht treedt. De identische rubriek dekt een andere inhoud. Wij. c.6,
waaraan de titel ontleend wordt, verhaalt chronologisch juist de overgang van het laatste avondmaal naar de doodstrijd : Dit volbracht hebbende so heeft hi (=Chr.) sinen hemelschen vader ghedanct. Ende hi
is uutgegaan met sinen discipulen inden berch van oliveten over dat
waterken Cedron in een h o f k e n ...Ende hi s prac ... (f.30r), om eerst in
c.7, onder de passende formele rubriek, Jezus' doodstrijd te beschrijven. In S.O. hebben wij wel de rubriek van Wij., c.6 (zonder één
woord van de inhoud er van), maar de inhoud van Wij., c.7 (zonder
de rubriek, zodat de titel in S.O. op het geheel der oefening slaat en
niet de komende tekst concreet aangeeft) . Terwijl de zinsbouw van
( 12 )Zie a.c., 126, n. 9. Aangezien dhr. Peeters uitgaat van de idee, dat Wij.
uit S.O. is afgeleid, zoekt hij heinde en ver naar sporen van dergelijke afhankelijkheid. In OGE., 1960, p. 22, n. 5, trachtten wij aan te tonen, dat de titelhoutsnede in Wij. wegens de titel oorspronkelijk een Mystieke wijnpers (en
niet de Wapenen Xi, zoals in de druk van 1544) moet voorgesteld hebben.
En daartoe hoefde de auteur zich maar te laten inspireren door zijn eigen titel
en motief, en geenszins door een brugse druk, zoals dhr. Peeters hier wil suggereren.
(13) Vgl. hiervoren p. 178. Helaas vermeldt W. De Vreese niet, hoeveel en
welke miniaturen het hs. bevat.
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c.6 en 7, normaal en afgewogen is, wordt de aanvangszin van
Anonymus enigmatisch. Hij situeert de doodstrijd, waarmee hij zijn
passie wil inzetten, tegenover iets dat voorafgaat maar niet vermeld
wordt. Indien Jesus. . .ginck, dan was hij nog niet op de plaats, waar zijn
doodstrijd zou beginnen ; en waar kwam hij vandaan ? Zijn formulering is alleen verklaarbaar van uit de parallelzin in Wij., c.7, waaruit
hij evenwel quam niet kon overnemen, omdat er nog geen sprake was
van Jezus' gaen. Omdat hij echter nauwkeurig Wij., c.6, had gelezen
over Jezus' uutgaen ... in een ho f ken, kon hij de twee zinnen samensmelten met de enkele wijziging van quam tot ginck... Dit is wel een
handig trucje, maar geen bewijs van creativiteit of oorspronkelijkheid...
4. Twee laken der droe f he yt. Men kan iedere lezer uitdagen, om
uit de tekst van S.O., prout jacet, de logische lijn der uiteenzetting te
ontdekken, die expliciet als redactioneel principe in Wij. geformuleerd
en consequent over verschillende hoofdstukken uitgewerkt wordt. Mag
men daaruit niet besluiten, dat dit formele ontleden van Jezus' droefheid in Wij. niet het resultaat van een bewerking van uit een bestaande tekst is, maar het grondige schema, dat Roecx bij het uitschrijven
van zijn inzichten vooruit bedacht en stuk voor stuk ontwikkelde ? Anonymus van S.O. heeft in zijn conglomeraat de scherpe indeling uitgewist, maar getuigt toch ongewild, dat hij een legger met dergelijke
logische uiteenzettingen voor zich had, wanneer hij in zijn verdere paragrafen deze schema's, al of niet verminkt, hoe dan ook toch opneemt. — Deze handelwijze kunnen we telkens vaststellen (vgl. nr. 23,
29, 32, 51).
5. Metten wercke. Wat kan dit betekenen ? Niemand toch zal beweren, dat het de taak van een „bewerker" is, de onzin van een origineel weg te werken...
6. Comt. Deze alinea vangt aan met een grote initiaal, die verder
meermalen een nieuwe „paragraaf" aanduidt, terwijl de parallel uit
Wij. een gewoon doorlopende tekst van een zelfde uiteenzetting biedt.
We willen toegeven, dat het hier om een slordigheid van de zetter of
kopiïst gaat ; maar de schamele vormgeving geeft te bedenken.
7. Gaet u vianden te gh em o ete. De slotzin uit de aanspraak tot de
mens is absoluut onlogisch in verband met Jezus' doodstrijd, aangezien Jezus pas daarna zijn vijanden tegemoet treedt. De onzin vindt
zijn verklaring in de verstrooidheid van Anonymus, die de rubriek van
Wij., c.10, brutaalweg als uiteenzetting van het voorafgaande opslorpt.
Meteen weten wij, dat zijn legger meer rubrieken (en dus ook meer
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momenten) bevatte dan S.O., zoals dit in Wij het geval is (14)
Hiermee sluit de le § van Anonymus, die beantwoordt aan c. 6-9 van
Roecx. In S.O. vinden we een verschrompelde, onsamenhangende, fragmentarische uiteenzetting ; bij Roecx een breed uitgewerkte, redactioneel verantwoorde, alles omvattende beschouwing. Men kiene...
8. Doen. S.O. heeft een passende houtsnede, maar Roecx ook. S.O.
geeft geen rubriek, omdat Anonymus de rubriek van Wij. reeds in zijn
vorige tekst flanste (zie nr. 7) .
9. § 2 behandelt Jezus' passie van af de Judas-scène t/m Jezus' aankomst bij Annas. Wij. , c.10-14, zet dit uiteen naar de onderscheiden
aspecten ; Anonymus beperkt zijn aandacht uitsluitend tot de Judasscène en de gevangenneming, met verwaarlozing van de vlucht der
apostelen.
10. Doen namen zy. Wij. c.15, die de druk geen eigen rubriek meegeeft ( 15 ) , bevat 2 alinea's, telkens met Doen ingeleid. De le beschrijft,
hoe Jezus naar het huis van Annas geleid wordt ; de 2e, hoe Hij voor
Annas gebracht wordt. De le condenseert Anonymus tot één zinsdeel,
als slotzin van § 2 (men bemerke, hoe de voorzin alleen spreekt van
de begheerte der beulen, en hoe de participiaalzin de ganse tocht van
de Hof naar Annas' huis moet beschrijven !) ; het 2e doen wordt de
inleiding van zijn 3e § ( 16 ) . Anonymus gebruikt spaarzaam de woorden
uit Wij., maar verwisselt daarbij de werkwoorden bringhen en leyden
van plaats, waardoor zij alle zin en realiteit inboeten. Men voelt de
résumé-methode van Anonymus, met al de gevolgen daarvan, doorschemeren.
11. Duerbreken. De zin van Wij. is volkomen logisch : als men
zijn grond doorziet, (be-)kent men zijn gebreken. Het verband voor
,

(14) D e titels en indelingen uit de druk Valckenaere verschillen gedeeltelijk tegenover de brugse druk van S.O. Aangezien we evenwel uit de weinige
notities van De Vreese kunnen opmaken, dat Valckenaere zich niet strikt aan
zijn hs. hield, mogen we zijn druk evenmin volledig vertrouwen, om van daaruit de 9 momenten af te tekenen. Onze verdere redeneringen daaromtrent zijn
met enige onzekerheid hierover belast. Vgl. p. 229-233.
(15) Wij geven de rubriek uit Surius' vertaling (waaruit we ook onze telling der hoofdstukken overnamen) .
Het mag louter toeval heten, dat Wij.
geen rubriek heeft. Zou dit toeval niet meteen het ontbreken er van in S.O. verklaren ?
(16) Wanneer dhr. Peeters aan de opeenvolging van Doen (a.c., 126, n. 9)
enige waarde wil hechten, om daarlangs de „oorspronkelijke" tekst van S.O. te
achterhalen, kan hij alvast uit dit éne hachelijke geval afleiden, dat geen enkele redactionele draagwijdte daarin mag gefundeerd worden.
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en na verwerkt de zelfde idee. Anonymus las haer ghebreken als duetbreken, wat hier geen zin oplevert. Het moet opvallen, hoe de plusteksten van Wij. telkens volledig de zelfde terminologie en gedachtengang ontwikkelen, die in de gemeenschappelijke passus voorkomen.
Wie dit kan, heeft iets van een taalvirtuoos ; maar als hij dit moet
doen als bewerker van een voorafbestaande tekst, moet hij wel een
genie zijn.
12. § 3. S.O. vat in § 3 samen wat Wij., c.1 5, f .66r-7 5 r, ontwikkelt :
Jezus voor Annas en Petrus' verloochening. Al de andere gebeurtenissen daarna tot aan de geseling, die in Wij., c.16-23,f .75r-107r (zie
de rubrieken in ons schema) stuk voor stuk worden behandeld, worden
in S.O. met geen woord vernoemd. Voor een oe f f eninghe, die de hele
passie wil overwegen, is dit minstens bevreemdend. Blijkbaar kan alleen de toepassing van excerpten-methode zo iets verklaren.
13. § 4. Na de grote hiaat behandelt S.O. Jezus' geseling in § 4 ;
er is een houtsnede, een klein paragraafteken, geen rubriek ( 11 ) , waar
Wij. heeft : een rubriek, een houtsnede en een grote initiaal.
14. Tot inder dooi des crucen. Terwijl S.O. de geseling zelf in vrij
groot parallelisme met Wij. beschrijft, volgt de gebedsformule met een
algemene formule in kortsluiting. Men bemerke, hoe Roecx met passende antithesen vervolgt. Is dit het kenmerk van een bewerker ?
15. § 5. Deze § wordt ingeleid door een rubriek, een grote initiaal
en een houtsnede, juist zoals Wlij. c.26. De rubriek van S.O. lijkt alleen
maar verschrompeld.
16. Die schare des volcks. Door deze bijvoeging laat de Anonymus
Jezus' geseling, die Wij. met de traditie in de binnenplaats van Pilatus'
paleis laat gebeuren, plaats vinden ten aanschouwe van het volk. Hiermee interpreteert hij een zin uit Wij., c.28,f.128r aangaande het Ecce
homo totaal verkeerd :
"Het en was haer ( = de beulen) niet ghenoech, dat si den sone gods
so schandelic bespot ende versmaet hadden voor heel die schare, die
binnen was, mer si hebben hem noch buyten geleyt voor alle dat volc
dat binnenshuys niet en was comen, op dat si niet besmet en souden
worden".
17. Om ... te zoucken. Dit zoucken kan de lezer alleen verstaan, indien hij ook de verklaring daarvan, zoals zij in Wij. gegeven wordt,
als blijvende achtergrond leest. Heel het kleed-motief, dat Wij. van af
,

(17) Hs. Valck. geeft de rubriek wel ! Zodat het ontbreken van de rubriek
(hier en elders) niet bewijst, dat hier geen nieuwe § begint.
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c.24 tot c.39 voortdurend pregnant uitwerkt, is fundamenteel vereist,
zinnen, die Roecx als vanzelfsprekend vermijdt ! Merk het derde vanJezus' passie te begrijpen. Men zal toch niet beweren, dat Roecx
schreef, om S.O. verstaanbaar te maken...
18. Sij eend e ... Wat een stumperige herhaling in 2 elkaar volgende
zinnen, die Roecx als vanzelfsprekend vermijdt ! Merk het derde vanden bloede ipv. het enig zinvolle en plastische van sinen rooden bloede
uit Wij.
19. In den persoon Christy... Daar Christus toch niet tot zich zelf
kan spreken in den persoon Christy, mogen wij hierin een misvorming
door Anonymus te meer zien tegenover de pregnante wending in Wij.
Waarom wordt 0 (ghy, Dochters) met een groot initiaal gedrukt,
ondanks het doorlopend verband ?
20. Alle teghenspoet... Een dergelijke moralisatie wijkt in dit verband grondig af van de gedachtengang, die over schuld en zonde
handelt. Het is een banale kortsluiting, zonder gevoel voor overgangen.
21. § 6. Deze § heeft een eigen rubriek, houtsnede en grote initiaal,
zoals Wij., c.28. Terwijl de houtsnede van Wij. een historisch gtrouwe
Ecce-homo-voorstelling brengt, tekent S.O. de Christus, met gebonden
handen, recht gehouden door een achter hem staande engel. Deze stilisatie wijst op een buiten-reeks-houtsnede.
In OGE., 1960, 295 306, hebben wij een vergelijking tussen Wij.,
c.28, en Vervoort, Woestijne, 18e en 19e dachreyse, gemaakt. Dhr.
Peeters heeft a.c., 130-9, de tekst van Vervoort, S.O. en Wij. afgedrukt,
zonder kritisch commentaar met het oog op een afhankelijkheidsverhouding. Om herhaling te vermijden verwijzen we de lezer daarheen,
opdat hij zelf deze noodzakelijke tekstkritiek stuk voor stuk doorvoere, waar wij ons slechts enkele vingerwijzingen veroorloven, en wel
uitsluitend aangaande de verhouding tussen Wij. en S.O.
22. Doen. Geeft de wijze, waarop de constructie doen uit Wij.
(voegwoord) in S.O. (doen _ bijwoord) verschrompeld wordt, niet
aan, tot wat Anonymus bij zijn résumé in staat is ? Anonymus geeft
geen verklaring van Pilatus' handelwijze, maar schakelt de feiten brutaal met Doen aan elkaar. Dit éne doen wordt klaar, wanneer men het
legt tegenover het tweevoudige doen van Roecx, waartussen de ganse
situatie opgevangen wordt. En wanneer S.O. hierna nog recidiveert
Doen heeft Pilatus, is dit maar een verminking van het redactioneelzinvolle Als Pilatus Xm. dus..., so heeft hij..., uit Wij.
23. In vele manieren... De uiteenzetting van het Ecce homo is volgens een uitgetekend schema opgebouwd, naar een principe, dat hier
-
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formeel wordt uitgesproken : zelfs in S.O. ! Deze vaststelling laat ons
toe aan te nemen, dat waar een uiteenzetting in S.O. materieel een
logische ordening vertoont, zelfs zonder dat dit formeel wordt uitgedrukt, de formele uitdrukking daarvan in Wij. oorspronkelijk is en de
logische uiteenzetting in haar ontstaan en compositie bepaald heeft.
M.a.w. S.O. veronderstelt Wij. Vgl. p. 205, nr. 4.
24. Ouaetheyt...goetheyt. Deze plustekst van Wij. kan men als een
explicitatie wegmoffelen, ofwel erkennen als een vanzelfsprekende, als
't ware noodzakelijke tegenstelling tegenover de vorige zin en als een
logische overgang naar de volgende zin : Gods goedheid, myn quaetheyt = mijn ghebreken. Alleen een vlug samenrapende compendiator
kan zo'n zin als waardeloos schrappen.
25. Uutroe yen ...inplanten. De enige parallelterm tegenover inplanten is uutroeyen, dat Wij. vond, en niet weren, dat S.O. er van maakte,
wat zelfs Vervoort als te kras aanvoelde en verving met worpt uut :
daarmee kon hij het oorspronkelijke nog niet herontdekken.
26. Item. Wat kan dit Item in een oorspronkelijke tekst betekenen
in een passus, die voor en na de ene en zelfde gedachte ontwikkelt ?
Wat Roecx als verklaring in voorwaardelijke zinswending : Want, sal
...aanbrengt, vervangt Anonymus met een doelzin : Item, om dat...
27. Die openbaere zonden schuwen... Waarom rept dhr. Peeters
met geen woord over onze voetnota in OGE., 1960, 302,1 ? De corrupte lezing uit Wioestijne durfden we aldaar niet aan Vervoort toeschrijven. Inderdaad Anonymus is er verantwoordelijk voor : hij snapte
niets van de toch klare gedachtengang uit Wij., die de tegenstelling van
de in ons schuylende sonden en openbaren = aan het licht treden, bekend worden, onderstreept en daarom aanraadt, dat men met Job alles
zou wegkrabben wat de zonden verbergt (18) . Men ziet toch niet, hoe
dit scrabben het middel zou zijn, om zonden te...schuwen...
28. Met eenen... Men mag wel iedere filoloog uitdagen, om logisch
te verklaren, hoe S.O. er toe komt te schrijven : met eenen die schur f theyt..., tenzij als een klaarblijkelijke, al te banale verschrijving van :
met eenen scerf ... Misschien zal men oorspronkelijk noemen, wat
alleen zinvol is.
(18) Deze gedachte vinden wij herhaald in Wij., c. 39, f. 181 r : „Wat
blijft menich hooverdich gront verborgen, die niet gheroert en wort met temptacien ende versmaetheden, die haer selven alte wel baren souden, waren si te
rechte gheroert..." En deze zin schreef Anonymus over, met de verduidelijking van baren als openbaren ende vertooghen (f. 21 r) . Baren blijkt voor hem
een moeilijke term te zijn, waarover hij kon struikelen...
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29. Zeght god. Welke filoloog kan aannemen, dat een „bewerker"
uit deze woorden de adequate structuur kan opbouwen, die aan het
formele grondschema der uiteenzetting beantwoordt (zie nr. 23) ? En
Anonymus kan het zeer geschakeerde inden persoon des soons alleen
maar verschrompelen tot god !
30. Ewelic in my. Waar Roecx een diepzinnige traditionele leer
over het eeuwig inzijn der idee in God eenvoudig, klaar en volledig
weergeeft, beschikt Anonymus over zo weinig theologisch inzicht en
interesse, dat hij het eewelijc aensien tot een eewelic beminnen afzwakt (19).
31. Ghedinct der gheboorten. Dit zinnetje herinnert zo maar terloops aan het oorspronkelijke opzet van Wijngaert, waarin Jezus' geboorte én passie behandeld warden. En toch komt in S.O. niets voor
over de geboorte (vgl. p. 198 202, nr. 1) . Men begrijpt, dat een compendiator niet altijd gelukkig schrapt en bewaart... Even consequent
met zijn tweeëne opzet daarentegen bidt Roecx tot Christus in c.25,
f .117r-v : 'Waer ic ontbreke, dat heeft die verdienste uwer heyliger incarnacien ende passien overvloedelic voldaen'.
32. 0 ontfermhertige
ermhertige god. Waar Wij. met de aanspraak : 0 bermhertige god... een gebed inleidt, dat volkomen logisch voor en na het
motief van de zondige mens ontwikkelt, brengt S.O. een gebed om
godsliefde, dat in Wij. ter plaatse niet voorkomt, maar ook in dit
verband helemaal niet te pas komt. Zoals dit nog meer het geval is
geweest, heeft Anonymus zich hierbij weinig moeite moeten getroosten,
om alleen zijn geheugen te raadplegen, en van 0 bermhertige god
over te schakelen naar het gelijkluidende 0 bermhertich god, waarmee het gebed uit Wij., c.27 : Oracie, laatste deel, aanvangt : 0 bermhertich god, verleent mi so veel kennissen van u als mi van
node is... op dat ic een in u eewich een (2°) eewelijck rusten mach
(f.127r v) . Deze ontlening is belangrijk, niet alleen omdat ze voor de
zoveelste maal de onlogische werkwijze van Anonymus illustreert,
-

-

(19) In OGE., 1960, 298, n. 1, en 303, n. 1, wezen wij op een tekst van
Ruusbroec, die de bron van Wij. zou geweest zijn (wat dhr. Peeters niet vermeldt en niet in zijn beschouwingen betrekt). Als een „bewerker" van S.O.
in staat is de bron nauwkeuriger dan Anonymus weer te geven, mag dit een
knap, maar onwaarschijnlijk stuk heten.
(20) Men merkt het onschuldig lijkende weglaten van eewich een door Anonymus. Roecx wist wat hij, naar de grote middeleeuwse theologische traditie,
met het een-worden van de mens in Gods eeuwig Een (God als Unum, dat Hij
van eeuwigheid is) bedoelde. Anonymus meende dergelijke beschouwingen
ongestraft te mogen schrappen.
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maar bovendien bewijst, dat hij in zijn legger ook de gebedsgedeelten
uit Wij. vond : Roecx (of de bewerker van S.O., volgens de hypothese
van dhr. Peeters) heeft de gebeden niet ontwikkeld door uitwerking
van wat hij in zijn model of redactie van S.O. zou gevonden hebben.
Neen, Anonymus heeft alles op slordige wijze van uit een volledige
W/ijngaert geëxcerpeerd, om er een onsamenhangende compilatie van
te maken.
33. Ten derden. Consequent met het expliciete indelingsprincipe
(zie nr. 23 en 29) geeft Wij. nog een 3e beschouwingswijze van het
Ecce homo, nl. de sensus historicus, die na de geestelijke uiteenzettingen voor een normaal verloop van een passieoefening wel noodzakelijk
moet geacht worden. S.O. ziet evenwel geen bezwaar in het wegvallen
van deze historische gebondenheid van zijn passieverhaal !
34. § 7. Na de voorgaande tekst over het Ecce homo, die wij als
6 aanduidden en die met Wij., c.28, parallel is, volgt in S.O. een
passus zonder rubriek, zonder houtsnede, maar met een grote initiaal.
f eninghe,
Dhr. Peeters maakt hiervan liefst geen „moment" der oeffeninghe,
ondanks de belangrijkheid der stof en de omvang van de tekst. En
toch, de tekst is gewijd, vooreerst f.16v-17v in parallel met Wij., c.29,
aan Jezus' kruisdragen, en vervolgens f.17v-18v in parallel met Wij.,
c.34, aan Jezus' nagelen op het kruis, die op zich reeds als twee „momenten" kunnen gelden.
Ieder onbevooroordeeld lezer moet het onbegrijpelijk vinden, 1) dat
het le deel van deze passus als één moment met het Ecce homo zou
samenvallen (daarom brengen wij hier een nieuwe § aan) ; 2) dat
men de passiemomenten uit Wij., c.30-33, kan uitschakelen, zonder
het zakelijk verloop van het passieverhaal ernstig te schaden ; 3) dat
men het historisch relaas van Jezus' kruisiging schrapt en toch een
daarop steunende moralisatie aanvoert. Dit alles speelt Anonymus
klaar, doordat hij de gedachte van navolgher Christi (die Roecx verwerkt naar aanleiding van Jezus' kruisdragen, c.29) versmelt met ons
con f ormich maken onsen ghecruusten lieve (dat Roecx uiteenzet in
c.34 aangaande Jezus' verheven-worden aan het kruis) . Dat is een
gedachtensprong van Jezus' kruisdragen naar Jezus' genageld-wordenop-het-kruis. Logisch is dat niet ; het getuigt alleen van een handige
combinatie vanwege de compendiator (21). Dit alles geeft ons het
(21) Deze sprang is (door Anonymus ?) weggewerkt in hs. Valck., doordat
de 2e tekst (p. 37) verplaatst werd naar de (omgewerkte) eerste alinea van
blz. 9 (p. 53 55).
-
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recht, de passus als een afzonderlijke § op te tellen.
35. § 8. Deze tekst over de kruisoprichting vangt aan zonder rubriek, met een houtsnede en een grote initiaal. We menen, dat de houtsnede niet de kruisoprichting weergeeft, maar de kruisiging, aldus
samenvallende met de houtsnede uit Wij., c.34 : Jesus is aent cruyce
ghenaghelt. Anonymus heeft dus op de voorafbestaande Wij. gereageerd.
36. Keeren. Roecx gebruikt deze zinswending regelmatig (bv. f .144r,
156v, 163r) als redactioneel procédé, om na een lange uitweiding de
draad van het passieverhaal terug op te nemen. S.O. begrijpt het
woord hier blijkbaar als het subjectief inkeeren der ziel tot God, bij
zo verre, dat dit keeren hoop en al in 4 regels beschreven wordt, waar
Roecx liefst 5 bladzijden aan het opnieuw opgenomen verhaal wijdt.
Men is consequent met zijn oorspronkelijk opzet, of niet...
37. Boven sijn hooft. Deze onhandige zin (wat is het onderwerp ?)
is niet meer dan een versmelting van de rubriek en de le zin uit Wij.,
c.38, dat helemaal aan dat „moment" werd gewijd.
38. § 9. S.O. heeft hier geen houtsnede, maar een rubriek en een
grote initiaal. Omdat hij geen houtsnede vond, heeft dhr. Peeters maar
liefst ook de rubriek over 't hoofd gezien, zodat deze tekst (van meer
dan 2 bladzijden !) niet onder de 9 momenten moet opgesomd worden...
39. Die rock...den rock. Getuigt deze evidente contradictie wellicht
van de oorspronkelijkheid van S.O. ?
40. Esayas. Alleen de zetter is verantwoordelijk voor deze evidente
vergissing. NB. De druk van 1564 heeft 1 snack .. .
41. Maer vele... Deze plustekst in S.O. is zonder meer verbazend.
Aangezien hij zonder twijfel tot de gedachtengang behoort, kan niemand zijn originaliteit betwisten. De vraag evenwel is juist, of Anonymus zelf de zin in het geheel van zijn eigen werk heeft neergeschreven, en hem niet eenvoudig uit zijn legger overschreef. Wanneer hij elders geen enkel bewijs van creativiteit levert, hebben wij geen reden,
om te vermoeden, dat hij hier voor eenmaal scheppend werk zou gepresteerd hebben. We mogen dus aannemen, dat zijn legger niet de
druk van 1544 was, waar de zin wegens homoioteleuton moet weggevallen zijn (oft niet... sijt niet) . Gebruikte hij een handschrift of een
vroegere (nu onbekende) druk ?
42. W/ed erkeeren. Vgl. nr. 36. Deze redactioneel zeer verantwoorde
zinswending meent Anonymus gerust te mogen weglaten. Waarom ook
klaarheid in zijn compilatie brengen ?
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43. Myrren%minnen. Een verschrijving min of meer in de brugse

druk van S.O. !
44. § 10. S.O. heeft hier geen houtsnede, wel een rubriek en een
grote initiaal. Vgl. nr. 38.
45. Inden cruce. De zin van S.O. klinkt nog al goed, omdat het ongeveer de vertaling van een bekende formule lijkt : in cruce nalus...
Roecx zegt daarentegen precies wat in deze situatie past : dat Christus
op het kruis zou blijven tot in de dood, ondanks last en lijden. Weer
een schijnbaar onschuldige verschuiving tussen de 2 teksten, die evenwel klaar de afzwakking in S.O. aantoont.
46. § 11. Hier heeft S.O. rubriek noch houtsnede, maar alleen een
grote initiaal. Het woord gheblas phemeerd uit de rubriek van § 10
= Wij., c. 40) en uit de le nu volgende zin was voor (het goede geheugen van) Anonymus voldoende, om de 2 teksten (met weglating van
Wij., c.41-42) aan elkaar te klinken. Meer logische zin hoeft men in
deze opeenhoping niet te zoeken. Maar Anonymus bewerkte twee voorafstaande „momenten".
47. § 12. S.O. heeft houtsnede, rubriek en grote initiaal. Wij tellen
onze 12e paragraaf, waar dhr. Peeters aan zijn 8e „moment" komt.
48. Ende naemaels. Anonymus breekt zijn Maria-gebed af met een
dooddoenersformule, die in de gedachtengang niets minder dan een
kortsluiting betekent.
49. § /3. S.O. heeft geen houtsnede, wel een rubriek (beantwoordend aan Wij., c.45) en een grote initiaal. Anonymus raapt in deze
éne §, die maar over één alinea loopt, 2 tijdsmomenten uit Wij., c.45-46
bijeen, in de pure opeenvolging van 2 tijdsbepalingen, zoals die
bij Roecx voorkomen. Hierdoor verwaarloost hij het moment van
Christus' godsverlatenheid, die Roecx zelfs met een rubriek aangeeft,
te ontwikkelen.
50. § 14. Zie nr. 49.
51. Dit voort... Dit formuleert een redactioneel procédé voor de
volgende uiteenzetting (vgl. nr. 4, 23, 29, 32). Aangezien het in S.O.
voorkomt, kan men niet zeggen, dat Roecx dit in zijn bewerking zou
bijgevoegd hebben. Wij. houdt zich hieraan strikt volgens 6 interpretaties. Buiten de eerste en de laatste interpretatie vervaagt S.O. alle
formuleringen daarvan (met weglating van de 5e). Het is wel vreemd,
dat een „bewerker" trouwer zou zijn aan een oorspronkelijk procédé
dan de eerste auteur.
52. § 15. Zienr.49en50.
53. Dat voort... De geestelijke interpretatie hiervan somt de katego(
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rieën der zielen op, naar gelang zij Jezus' dorst lessen. Wij. onderscheidt er 4 ; S.O. laat de 3e weg, maar zo dat de gradatie verbroken
wordt.
54. § 16. Deze § heeft houtsnede, rubriek en grote initiaal. Wegens
de houtsnede vat dhr. Peeters de tekst als een nieuw moment op, en
wel als het 9e (onze telling ligt al veel hoger...) . De houtsnede vertoont Christus' hart doorboord (wat behoort tot § 17), maar deze inconsequentie stoort Anonymus niet... ( NB. Alleen de zetter zal hiervoor verantwoordelijk geweest zijn ; de dooreenhaspeling in druk 1564
gaat nog verder... Maar dit moet dhr. Peeters manen, hierop niet te
steunen) . In feite zien wij, hoe Anonymus op de situatie van Wij. reageert (vgl. nr. 34) .
55. Blijtscha p voor ons. Deze slotzin van S.O. is ten slotte maar een
platvloerse interpretatie (onze zaligheid...), waar Roecx door een paradoksale tegenstelling tussen wat Christus in gehoorzaamheid als opgelegd volbracht heeft en wat in zijn doodstrijd uiteindelijk nog te
wachten staat, een aanloop neemt, om de kruisdood in al zijn dimensies te tekenen. Men moet vaststellen, dat Anonymus niet in staat was,
zo iets te snappen.
56. Minen geest. Deze rubriek heeft S.O. in de rubriek van ,§ 16
met c.49 samengevoegd. En toch, buiten deze woorden van Jezus wordt
het feit van Jezus' dood, waarover Wij. in het begin van c.49 verhaalt,
niet eens vermeld. Men zou werkelijk gaan menen, dat S.O. een ,,oeff eninghe over momenten" en geen passieverhaal is...
57. Opent nu... Deze paar zinnen uit het slot van Wij., c. 51, schakelt S.O. bij het verhaal van c.49 aan. Het woord hierom uit S.O. krijgt
aldus een totaal andere zin dan het toch daaraan beantwoordende
Daerom uit Wij. En ondanks deze zinnen wordt van Wij., c.50, geen
woord aangehaald.
58. § 17. S.O. heeft rubriek noch houtsnede, wel een grote initiaal.
Wij. heeft hier wel de houtsnede, die S.O. verkeerdelijk plaatste reeds
bij § 16.
59. Die gaten des steens. Wanneer men weet, dat Roecx naast Den
wijngaert der sielen ook nog Den gheestelicken steen, dats Christus,
uut den welcken een mensche zijn herte mach wonderlic ende lichtelic ontsteken in die liefde Gods, toegeschreven krijgt, zal men
moeten bekennen, dat dit simpele zinnetje van S.O. een onvermoede
vruchtbaarheid in zich draagt, indien men moet aannemen, dat hij daaruit ook nog zijn 2e werk heeft afgeleid. Maar wellicht zijn de grenzen
der waarschijnlijkheid voor dhr. Peeters' hypothese omtrent de origi'
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naliteit van S.O. al lang overschreden.
60. Die liefde... Wat een schamel zinnetje over de liefdevereniging
in S.O. tegenover de ontleding van de volcomen minne ter verklaring
van Maria's droefheid bij Jezus' dood volgens Roecx (f.247r -249r) . En
over de kruisafneming, bewening, begrafenis (Wij., c.54) valt in De
f eninghe der passien Christi geen woord...
scoone oeffeninghe

*

^
^

Dit waren enkele opmerkingen, die de kritische vergelijking tussen
Roecx' Wlijngaert en S.O. ons ingaf. Zij konden vermenigvuldigd worden. Zij volstaan o.i., om uit hun convergentie duidelijk te maken, dat
het doorlopend parallelisme tussen beide werken niet kan verklaard
warden, doordat de korte tekst van S.O. omgewerkt en uitgebreid zou
zijn tot de lange redactie van W/ijngaert, maar door afhankelijkheid
van S.O. t.o.v. Wij. : m.a.w., Anonymus haalde bij wijze van compilatie en excerptenconglomeraat uit Wij. een fragmentaire bloemlezing
over de passie. Dit alleen is de volle wezenlijke verklaring van S.O.
Kritisch gezien zou men naar huidige normen geneigd zijn, deze bundeling als minderwaardig werk te beschouwen. Historisch moet men
vaststellen, dat het een bescheiden succesboek is geworden, aangezien
het zijn verspreiding in hs. en druk mocht beleven : maar dit heeft met
ons kritisch probleem geen uitstaans...

C. BEDENKINGEN BIJ „DUIDELIJKE BESLUITEN"

Wij moesten ons beperken tot enkele opmerkingen, die het loutere
schema van het parallelisme tussen Wij. en S.O. oproept. Zij laten
enigszins aanvoelen, dat en hoe een vergelijking tussen onderling afhankelijke teksten kritisch moest doorgevoerd warden, vooraleer men
kan besluiten, welke van de 2 werken het origineel en welke het afschrijverswerk is. Des te meer verbaast de methode van onze opponent,
wanneer hij na het louter afdrukken der teksten over het Ecce homo
(dat als „belangrijk voorbeeld" het bewijs voor het gehele werk moet
leveren) onmiddellijk besluit : „Deze...tekst van „Oeffeninghe" werd
in „Woestijne" en „Wijngaert" afgeschreven zoals dat hier duidelijk
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blijkt" (a.c., 140) ( 1 ) . Waar hij meteen verder gaat met de tegenstelling tussen Vervoort en Roecx onderling op te drijven ( 2 ), kunnen wij,
na onze vorige uiteenzettingen, hun „verhouding" t.o.v. S.O. trachten
te typeren.
Wij zien inderdaad, hoe V ervoort fragment na fragment uit S.O.
kopieert, praktisch zonder daaraan veel te veranderen, maar hoe hij
vóór en nà de ontlening andere teksten, die totaal anders geaard en gestructureerd zijn, tot een „eigen" compositie samenvlecht. Anders gezegd : Vervoort last een fragment binnen zijn uiteenzettingen in op zo
een wijze, dat dit een Fremdkórper blijft. Binnen het schema van zijn
eigen voorgenomen gedachten en beschouwingen staat het zonder gedachtelijke of terminologische binding met het vorige of volgende van
zijn uiteenzetting. Het is een ontlening, die zowel in de compositie als
in de gedachte van Vervoort een niet geassimileerd Fremdkór per was
en bleef.
Bij de parallelteksten tussen Roecx en S.O. moeten wij onderscheiden a) teksten, die in beide werken gelijkluidend zijn ; teksten, die onderling afwijken b) hetzij door tekstwijziging, c) hetzij door uitbreiding. Uit a-teksten kan men niets besluiten. In de b-teksten vonden wij
telkens, dat de lezing van. Wij. zinvoller, harmonischer en volmaakter
naar woordkeuze en gedachtengang was, terwijl de variante uit S.O.
(1) Wanneer dhr. Peeters in dit verband bedoelt, dat 0.S. een op zich bestaand werk is, hetwelk vóór Vervoort's Woestijne bekend was en als bron
hiertoe diende, kunnen wij dit grif toegeven. Zodra men O.S. kent, bestaat
daarover geen moeilijkheid meer. Zo vervalt mijn a anvankelijke stelling (opgesteld vóórdat ik van het bestaan van S.O. afwist), alsof ivo. rechtstreeks van
Wij. zou afhankelijk zijn, als vanzelf. Indien hij echter meent, dat S.O. meteen ook vóór W ijngaert bestond en daarvan de bron is (zie hiervoren p. 179, n.
1) 'moeten we dit na onze vorige bewijsvoering ontkennen. M.a.w., hij heeft
gelijk, wanneer hij door de bekendmaking van S.O. deze als rechtstreekse bron
van Vervoort aanwijst, maar niet wanneer hij daarbij als argument gebruikt,
dat S.O. eveneens vóór Wij. bestond en er de bron van was. Wij menen met
argumenten aangetoond te hebben, dat de verhouding tussen de 3 werken is :
niet, zoals dhr. Peeters aangeeft,
maar
Wij.

S. O.

1

S.O.
Wij.

Wo.
Wo.

(2) Zie onze beoordeling van het principe (hiervoren p. 179-182) en van de
bewijsvoering (hierna p. 216-224).
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als een verschrompeling van een passus uit Wij. moest verklaard worden. Nu mag men als een voor de hand liggend principe aannemen,
dat de betere lezing ook als oorspronkelijk mag aangezien worden,
terwijl de slechtere als een verschrijving, verminking, verwerking (om
welke reden dan ook) moet gelden. In de c-teksten gaat het om „bewerkingen", die wezenlijk de gedachte van de paralleltekst van binnen
uit verdiepen, ontwikkelen, en wel in een zelfde terminologie, stijlprocédé en gevoelssfeer. Er is tussen beide elementen absolute eenheid. Er
is am pliatio der gedachte, maar zo naadloos gelijkwaardig, dat alleen
de vinder der gedachte deze homogeneïteit der ontwikkeling kan waarborgen en realiseren.
Bovendien staat de paralleltekst in Wij. in een contekst, die váór
en ni een volkomen aansluiting daarmee verzekert, zowel naar de
taal als naar gedachte en gevoel, zodat men moet besluiten, dat de
compositie in haar geheel door de auteur van de paralleltekst zelf verzekerd werd. Deze is geen Fremdkórper, die in Wij. als in een onnatuurlijk milieu door een artificiële ingreep overgeplant werd ; hij is uit
de contekst zelf als uit zijn natuurlijke voedingsbodem gegroeid ; hij
is organisch verbonden met het voorafgaande en het volgende, waarmee hij een redactionele eenheid vormt en waarin hij een levende functie in de dynamiek der gedachtenontwikkeling vervult (3).
Deze absolute homogeneïteit tussen paralleltekst, plustekst en contekst in Wij. bewijst o.i. afdoende, dat Roecx' werk niet door bewerking van uit een voorafbestaande tekst als S.O. is ontstaan. Daarin
verschilt Roecx inderdaad grondig van Vervoort, die we met dhr. Peeters als een afschrijver van S.O. mogen beschouwen. Daarin wijkt
Roecx even radikaal af van S.O., waaruit hij zijn werk niet door ..louter cerebrale verklaringen" (a.c., 141) , door amplificationes in eigenlijke zin heeft afgeleid, maar die zelf uit Wij. ontstaan is door loutere
compilatie van excerpten, zoals ons schema voldoende de voegen en
naden van deze fragmenten aangeeft. Immers alleen de „plusteksten"
van Wij. brengen de logische en organische verklaring van de teksten
uit S.O., terwijl Wij. zijn helderheid en begrijpelijkheid in zich zelf
draagt. Zo moeten wij ten slotte S.O. beschouwen als een derivaat van
Wij., waaruit zij de nodige verklaring voor taal en gedachte moet
halen, zoals zij daaruit door compilatie, als een louter excerptenconglomeraat, is ontstaan.
( 3 ) Hiermee bedoelen we geenszins, dat Roecx 100 % creatief werk leverde of geen bronnen zou gebruikt hebben.
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Hiertegenover stelt onze opponent, dat Roecx zich in zijn afschrijvingswerk als een „roekeloze logicus" (a.c., 141) laat zien. Als eerste
voorbeeld noemt hij :
Wij., c.28, f .129v : ... Ic ( = Christus) hebbe u voor mijn uutverco-

ren bruyt uutghelesen. Mijn weelde, mijn genoechte wil ic met u
hebben, want ic heb minnen tempel mijn slaepcamer, mijn woonstadt in u vercoren...

S.O., j.13v : Ic hebbe hu voor mijn

bruud vercoren, mijn weelde, mijn
ghenoughte wil ick met hu maken.
Want ick hebbe mijn tempel, mijn wuenstadt in u
vercoren...

De uitdrukking mijn slaepcamer wordt door onze opponent als volgt
beoordeeld : "Beide uitspraken ( = tempel en woonstadt) komen op een
gelijkende idee neer : „de mens is of kan Gods verblijfplaats zijn".
Maar „slaepcamer" heeft niet die betekenis. Waarschijnlijk bedoelt
de schrijver de woorden van Cant.1.4. : „De Koning heeft me in zijn
kamer gebracht". Dus : „'s konings verblijfplaats kan die van de mens
worden". Het is een totale ommekeer in de gedachtengang die uitgedrukt wordt. Terwijl de beide andere woorden tot de gewone christelijke leer behoren, stamt het woord „slaepcamer" uit de Bruidsmystiek.
Dergelijke inlassing noem ik het werk van een „roekeloze logicus"
(a.c., 142) .
Hoe men deze redenering ook moet begrijpen, kan men zeggen, dat
dit besluit ingegeven is door de logica van een twintigste-eeuws-gevormde exegeet, die misschien dergelijke discriminaties in zijn biblicistische studies kan opzetten, maar vergeet dat de gebrandmerkte auteur rond 1500 leefde en in rhetorische taal een doorvoelde lyrisch
gestemde gebedsoefening neerschreef. Trouwens een onlogische zinswending is geen bewijs, dat de tekst niet oorspronkelijk is : wat hier
bewezen moet worden (4).
Een tweede struikelblok vindt dhr. Peeters in de volgende passus :

( 4 ) Wanneer we bv. in Den tempel onser sielen, f. 145v, lezen : „... so
sal si (= die siele) ...dencken..., hoe si haren bruygom mach behagen, zijn
rustige slaepcamer, sinen troon, zijn setel, ende zijn tabernakel mach wesen,
ende een tempel der heyliger drievuldicheyt...", kunnen wij optellen, hoeveel
verschillende motieven hier opgestapeld werden, maar daaruit niet besluiten, dat
de Tempel geen authentiek werk van de Schrijfster der Peerle zou zijn.
.. .
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Wij., c.39, f .181 r : ( a) Laet ons nu
wederkeeren totten cruyce ons heren Jesu Christi, aensiende met
groter devocien ende compassien
onsen schepper, onsen ghesontmaker, so iammerlijc hangende in
so groter pinen ende bangicheyt,
vriendeloos, troosteloos, goedeloos, ghelaten van boven ende beneden, vervult van alle pinen,
uutwendich ende inwendich, berooft zijnde van alle dat zijn liden hadde mogen verlichten. (f.
181v) Ende hem was toecomende
alle dat zijn leden mocht beswaren. O laet ons aenmercken desen
allendigen coninc. Hi heeft een
croone ende den titel van eenen coninc. Maar waer zyn zijn dienaren ?... Wat sal hi ons mogen
gheven, die niet en heeft daer zijn
hooft op mach rusten, noch have
noch erve, zijn cleederen, het is al
wech. 'Och laet ons nochtans
gaen tot desen berch der myrren,
ende Glimmen metier suchtender
tortelduyven inden palmboom des
cruys, ende soecken oft wi eenige
vruchten consten ghevinden. Wi
sullen noch ghenoech vinden, soecken wi neerstelijc. "Hi heeft
noch zijn tonge tot hem waerts :
hi mach ons een troostelijc woort
gheven, een woort der salicheyt,
een woort van instructien. Och, en
zijn wij hier niet (f.1 82r) met te
vreden, daer die moordenaer so
wel mede gepaeyt was, laet ons
dan wat hooger clirnmen. "Hi
heeft zijn herte noch onghequetst,

5 .0., f2lr : Nu laet ons

gaen Imet droufheyt tot den Bergh der minnen,
lende clemmen met der zuchtender
tortelduyve inden palmboom des
crucen, lende zoucken of wy eeneghe vruchtkens cunnen vinden.

d'Hy heeft sijn herteken noch on-
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hi sal sinen vader daer mede voor
ons bidden. Hi heeft zijn conscientie vol devocien, vol gracien
ende vol minnen. Hi sal ons
schencken den luyteren dranc, die
hi sinen lieven discipel gaf, die
op zijn borst ruste. 'Ende is dat
noch te cleene, hi sal gaerne zijn
side laten doorsteken, zijn heere
ons openen, lende schenken
ons dat bloet zijnder minnender
herten, den lustigen dranc zijnder
7 godliker liefden. Hi sal ons ten
lesten gheven zijn heylige siele, vol gracien ende verdiensten
ende verciert met allen duechden.
Och wat willen wi van desen minneliken heere meer eysschen ? Hi
gheeft al dat hi heeft, al dat hi is
ende al dat hi can verleesten. Laet
ons dus ons selven 8 hem weder
gheven.

ghequetst, hy sal zijnen vader noch
voor ons bidden. Hy heeft zijn
conscientie, vul devotien, vul gratien, vul minnen. Hij sal ons
schinken zuveren dranck, dien
by zijn discipel gaf die up sijn
borst ruste. e'Ende is ons dat te
cleene,
hy sal zijn herteken ons
openen ende schi j ncken ons dat
bloed zijnder minnender herten,
den wellustighen dranc der goddelicker liefden. Hy sal ons ten
laetsten gheven zijn heleghe ziele,
vul gratien, vul verdienten, verciert met allen duechden. 0 wat
willen wy van dezen heeren meer
eesschen ? Hy gheeft over al dat
by heeft, al dat hy is ende al dat
hy verleesten magh. Laet ons zelven weder hem gheven met alle
dat wy mueghen.

Deze parallel vraagt enkele verklaringen.
Ad 1) Het eerste zinsdeel uit S.O. is niet meer dan een onbeholpen
samensmelting van Wij. a en b : a formuleert het gewone redactionele
procédé, om na een lyrische uitweiding tot het onderwerp terug te keren (zie hiervoren p. 212, nr. 42) . In S.O. heeft Nu geen enkele verantwoorde zin of functie. S.O. laat wijselijk nochtans vallen, dat de organische geleding in de overgang van a naar b aangeeft.
Ad 2) Zie hiervoren p. 213, nr. 43.
Ad 3) Dit is het traditioneel motief Ascendam in Aalmam (Cant.
7.8) . S.O. voert het hier aan, maar schikt de verdere uiteenzetting hiernaar niet. Fij i daarentegen bouwt de verklaringen formeel volgens
dit motief uit en laat het verder ritmisch terug opklinken. Wat is „logisch" ?
Ad 4) Deze plustekst noemt dhr. Peeters een „eerder lamlendige"
toevoeging (a.c., 142) , alsof het onderstrepen van het verband tussen
neerstelijc soecken en vruchten vinden niet een passende aanmoediging
inhield.
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Ad 5) Dhr. Peeters beoordeelt deze zin als volgt : "...De interpolatie
eindigt met de woorden „het is al weck". Maar dan moet hij ( = Roecx)
in „Scoone... Oef f eninghe" de aansporing gelezen hebben om met de
tortelduif in de palmboom van het kruis te klimmen en te „zoucken
of wy eeneghe vruchtkens kunnen plukken". Hij had echter reeds geschreven dat alles weg was. Dan voegt hij eerder lamlendig bij „Wi
sullen noch genoech vinden, soecken wy neerstelijc". De „Oef f eninghe" schrijft dan : „Jezus heeft zijn hart nog". De schrijver van , Wijngaert" vond het wellicht nogal sterk dat zo maar dadelijk over te nemen. Hij zegt dus dat Jezus nog zijn tong heeft, en... nu is het helemaal verkeerd ! als men hoger klimt, dan vindt men Jezus' hart
nog" (a.c., 142) .
Hoe ogenschijnlijk evident dit ook moge zijn, niets belet ons intussen vast te stellen, 1) dat zinnen c, d, e de aankondigende samenvatting zijn van Wij., c.43-53 over Jezus' kruiswoorden, sterven en
hartdoorboring (waarvan S.O. slechts een stuntelige samenvatting gay
zie p. 213-5, nr. 46 60) ; 2) dat het zinvol is, Jezus' tonge onder de
vruchten op te noemen, aangezien de kruiswoorden een zo belangrijke
plaats in de uiteenzetting innemen ; 3) dat door het schrappen van c in
S.O. meteen de gradatie tussen Jezus' spreken tot ons en zijn bidden
tot zijn Vader vervalt ; 4) dat de dynamiek van het motief, dat S.O.
formeel uitdrukt : cl em m en inden palmboom, in Wij. redactioneel gespannen en volgehouden wordt door het hooger climmen, terwijl ze
in S.O. uitgeschakeld wordt.
De uitbouw in Wij. in c, d, e is op zich volledig symmetrisch. Aangezien e = e', wat zou een auteur beletten, de gradatie (Ende is ons dat
te cl Bene ...) , die in e als overgang dient, eveneens in de verbinding tussen c en d aan te wenden ? Indien men de redactionele waarde van Wij.
aangevoeld heeft, kan S.O. nog enkel als onvolwaardig gelden.
In de gradatie c, d, e speelt de gedachte van verder zoeken dynamisch
en stijlvormend door. Wegens het nawerken van het climmen-motief
wordt dit verder-zoeken als een hooger climmen. Stilistisch en ge f uhlsmássig is dit totaal verantwoord. Helaas, omdat het herte fysiologisch
lager ligt dan de tonge, is dit niet door een hooger climmen te bereiken,
zodat dhr. Peeters' logica materieel en meetkundig gelijk heeft. En toch
vragen wij ons in gemoede af, welke stilist deze denk fout aan een
lyrisch auteur zwaarwichtig zal aanrekenen, die het verder zoeken figuurlijk in de lijn van zijn vorig uitgesproken motief als een hooger
climmen uitdrukt. Anonymus beging die denk-fout niet ; inderdaad, om
de eenvoudige reden, dat hij de gradatie zonder meer geschrapt had ! .. .
,

-

-
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En, nogmaals, een onlogische uitdrukking is geen bewijs van afhankelijkheid.
Ad 6) De 2 zinsdelen van Wij. onderscheiden het historisch evangelisch feit en de symbolische verklaring. Als S.O. een symbolische verklaring kan geven zonder vermelding van het historisch feit, weet men
meteen, waar geschrapt werd.
Ad 7) Wij. formuleert juist Jezus' gaven van zijn liefde, waar S.O.
vervaagt.
Ad 8) Wij. zegt grammaticaal juist : (laet)ons. . . ons (gheven) , waar
S.O. verstrikt zit.
De lezer, die de teksten van Wij. en S.O. met inachtneming van onze
(helas wijdlopige) opmerkingen herlezen en ook stilistisch valoriseren
wil, zal zich wel afvragen, hoe het mogelijk is, de superioriteit en de
oorspronkelijkheid van S.O. t.o.v. Wij. te bepleiten.
Er is nog een derde ergernis voor dhr. Peeters,nl. een fragment uit
Wij., c.25, waarin wij het voorbeeld van het 40e gebed uit Vervoort's
W aestijne zagen :
: Doorsciet mijn herte metten
minli en strale uwer vieriger minnen, opdat ic al mijn dagen quelen
mach van minnen ... O soete Here, wilt myn herte so droncken
maken ende versaden met dijpre
soeter minnen, dat mi alle die werelt een walghinge ende een bitter
cruys worde. 0 alder minlicste Jesu, ic begeer u te minnen, te
ontfangen, te eten, ende in die
armen mijnder sielen te omhelsen,
ende int binnenste mijnder
herten te bewaren ... Daer sult ghi
mi drincken ( = drencken) uuter
vlietender beken uwer godliker
leeringhen... (f.1 1 8v 1 1 9r)
-

.

Wo : Doorschiet myn herte metten stralen uwer liefden

ende maect
my also droncken daer inne, dat
mi alle die werelt ende datter inne
is een walginge ende een bitter
cruys mach worden. O Bruygom
mijnder sielen, alder soetste Jesu,
ic begeere u te minnen, te soecken,
te ontfangen, te omhelsen, ende
te gebrucken, ende int binnenste
mijnder sielen te bewaren... Daer
sult ghi mi te drincken gheven
uut die vloeyende beke uwer godlijcker liefde... (f304r).

Hierover meent onze opponent :
"Zowel de schrijver van „Wijngaert" als Vervoort hebben dit mooie
gebed geradbraakt. Maar de eerste is er, o.i., de grootste „vandaal".
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Terwijl we in Vervoorts tekst nog de weg van mystieke vereniging tussen God en ziel kunnen volgen, last de tweede afschrijver er tamelijk
plomp het woord „eten" in. De woorden krijgen plots een eucharistische betekenis, die daarna echter weer vrzwindt" (a.c., 143) .
Aangezien S.O. van deze paralleltekst geen woord bevat, staat deze
argumentatie meteen buiten onze problematiek, die toch de afhankelijkheid van Roecx t.o.v. S.O. wil beoordelen ! Daar anderzijds onze opponent over dit „mooie gebed" noch over de mogelijke vindplaats of
herkomst er van iets meedeelt, maakt hij iedere zinnige discussie onmogelijk. Indien wij S.O. niet als bron van Wij. kunnen aannemen,
zijn we bereid andere teksten of werken als bronnen van Roecx te erkennen, indien een kritisch bronnenonderzoek ons dit wetenschappelijk resultaat aan de hand doet. Nu een terminus comparationis niet
aangegeven wordt, kunnen we alleen de gewraakte zin ontleden, om te
ontdekken of hij werkelijk zo vandaals is.
In deze passus gaat het over het verlangen der ziel, die hongert en
dorst naar Gods liefde en God smeekt, dat Hij haar zou droncken maken (Wij. en Wo.) en verladen (Wij.)van minnen. Indien men schrijven mag, dat de ziel droncken zou worden, heeft het ook zin, dat de
hongerige ziel vraagt de Heer te ontvangen en te eten, om verzadigd
te worden. Dit ontvangen en eten brengt immers de beschouwing van
het contemplatieve mystieke vlak niet noodzakelijk (op laakbare wijze)
naar het eucharistische over, aangezien er een onmiskenbare interferentie tussen contemplatie en eucharistie bestaat, zodat men bv. van een
eucharistische mystiek kan spreken. Niets belet, dat de eucharistische
terminologie in metaforische en figuratieve zin binnen de liefdemystiek gebruikt wordt, zoals bv. Augustinus zonder radbrakerij of vandalisme zegt : Qui credit, manducat (5/ . Aldus is eten een explicitatie van
ont f angen en een synoniem van droncken (s).
Deze tekst, waarvan Roecx' „bewerking" niet zo vandaals blijkt, is
in feite een van de vele, die niet in S.O. voorkomen, maar wel enerzijds
in Roecx' W/ijngaert en anderzijds in Vervoort's W/oestijne, Ghulden

(5) Zie AUGUSTINUS, Tract. in Jo., c. 26, n. 1 (PL. 35, k. 1607) . Over dit
thema zie A. AMPE, Den tempel onser sielen, Antwerpen, 1968, 159 en nn.
2 4 ; 440-2 en n. 15.
(6) Buiten deze discussies staat er het tekstkritisch probleem omtrent deze
parallelteksten, aangezien Vervoort enkele plusteksten biedt. Mag men ter
verklaring aannemen, dat hij beschikte over een redactie van Wij., die vollediger en oorspronkelijker was ?
-
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Ghebede-boecxken of Hortulus animae (waarover wij in onze vroegere
studies schreven) . De oplossing van dit probleem kan niet gezocht
worden, zoals dhr. Peeters telkens suggereert, in de andere „redacties"
van S.O., om de eenvoudige reden, dat hij met geen enkel steekhoudend argument het bestaan daarvan bewezen of aannemelijk heeft
gemaakt (zie onze § 1) ( 7 ) . Daarmee worden wij echter gedwongen
tot de vraag, of het parallelisme tussen Roecx' WI ijngaert en Vervoort's
werken, dat wij in onze vroegere studies onderstreepten, volledig verklaard wordt door Vervoort's gebruik van S.O., dan wel of hij daarnaast ook niet rechtstreeks uit W'ijngaert, in welke vorm of redactie
hij deze ook moge gekend hebben, geput heeft. Deze vraagstelling zou
evenwel een lange uitweiding eisen, die wij ons hier niet kunnen veroorloven.
Wat hiervan ook zij, onze vorige uiteenzettingen hebben voldoende
aangetoond, dat, zo V ervoort voor bepaalde parallellen met Roecx niet
rechtstreeks van Den Wlijngaert, maar van de Scoone oe f f eninghe afhankelijk is, Roecx niet uit S.O. heeft overgeschreven, maar zelf de
bron is, waaruit S.O. bij wijze van compilatie is ontstaan. Zo moeten
we besluiten, dat S.O. de rechtstreekse bron van Vervoort is geweest,
terwijl de invloed van Roecx op Vervoort slechts onrechtstreeks, nl.
langs de omweg van S.O., gebeurde (8).
Tweede vraag : Is de brugse druk oorspronkelijk ?
Nu we vastgesteld hebben, dat S.O. gecompileerd werd uit Roecx'
Wlijngaert, die ons voor 't eerst door een antwerpse druk bekend is,
kunnen we de volgende vraag onderzoeken, of nl. de versie uit de
brugse druk ( 1 ) oorspronkelijker is dan die uit de overige ons bekende
drukken, zodat we hieruit het vermoeden zouden krijgen, dat S.O. al-

(7) Er is een andere redactie, waarover wij bij onze vierde vraag zullen handelen (p. 229-234).
(8) Wanneer wij de afhankelijkheid enerzijds van Vervoort t.o.v. S.O., anderzijds van S.O. t.o.v. Roecx in acht nemen, kan men uitmaken in hoever
onze eerste bewering omtrent Vervoort's afhankelijkheid t.o.v. Roecx van
kracht blijft : deze afhankelijkheid wordt gehandhaafd, maar blijkt onrechtstreeks te zijn. Zie onze grafische voorstelling der verhouding in p. 216, n. 1.
( 1 ) We kunnen de brugse druk van Hubrecht de Croock niet dateren, al
pleit er alles voor, dat hij pas na 1540 ontstaan is. Bij onze beschouwing zou
men moeten rekening houden met de mogelijkheid van vroegere en latere
drukken, waarvan we intussen niets met zekerheid weten.
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thans in het brugse zou tot stand gekomen zijn.
Wij nemen een willekeurige parallelplaats uit Den wijngaert, de
bron waaruit onze tekst geput werd, en uit S.O., zoals zij voorkomt,
enerzijds in een antwerpse druk ( 2 ), anderzijds in de brugse druk, om
uit deze verschillende teksten de achtereenvolgende wisselingen in
woord en spelling te kunnen nagaan ( 3 ) :
Wij.
Antw.
Br.

(f.120r) ...0 ghi dochteren van Jherusalem, coemt ende siet
...0 ghi dochteren van ierusalem, coemt ende siet
0 ghy dochters van Jherusalem, compt ende ziet

lr-'ij.

nu den vreedsamen coninc Salomon in die diadema, daer hem
Antw. nu den vreedsamen coninc Salomon in die diadema, daer hem
nu den vreedzaem cueninck Salomon in die diadema, daer hem
zijn moeder mede ghecroont (f.1 20r) heeft inden daghe zijnder
Wij.
heeft.
Antw. zijn moeder mede ghecroont
sijn moeder mede ghecroont
heeft.
Br.
Jr"ij.
Antw.
Br.

solemniteyt

Laet ons uut alle
Och, laet ons int
o laet ons int

ons binnenste versuchten ende met alle ons leden ende aderen
ir/ij.
versuchten ende
Antw. herte
Br.
herte
verzuchten ende

weenen, dat wi een sake zijn van desen liden. Laet ons herte van
Antw. weenen, dat wi een sake zijn van zijnder
weenen, dat wy een oorzake zijn van zijnder
Br.
Wij.

Wij. droefheyt versmelten, ende heel in tranen geresolveert worden,
Antw. droefheyt.
Br.droufheyt.

(2) We bedoelen een druk, waarvan een onvolledig ex. aanwezig is in de
bihl. der Vrije Universiteit te Amsterdam.
(3) We sigleren : Wij. = Den W"1 jngaert der Biel en, 1544 ; Antw. = de
druk, waarover in n. 2 ; Br. - de brugse druk.
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Wij.

Antw.
Br.

dat wi ... gecroont hebben. Alle dese doornen tsamen ghevlochten,
Alle dese doornen
Al dese doornen

Wij.
wat zijn dit anders dan onse ongenadige sonden, die wi
Antw. wat zijn dese anders dan onse onghenadelijcke sonden, die wi
wat zijn deze anders dan onse onghenadelicke sonden, die wy
Br.
Wij. vergadert hebben... (f1 21 r) ...Och in wat onlideliker pinen
0 wat onredelijcke pine
Antw. ghedaen hebben ?
0 wat onredelicke pijne
ghedaen hebben ?
Br.
Wij. was Christus, doen hem die grouwelike doornen croone
doen hem die ,
doorne croone
Antw. was dat,
doorne croone
doen hem die
was dat,
Br.
so onghenadelijc in zijn hooft wert gedruct. Want so men
Wlij.
Antw. so onghenadelijck in zijn hooft gheperst was. Want soemen
zo onghenadelic in zijn hooft gheperst was. Want zo men
Br.
leest, so waren dat biesen vander zee, dat doornen zijn, die
Wij.
Antw. leest, soe waren dit biesen vander zee, dat doornen zijn, dye
leest, zo waren dit biezen vander zee, dat doornen sijn, die
Br.
Wij.

boven maten scerp zijn, ende stijf.

Antw. boven maten scherp zijn.
Br.boven maten scherp zijn.
Wij. Ende deser hebbenser een groote menichte tsamen ghewrongen
Antw. Ende van desen hebbense een croone ghemaect.
Ende van deze hebbenze een croone ghemaect.
Br.
Wij.
Antw.

in een maniere van eenen hoede, so dat die doornen veel ten

Br.
hoofde waert quamen. Ende dese hebbense met so groter
Wij.
Antw. —
Br.
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Wij.fortsen ... in dat ... hooft ... geperst, dat die doornen, ghelijc
Antw. —
—
Br.

Bernardus seyt, tot in zijn heylige hersenen ghingen ende
Wij.
Antw. Bernardus seyt, dat die doornen tot inden hersenen staken,
Bernardus seyt, dat die doornen tot in die hersenen staken,
Br.

Wij.
Antw.
Br.

door die zenuen, aderen ende beenen des hoofts, so dat zijn
soe dat zijn
so dat sijn

Wlij. heylighe bloet metten hersenen gheminct vloeyde over zijn
Antw. heylich bloet ende zijn hersenen tsamen vloeyden over zijn
heligh bloed ende zijn hersenen tsamen vloeyde over sijn
Br.
minlijc aenschijn over sinen hals ende over zijn hayr. Elck
Wij.
Antw. vriendelijc aenschijn
aenschijn
Br.
Wij.(f.1 21 v) mach in zijn herte dincken wat liden dat dit was ;
Antw. —
Br.
--

Wij.oftmen yemant eenen groten doren in zijn hooft stake, hoe
Antw. —
Br.

Antw.
Br.
Wij.

soude hem te moede zijn ? Ende dat ghebenedide hooft Christi
soe dat hi daer wel
so dat hy daer wel
is met .M. doornen doorwont, so Ancelmus seyt...
hadde dysent wonden...
hadde duuzent wonden ( 4 ) ...

( 4 ) Deze tekstenconfrontatie biedt nog een extra-gelegenheid, om aan te
voelen hoe grondig Wij. alle kenmerken van oorspronkelijkheid t.o.v. S.O.
vertoont.
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Wanneer wij, uitgaande van de compilatie der S.O. uit de antwerpse W/ijngaert, de spellingsvormen van S.O. uit de antwerpse en uit de
brugse druk vergelijken met die uit Wij., is het duidelijk, dat S.O. uit
de antwerpse druk dichter bij Wij. staat, ja daarmee samenvalt, maar
dat S.O. uit de brugse druk zich zeer radicaal van Wij. verwijdert. Zo
is het dan ook ondenkbaar, dat S.O., na de verwestvlaamsing door de
brugse druk, nog ooit de antwerpse spelling van Wij. zou hebben kunnen terugvinden. Daaruit mogen we rustig afleiden, dat S.O. eerst een
antwerpse druk beleefd heeft en pas van daaruit later een brugse drukker gevonden heeft.
Een gelijkaardige vergelijking toont aan, hoe de noordnederlandse
drukken niet uit de brugse, maar uit de antwerpse druk ontstaan zijn.
Zo zien we, hoe de antwerpse dialect- en spellingsvormen, die in de
brugse druk verwestvlaamst werden, het noorden ofwel bewaard zijn
gebleven, ofwel door hollandse correspondenten vervangen werden.
Specifiek west-vlaamse kleur valt er niet in te bekennen. Zo mogen we
besluiten, dat een antwerpse druk voor de leidse model heeft gestaan.
Zo zijn we opnieuw naar Antwerpen teruggeleid, niet alleen doordat S.O. uit de te Antwerpen gedrukte W/ijngaert werd gecompileerd,
maar ook omdat zij van Antwerpen uit haar verspreiding heeft gekend.
Alles wijst er op, dat de compilatie in die stad ontstaan is en er het
eerst gedrukt werd. Zo kan de brugse druk niet langer de suggestie
staande houden, dat hij de getuige van een eerste verspreiding, noch
van een west-vlaamse herkomst zou zijn.
Derde vraag : Gaat de druk met A type aan die met B type vooraf ?
-

-

We zagen, dat we de drukken naar een A- en een B-type moeten
onderscheiden, naar gelang zij resp. twee of drie delen bevatten, en dat
hs. Valckenaere met het B-type overeenkomt. Nu heeft het wel zijn
belang te weten, welk type oorspronkelijk is.
Uit de druk zelf lijkt niets te wijzen op een oplossing in een bepaalde
richting. De 3 delen staan naast elkaar zonder redactionele binding.
Het valt wel op, hoe de titels eenvormig uitgedrukt zijn. A priori zou
men kunnen zeggen, dat een vorige titel achteraf de volgende heeft
geïnspireerd, waaruit men zou besluiten, dat het A-type achteraf tot
B-type is uitgegroeid.
Toch wil het ons voorkomen, dat wie het eerste incipit en titel van
S.O. als compilatie uit Den Wijngaert formuleerde, psychologisch
gezien, de grootste aanleiding moest hebben, om ook de andere titels
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van daaruit eenvormig te schikken. Immers zoals hij van uit zijn bron
het le stuk betitelde als Een seer schoone ende devote oe f f eninghe vander passien ons liefs Heeren jhesu Christi, zal hij geneigd geweest
zijn, het 2e stuk als oe f f eninghe voor te stellen, maar met de nodige
differentiatie : (Hier beghint) een devote oe f f eninghe ende leeringhe
die seer goet is ghelesen voor allen Christen menschen ende Religieusen, nl. een eigenlijk onderricht voor de lezer. Ook het 3e deel laat hij
daarbij met het passende onderscheid aansluiten : (Hier beghint) een
seer schoone devote Belijdinghe o f t Biechte tot onsen lieven Heere.
Wlelcke behoort een goet Christen mensche te bidden, met een vast
geloove ende berou zijnder sonden, tsmorghens als hy opghestaen is.
13 Ende noch veel diveersche schoone Oratien, principalijck alsmen ter
tafelen ons Heeren wilt gaen, ende ooc alsmer (!) gheweest heeft, seer
devotelijck om Godt onsen Heere Jhesum te aenbidden.
Bovendien ontbreekt de redactionele wending, die de bijvoeging
achteraf formeel aangeeft, zoals dit in dergelijke gevallen meestal
blijkt voor te komen (vgl. Ortulus animae in duytsche vol schone oracien. Item daer sijn noch toe ghedaen... ; zie De Gulden Passer, 1962,
64s.) .
Hiertegen pleit, dat in het B-type (zowel de druk bv. 1564E als in hs.
Valck.) na het 2e deel Finis staat, alsof oorspronkelijk het boekje daarbij besloten was. Hierop valt te antwoorden, dat dit niet de zin van
Finis moet zijn, aangezien de noordnederlandse drukken met A-type
juist dit woord niet hebben. Zo moet men vermoeden, dat het woord
zijn zin heeft tegenover dat 2e deel zelf, zonder dat men op iets dat al
of niet zou volgen acht neemt.
Wij menen, dat we gerust mogen stellen, dat het B-type oorspronkelijk is en dat het A type ontstaan is door verminking van het voorafgaande, hetzij de drukker dit bedoeld heeft, hetzij hij op een bepaald
ogenblik een verminkt exemplaar van een vorige druk liet afdrukken.
Dit brengt nu met zich, dat in Antwerpen beide typen gedrukt werden,
aangezien de brugse én de noord-nederlandse drukken met A-type van
de antwerpse afhankelijk zijn. Ook moeten wij antwerpse drukken. met
B-type chronologisch aan andere drukken met A-type laten voorafgaan,
ook al zouden we geen bewaarde exemplaren daarvan kunnen aanduiden. Zo lijkt het dat de oudste druk van S.O., die we kennen, slechts
toevallig van het A-type is.
-
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Vierde vraag : Is de versie der S.O. uit hs. Va1ck. oorspronkelijk ?
Een enkele maal beroept dhr. Peeters zich op de varianten in S.O.
tussen de gedrukte tekst en hs. Valck., dat bv. in een bepaalde passus
uit de druk enige woorden (die hij cursiveert) niet weergeeft. Hij noteert hierbij :
"De gecursiveerde woorden zijn mogelijk latere amplificaties en wijzen op de ouderdom van de door Valckenaere gepubliceerde tekst. Daar
V ervoort praktisch altijd zeer goede en oude lezingen gebruikt, en
hier nochtans ook de onderstreepte woorden overschrijft, moet de tekst
van Valckenaere o.i. voor zeer oud aangezien worden" (a.c., 144,n.62)
(1)

.

Terwijl we voor de bewijsbaarheid van de hier uitgesproken algemene stelling omtrent Vervoort's bronnengebruik de dissertatie moeten
afwachten, mogen we aangaande deze détailkwestie wel zeggen, dat
deze nota het probleem wel simplificeert dank zij een petitio principii.
Aangezien de minusteksten evengoed door schrappingen t.o.v. zijn model' kunnen ontstaan zijn, terwijl Vervoort gewoon uit de druk overgeschreven heeft, kan men de voorstelling van onze opponent niet door
zijn loutere bewering bewezen achten. Daarom is het nodig, de vergelijking tussen beide S.O. (uit de brugse druk) en hs. Valck. (dat we
alleen uit de beschrijving van De Vreese en uit de moderne vertaling
door Valckenaere kennen) kritisch door te voeren. De hier volgende
notities sluiten aan bij het Schema van het parallelisme tussen Den
Wlijngaert der sielen en S.O., dat wij hiervoren p. 184E 198 opstelden en
waarin wij de nummering a b c ... aanbrachten, en bij de Opmerkingen
over het voornoemde schema (zie p. 198-215) .
a. Volgens de beschrijving van De Vreese heeft hs. Valck. : 1) als
titel : Dit es een zeer schoone ende devote ou f f enynghe vander passien
ons liefs heeren Jhesu Christi + Mt. 11.28-30 ; 2) als illustratie een miniatuur, die Jezus' doodstrijd voorstelt ; 3) als incipit : Doen onsen
heere int hovekin ghinck ... De druk door J. Valckenaere daarentegen
heeft : 1) als titel : Passiebloemen. Dit is een zeer schoone en godvruchtige... ; 2) geen illustratie ; 3) als eerste hoofdstuk : De droefheid Christi in Gethsemane (rubriek) . Toen ons Heere in 't hoveken
-

( 1 ) De voorbeelden van Roecx' invloed, die wij in enkele hss. konden
v as tstellen, werden eveneens ontkracht door een beroep op een oude tekst van
S.O., die een tussenstadium tussen de oervorm en de latere vorm uit Roecx'
W"ijngaert zou bieden (zie a.c., 132, nn. 23-24) . Een dergelijk onbewezen hypothetisch beroep kan bezwaarlijk als bewijskrachtig aangenomen warden.
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ging... Daarmee weten we, dat Valckenaere zich wel aan 't hs. hield,
maar hier en daar om een of andere reden hiervan durfde afwijken.
Globaal willen wij ons op zijn transcriptie verlaten, maar toch slechts
binnen bepaalde perken.
b. Hs. Valck. (dat we nu verder alleen uit de druk kennen) gebruikt
hier een gewone alinea, wat waarschijnlijk met het hs. overeenkomt.
c. Hs. Valck. heeft hier alleen een grotere initiaal ter afscheiding
van de paragrafen.
d. Hs. Valck. gebruikt hier alleen de grotere initiaal, zoals bij noot c.
Dit is redactioneel verantwoord ter onderscheiding van Jezus' handelen
t.o.v. Judas, dat voorafgaat, en Jezus aanspreken van de legerbende,
dat volgt. Noch de Brugse druk, noch Wij., 1544, maken dit onderscheid typografisch merkbaar. Wanneer Valckenaere dit wel doet, mogen we aannemen, dat hij zo handelt op gezag van zijn hs.
e. De redactie van Wij. = S.O. steunt haar chronologie op Jo.18.13
en 19 (terwijl het overbrengen van Jezus van Annas' huis naar Caïphas,
Jo. 18.24, pas in Wij., c.17, verhaald wordt) . Hs. Valck. heeft een andere lezing :
1) ...hem brengende tot den huize van Annas.

2) Bij dezen is Christus niet lang verbleven ; van daar hebben de Joden hem gesleurd tot het hof van Caiphas.
3) Jesus voor Caiphas (titel).
Toen vroeg u Caiphas, o Heere, naar uwe leerlingen...
Wie is voor deze on-evangelische omwerking verantwoordelijk ? Het
lijkt ons weinig waarschijnlijk, dat Valckenaere, die wij als priester en
predikant enigszins met het historisch passieverhaal vertrouwd moeten achten, een dergelijke interpolatie, om welke reden dan ook, eigenhandig zou doorgevoerd hebben ; het komt ons zelfs verwonderlijk
voor, dat hij zijn huidige lezing onveranderd of zonder noot kon publiceren. Wij veronderstellen daarom, dat de kopiïst van S.O. de oorspronkelijke lezing : Doen vraeghde u...Annas... verkeerdelijk als Cayphas las en schreef, en dat hij van uit deze corrupteel de opeenvolging
in zin 1 2 3 chronologisch onsamenhangend vond en daarom, zonder
naar het evangelisch verhaal terug te grijpen, de overgang van Jezus
in Annas' huis naar Caïphas' huis wilde waarborgen door een vrij drastische omwerking van zin 2. Deze omgewerkte zin 2 kwam aan 't slot
van § 2 terecht ; het eerste woord van § 3 werd nu Doen (zin 3) , dat
meteen een grote initiaal kreeg. Deze manipulatie veronderstelt, dat
Anonymus in zijn S.O. geen rubriek had aangebracht, zodat we mogen
aannemen, dat Valckenaere zijn rubriek Jesus voor Caiphas (die trou-
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wens erg van Roecx, l esus is tot Caipham geleit, c.17, afwijkt en bovendien in de oorspronkelijke redactie met het Annas' verband geen zin
zou gehad hebben) zelf gevormd heeft.
f. Hs. Valck. gebruikt hier de grotere initiaal ; vgl. noot c.
g. In deze § heeft hs. Valck. weggelaten :
5.O., f .11 r,r. 2-f . l lv,r.12 : beantwoordend aan Wij., f .111v 113v.
S.O., f.12r,r.8-15 : beantwoordend aan Wij., f .115 r-v.
Aangezien we geen billijke reden zien, waarom Valckenaere deze
teksten zou geschrapt hebben, mogen wij aannemen, dat de koplist dit
gedaan heeft. Waarom ? Het feit zelf geeft te denken, hoe vrijpostig
een kopiïst met S.O. kon omspringen ; maar het gaat om weglatingen,
niet om bijvoegingen of bewerkingen (die dhr. Peeters vooropstelt) .
h. 0 gh y ... , dat S.O. met grote initiaal drukt, geeft hs. Valck. met
gewone initiaal (zodat wij de grote initiaal uit de brugre druk als een
vergissing van de zetter mogen beschouwen. Wat meteen toch het empirisch karakter van de druk aangeeft) .
i. Hs. Valck. laat de laatste regels van § 5 (nl. S.O., f.13r,r.14-20,
beantwoordend aan Wij., f.122r-v) weg. Vgl. noot j.
j. Hs. Valck. heeft hier geen enkele afscheiding, zodat de teksten
van de 2 § doorlopen. Dit weglaten hangt waarschijnlijk samen met
de hiaat, waarover in noot i, zodat wij daarin een nieuwe slordigheid
van de kopiïst mogen vermoeden.
k. Hs. Valck. rubriceert § 7 : Jesus neemt zijn kruis (sic) en draagt
het. Aangezien dit niet met Wij. overeenstemt, moeten wij vermoeden,
dat de kopiïst of Valckenaere het zelf geformuleerd heeft.
1. De hierna volgende tekst tot aan het einde van § 7 uit S.O. wordt
weggelaten in hs. Valck., dat dadelijk vervolgt met § 8, zonder enige
afscheiding tegenover het voorafgaande. De hier weggelaten tekst vinden we evenwel terug in § 16 ; vgl. noot w.
m. Hs. Valck. laat de tekst van § 8 zonder enige afscheiding onmiddellijk volgen na de hiaat, waarover in noot 1.
n. Hs. Valck. heeft de rest van, deze § weggelaten. Wie is voor deze
weglating verantwoordelijk ? De kopiïst ?
0. Hs. Valck. heeft deze rubriek wel met een grotere initiaal (noot
c) laten beginnen, maar niet als titel van een nieuw hoofdstuk laten
drukken (waarschijnlijk in aansluiting bij het hs.) .
p. Hs. Valck. rubriceert : De Joden hebben jesum gelasterd. De purist Valckenaere had nu eenmaal de gewoonte, alle bastaardwoorden
door dietse termen te vervangen.
q. Na het weglaten van Amen aan het slot van § 10 laat hs. Valck.
-
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onmiddellijk § 11 volgen, zonder enige afscheiding tegenover het
voorafgaande. De tekst vangt aan : Een der twee moordenaars die met
Christo gekruist waren heeft Jesum ook gelasterd. De andere die aan de
rechter zijde hing aanmerkende..., in afwijking met S.O., die bij Wij
aansluit. De variante klopt met Jo. 23.39. Men kan aannemen, dat deze
verandering doorgevoerd werd, omdat men het onlogische van de
voorstelling in S.O. had aangevoeld en wilde wegwerken.
r. Hs. Valck. heeft deze rubriek zonder enig afscheidingsteken als
losse alinea afgedrukt.
s. Zoals noot r.
t. Hs. Valck. heeft hiervan een afzonderlijk hoofdstuk gemaakt, met
de titel : Jesus heeft zijn dorst geklaagd. De eerste zin luidt : Als de
Zaligmaker nu al zijn bloed had uitgestort, toen klaagde hij =zijnen
dorst : ik heb dorst. Dit woord is... Is Valckenaere voor deze aanpassingen verantwoordelijk ?
u. Hs. Valck. maakt eveneens hiervan een afzonderlijk hoofdstuk.
v. Vgl. noot t en u. De tekst van 24 regels uit S.O. wordt hier verkart tot één alinea van 7 regels. Wie is voor deze bewerking verantwoordelijk ?
w. Na de éne alinea geeft hs. Valck. de tekst van § 7 uit S.O. (over
de navolging van de gekruiste Christus), die hs. Valck. aldaar weggelaten had. Merkwaardig is de omzetting van de inleidende zin :
.

S.O., f..1 7v : Ytem wy zullen ons
nogh conformich maken onzen
ghecruusten lieve. Want ghelijc
Christus...

Hs. Valck., p. 53 : O ! alle kristene menschen laat ons nu ons versterken in onzen gekruisten lieven
Heere. Gelijk Christus...

De aanspraak uit hs. Valck. komt o.i. elders in S.O. niet voor. De
omzetting van ons con f ormich maken aen door ons versterken in lijkt
alleen mogelijk, doordat Valckenaere, purist als hij was, het bastaardwoord grondig wilde verdietsen, maar dit verkeerdelijk in verband
bracht met con f ortare : versterken. Toch menen we, dat de kopiïst voor
de verplaatsing van het fragment verantwoordelijk moet gesteld worden : hij zal gemeend hebben, dat de navolging van de gekruiste Christus beter paste bij de beschrijving van Christus op het kruis (zie onze
kritiek p. 211-2, nr. 34) .
x. Hs. Valck. rubriceert hier : Longinus doorsteekt de zijde Christi,
wat van Wij. afwijkt. Daarom zien we daarin een bijvoeging door de
kopiïst (of door Valckenaere ?) , die ook de inleidende zin aangepast
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zal hebben : Nadat Christus gestorven was gingen de joden tot Pila-

tus...
De voorgaande vergelijking tussen beide teksten laat o.i. voldoende
uitkomen, hoe zij globaal genomen samenvallen, maar hoe de tekst van
hs. Valck. toch doorlopend minderwaardig is, hoe de afwijkingen daaruit t.o.v. de druk ontstaan zijn, niet doordat deze laatste dank zij uitbreidingen, aanvullingen enz. zou ontwikkeld zijn, maar door corrupties, verplaatsingen, weglatingen, zodat men het hs. alleen van uit de
gedrukte tekst kan verklaren. Zo weten wij, dat de b-versie der S.O.
uit hs. Valck. niet oorspronkelijk is en niet aan de a-versie der drukken
is voorafgegaan, maar uit te drukken is afgeleid.
Dit wettigt het besluit, dat hs. Valck. een kopie van een druk met Btype is. We moeten er dus voortaan van afzien daarin een oudere, meer
primitieve redactie, een schakel uit de (hypothetische) rij van achtereenvolgende ontwikkelingsstadia der S.O. te vinden. Zo is de werkelijkheid veel eenvoudiger en leidt ons telkens terug naar Antwerpen,
waar de bron der S.O. gedrukt werd en waar de oorspronkelijke a-versie
der S.O. eerst van de pers kwam.

^*
^

Deze al te uitvoerige § II mogen we besluiten met de vaststelling,
dat enerzijds de literaire afhankelijkheid van S.O. t.o.v. Roecx' Wijngaert afdoende de prioriteit van deze laatste aantoont, zodat de tegenovergestelde bewering van onze opponent onbewezen, ja onhoudbaar
blijkt, dat anderzijds de verspreiding der S.O. in druk en hs. van uit
Antwerpen volledig bij deze voorstelling aangaande de herkomst aansluit en aldus onrechtstreeks onze bewijsvoering kracht bijzet.
Alles laat vermoeden, dat we Anonymus, de opsteller van S.O., te
Antwerpen of in het Antwerpse moeten zoeken. Voor zo ver we weten,
ontbreken ons indicia voor nadere identificatie. Of kan men bij wijze
van nieuwe oriëntering de vraag stellen, of Vervoort, die S.O. zo grondig in zijn werken gebruikt, zelf als compilator er van in aanmerking
kan komen ?
Voor de datering van het ontstaan van S.O. zou men een terminus
post quem kunnen aangeven, indien men kon bepalen uit welke Wijngaert (hs. of druk ?) Anonymus zijn tekst compileerde. Helaas, nu weten we alleen, dat de druk van 1544, de ons nu oudst bekende, niet
werd gebruikt, aangezien S.O. een plustekst uit de bron bewaart, die in
de voornoemde druk niet voorkomt. Een terminus ante quem zou men
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kunnen vaststellen, indien we met zekerheid over een volledige inventaris van alle verschenen drukken beschikten. Helaas, een criterium
voor beide tijdsbepalingen ontbreekt. We kunnen bij benadering alleen
gissen, dat de compilatie tussen 1527 (dood van Roecx) en ± 1535
ontstond.

III. De AUTEUR VAN „DEN WIJNGAERT"
A. ROECX ?

In de vorige bladzijden vernoemden wij doorlopend Roecx als de
auteur van Den wijngaert der .ielen. De bevreemding van de lezer bij
de vaststelling, dat dhr. Peeters tot nog toe die naam blijvend en dus
ook wel opzettelijk vermijdt, wordt acuut bij het bovenstaande vraagteken. Daarin ziet deze inderdaad een probleem :
"Zouden we de bewerker van „Scoone... Oef f eninghe", zoals ze voorkomt onder de titel „Den Wijngaert der Sielen", nu Roecx noemen ?"
(a.c., 145) .
Het loont wellicht de moeite, zijn methode daarbij even na te gaan.
1. Een eerste benadering van het probleem formuleert hij als volgt :
"Stemt het beeld dat de korte ontleding van zijn werkwijze oproept,
met het beeld van een 15e 16e eeuwse kloosterheer ( 1 ) overeen ? Ik
meen dat we aan een dergelijke kanunnik toch een andere manier van
werken zouden mogen toeschrijven, die hem toch niet de mindere zou
maken van de, hoewel ijverige en vrome, maar toch eenvoudige bewer-

ker Vervoort" (a. c., 145) .
Als wij zijn woorden goed verstaan, gaat dhr. Peeters kennelijk uit
van een confrontatie tussen de opinie, die hij zich gevormd heeft omtrent het vandalenwerk, waardoor Wij. uit de 15e eeuwse S.O. zou ontstaan zijn, en het beeld van de hoogstaande, theologisch gevormde en
stilistisch geschoolde kanunnik, dat hem blijkbaar ideaalhoog voor de
ogen zweeft, maar niet uit de historische documentatie over Roecx'
persoon en werk nagetekend werd. En ter beoordeling van deze reeds
op zich onmogelijke confrontatie neemt hij als stelregel (die hij wel
in geen enkel handboek van geschiedenis of historische kritiek zal gevonden hebben), dat een „kloosterheer" onmogelijk de mindere zou
-

(

1)

De lezer verbetert dit wel stilzwijgend als koorheer.
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kunnen zijn van een minderbroeder, zodat de vaststelling van een minderwaardigheidd het bewijs zou leveren, dat een bepaald werk niet van
de ,kloosterheer" kan zijn. Wellicht zal de lezer oordelen, dat een dergelijke redeneringswijze minstens op een a-priori gelijkt... Indien men
toch een confrontatie wil doorvoeren, lijkt het wel, dat deze gemakkelijker, billijker, objectiever kan geschieden tussen Roecx' Gheestelijcke
steen (waarvan dhr. Peeters zeker niet graag het auteurschap zal betwisten) en Den wijngaert. Is het illusie van mij, dat het geestesmerk
van de auteur van deze twee werken identisch is ?
2. Een „intern criterium" voor zijn twijfel aan Roecx' auteurschap
zoekt dhr. Peeters in de contradictie, dat enerzijds Roecx' biograaf de
Theologia thaul erica uit diens werken naar voren haalt, en dat anderzijds „Surius, de vertaler, geen enkel verband legt tussen de tekst die
hij vertaalt, en Tauler, wat reeds voldoende bewijst dat Surius, die
Tauler zeer goed kende, er ook geen invloed van de Duitse mysticus in
bespeurde" (a.c., 145-6) . Is het nodig bij deze redenering aan te stippen : 1) dat onze opponent onze vraag naar de inhoud van de term
Theologia thaul erica wel herhaalt, maar niet beantwoordt, en toch
daarmee argumenteert ; 2) dat hij kon nagaan of Surius (16e eeuw) de
zelfde notie van Theologia thaulerica huldigde als Roecx' biograaf (18e
eeuw), maar het niet doet ; 3) dat Surius bij zijn uitspraak over het
Tauler-auteurschap van de door hem vertaalde Exercitia geen ogenblik
zijn toevlucht moest nemen tot interne criteria omtrent mogelijke tauleriaanse beïnvloeding, maar de tegenstelling tussen Thaulerianum opus
en het libellus uit de codex germanicus, nl. Den wijngaert der sielen,
kende als iets vanzelfsprekends, als iets in zijn milieu en tijd algemeen
bekend : hij moest, voor zich zelf noch voor anderen, het voor hem
evident apocrief karakter van Tauler's auteurschap niet bewijzen ! Surius ontkent met geen woord de Theologia thaul erica uit de W/ijngaert,
omdat dit niet ter sprake kwam, maar Tauler's auteurschap daarvan.
3. Onder de externe gegevens vermeldt dhr. Peeters als eerste feit,
dat van de oudste twee edities van Wij., die beide de zelfde kolofoon
van 1544 dragen, de eerste anoniem is, en de tweede zich bij de 2e titel
als Ghemaect bi broeder Jacob Roecx, Regulier aankondigt. Mijn verklaringen hieromtrent weet mijn opponent samen te vatten in 3 regels :
"Zoals A. Ampe aantoont daar komt o.i. zijn betoog op neer —
geldt die tweede editie een „faux". Het boek werd niet in 1544, maar
wellicht in 1556 gedrukt" (a.c., 146) .
Dhr. Peeters gebruikt het o.i. zeer terecht, want zo kan hij alleen
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spreken, indien hij volgende passus uit mijn betoog volgens „zijn in-

zicht" leest :
"Aangezien het niet opgaat, het colofoon van de twee drukken voor
klinkende waarheid op te nemen, moeten we besluiten, dat S. Cock
hier, gewild of ongewild, geknoeid heeft. De herhaling van het colofoon in de twee verschillende drukken bevreemd op het eerste gezicht,
maar komt wel meer voor dan men zou denken, zodat men toch achter
dit knoeien niet noodzakelijk geheimzinnigheid moet vermoeden (volgen 3 voorbeelden bij de zelfde S. Cock...) ...Daar nu geen reden bestaat om aan te nemen, dat Cock voor de twee drukken een valsche datering heeft opgegeven, moeten wij ons afvragen, welke druk de oudste is... ( 2 )
11960,
60
9- ).
, 1 20
Knoeierij kan verwaarlozing, onoplettendheid enz. zijn, maar sluit
niet noodzakelijke vervalsing in, die opzettelijk, te kwader trouw, met
een geheime bedoeling, een faux op de markt wil brengen. Ieder zinnige lezer kan deze betekenis uit mijn betoog halen. In ons geval kan
niemand bewijzen, dat de „knoeierij" zou gebeurd zijn met de bedoeling, om, tegen de waarheid in, de naam van Roecx als auteur in te
lassen. Wanneer dhr. Peeters op de vorige regels laat volgen :
"We mogen ons dan ook afvragen hoe Symon Cock, de drukker, ertoe
kwam het boek aan Roecx toe te schrijven. En dat weten wij niet" (ib),
moeten wij inderdaad onze onwetendheid bekennen ; maar wat wij nu
niet weten, kan Cock in zijn tijd zeer goed, van uit volkomen betrouwbare bronnen, met alle verzekering van authenticiteit en historiciteit,
geweten hebben. Welnu, zolang dhr. Peeters niet bewezen heeft, dat
de antwerpse drukker dit niet wist of dat hij hetzij opzettelijk bedrog
pleegde, hetzij onbewust een verkeerde toeschrijving in de titel plaatste, zijn we zo vrij een vaststaande traditie als betrouwbaar aan te nemen.
Na een lange uitweiding over de titel-gelijkenis tussen Wij. en S.O.
(a.c., 146-8) ( 3 ) herneemt dhr. Peeters zijn „nadenken" over Cock's

(2) Na deze afweer van iedere verdachtmaking probeert mijn uiteenzetting,

± 1 556 als waarschijnlijke datum van de latere druk aannemelijk te maken.
(3) Het is niet zeer duidelijk wat dit alles hier komt doen. Indien hij wil
bewijzen, dat de ingel aste Roecx-toeschrijving „praktisch de enige woorden
(zijn) die de tekst van 1544 en 1566 doen verschillen" (a.c., 146) , is het zo wat
een slag in het water ; indien hij bij deze gelegenheid zijn argumentatie tot
alle titels verlengt, om aan te tonen, dat de Roecx-toeschrijving aldaar verkeer-
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toeschrijving (in zijn 4e besluit uit zijn titelbeschouwingen) ( 4 ) :
"Gaf Simon Cock dan toe aan één of andere druk om Roecx' naam op
die minder eervolle plaats af te drukken( maar er niet meer van te gewagen in het colof aan) , zoals Surius het boek bij de werken van Tauler voegde, wel wetend dat het er niet bij hoorde ( 5 ) ?" (a.c., 149) .
De volgende paragraaf over mogelijke vergissingen of gebeurlijke
naijver vanwege de grobbendonkse priorij, waartoe Roecx behoorde,
besluit hij met : Maar dat zijn slechts gissingen (a.c., 149) . Een zeer
wijs besluit trouwens... Indien de keerzijde van het titelblad voor de
tijdgenoot en drukker formeel een minder eervolle plaats is, kan de pretentie van de priorij en van de drukker, om Roecx tegen de waarheid
in naar voren te brengen, niet bijster groot heten en blijkt zij naar een
weinig doeltreffend middel gegrepen te hebben. En als er reactie tegen
Surius' uitgave in het spel zou zijn, moet men toch veronderstellen, dat
de priorij meende met recht Roecx' auteurschap te moeten handhaven
en dat zij deze reactie in de vorm van enige aanklacht hoorbaar zou gemaakt hebben.
Aangezien er geen reden bestaat ( 6 ), om de authenticiteit van de
dubbele titel uit Wij. te betwisten en daaruit argumenten tegen Roecx'
auteurschap te halen of om een waarde-verschil tussen de le en de
2e titel tegen de toeschrijvingsformule in de 2e editie uit te spelen,
heeft het verder geen enkel belang, dat dhr. Peeters veronderstelt, of
dat de le titel Wlijngaert der sielen niet met Roecx in verband werd
gebracht, en door de drukker werd bijgevoegd ( 7 ), en wel zonder veel
moeite, omdat de term reeds zo veel, ja zelfs sinds 1486, verspreid

delijk te recht kwam, omdat de titel van Roecx' lVi jngaert „praktisch de zelfde" is als die van S.O. (ib)., dan schept hij een nutteloze chaos van beweringen, die ons geen stap vooruit helpen. Hiervoren (p. 198 203, nr. 1) trachtten
wij daarin enige klaarheid te brengen.
(4) Zijn eerste 3 besluiten onderzochten wij reeds p. 69-73, nr. 1, speciaal
n. 3-6.
(5) Het heeft niet veel zin, op te halen, waarin mijn bewijsvoering of gedachtengang hier of elders verkeerd werden weergegeven.
(6) Zie heervoren p. 198-203, nr. 1.
(7) Het 5e besluit van dhr. Peeters luidt : „Terwijl we reeds vaststelden
dat de tekst van het boek een „bewerking" is van „Oeffeninghe", zien we hier
dat de titel „Wijngaert der sielen" niet met Roecx in verband wordt gebracht.
We moeten besluiten dat de drukker die titel boven het werk plaatste..."
-

(a.c., 149) .
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was ( 8 ), of (prachtige wisseloplossing ( 9 ), die getuigt van dhr. Peeters' {on-)zekerheid over de...feiten !) omdat hij reeds als titel van een
bepaalde lezing van S.O. voorkwam, of... (a.c., 149-150) : veronderstellen mag men gerust, maar dat bewijst niets. En wij vragen bewijzen.
Tegenover het opschrift boven deze eerste reeks uiteenzettingen
Roecx ? eindigt dhr. Peeters :
"Zo menen we te mogen besluiten dat noch het voorbeeld „Scoone...
oef f eninghe", noch de plus-teksten van de bewerker, noch de titel
„Wijngaert" vooralsnog aan Roecx moeten (en misschien zelf niet
eens mogen) toegeschreven worden" (a.c., 151) .
De lezer krijgt meteen drie besluiten (waarvan het eerste nooit ter
sprake kwam), waar hij slechts één verwachtte, nl. de negatie, klaar
en duidelijk, van Roecx' auteurschap t.o.v. Wijngaert der sielen. De
slotzin moge omslachtig ( 10 ) zijn, maar kan de lezer aannemen, dat
hij één bewijs van deze éne negatie te lezen kreeg ?

B. EEN SCHRIJFSTER ?

Aangezien voor dhr. Peeters Roecx niet de auteur is, voelt hij zich verplicht een andere kandidaat te zoeken. Allereerst onder de vrouwen.
1. Zijn eerste argument vindt hij bij mij zelf
"A Ampe noteerde dat er op een bepaalde plaats in „Den Wijngaert", „naast het gewone „ic arm sondaer", eenmaal althans „ic arme
sonderse voorkomt". De geleerd hechtte er geen belang aan" (a.c.,
151).
Ik was zo eerlijk, een bezwaar tegen Roecx' auteurschap te opperen;
(8) Dhr. Peeters redeneert als volgt : „A. Ampe noteert dat dergelijke opschrift een „lectio difficilior" schijnt te zijn..." (a.c., 149-150). Ik gebruikte
de term aangaande Wijngaert der sielen i.v.m. Vervoort's werk Wijngaert des
heergin (zie OGE, 1960, 26-30) in een contekst, die geen enkel raakpunt heeft
met wat mijn opponent hier aanvoert. Zo hoef ik dan dit niet te weerleggen.
(9) Vgl. a.c., 150 : „Anderzijds mogen we ook even goed onderstellen dat
niet de drukker die titel „Wijngaert der sielen" vond, maar dat het de titel
van een bepaalde lezing van „Oef f eninghe" was, bestaande sinds de tweede
helft der 15e eeuw...". Die bestaat alleen maar dank zij de hypothese van dhr.
Peeters.
(10) Wat betekent bv. dit vooralsnog en dit misschien in deze zin ?
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mijn opponent bemerkt blijkbaar niet, 1) dat het bezwaar wegens die
éne uitdrukking feitelijk reeds door die andere geneutraliseerd wordt ;
2) dat ik meteen een hypothese ter verklaring van die uitdrukking suggereerde, nl. dat het voor de druk gebruikte hs. wellicht door een kopiïste was geschreven. Inderdaad zoveel belang hechtte ik aan het geval ( 11 ) . Maar waarom zou iemand er meer aan hechten ?
2. Een klaardere illustratie vindt hij in de volgende teksten :

S.O. : Hier uut mueghen wy een
leeringhe trecken, dat een dienaer
Christi
moet zijn ontcleed

van alle
dat hy by langher ouf f eninghe
ende costume so vast aenghedaen
heeft, ende dat... (f.20v)

Wij., c.38, f .180r. Hier uut mogen
wi een geestelike leeringe trecken,
dat die een een gewarige minnare
ende navolgher Christi wil zijn,
die moet met Christo al naect ontcleet warden, ende also naect ende arm berooft van allen onthout,
dat hi niet eenen draet zijns en behoude, o f t yet daer zijn hooft op
mocht lenen. Ende soe Isayas seyt
... Dus moet die mensche van alle
die gheestelige ghewaden (die hi
door lange oef f eninghe so vast aen
ghedaen hadde ...) al heel naect
ontcleet worden... (12)

Hierbij noteert onze opponent :
"Wat wij in deze plus-tekst echter menen te horen is een raad gegeven aan kloosterlingen, maar het woord „draet" schijnt veeleer geschreven voor, en wellicht nog waarschijnlijker door een kloosterlinge"
(a.c., 151) .
We nemen aan, dat de lezer zich de ogen uitwrijft en de draad van
deze redenering niet snapt... en niet inziet, dat wie uitdrukkingen gebruikt als op de draad versleten, de draad van een gesprek enz., alleen
een vrouw kan zijn... Indien ik de gedachtengang van dhr. Peeters ver(11) Zie OGE., 1960, 31, n. 1.
(12) Wij cursiveren de plusteksten t.o.v. S.O. Moet men feitelijk niet aannemen, dat ghewaden uit de druk 1544 een corrupteel is v an ghewoonten, zodat
weer een bewijs voorhanden is dat S.O. (vgl. costume) uit een vroegere druk
met goede lezing werd gecompileerd vgl. p. 212, nr. 41) ?
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sta, zal de lezer toch vermoeden dat hierin ergens een steek gevallen
is... Wat hiervan ook zij, men zal beseffen, zoals telkens uit onze vorige „opmerkingen" (p. 69-85) mocht blijken, dat de tekst van S.O.
slechts verstaanbaar is van uit Den W/ijngaert ( 13 ) . Dat waren dan
de enige argumenten, waarmee dhr. Peeters aantoonde dat Wij. alleen
door een schrijfster kon opgesteld zijn

C. ALIJT BAKE ?

Dank zij de twee voornoemde „argumenten" kon dhr. Peeters een
eerste stap in zijn bewijsvoering omtrent het auteurschap zetten. Van
hieruit kan hij de nu volgende beweging berekenen, nl. in een onderzoek, op wie wij onder het zwakke geslacht de verantwoordelijkheid van
Wij. kunnen schuiven. Hij dacht daarbij aan niemand minder dan aan
Alijt Bake, aangezien wij zelf gemeend hadden, bepaalde invloeden van
haar Boucxken vander passien in Wij. te ontdekken. Onze bevindingen aanvaardt hij, met slechts twee (trouwens kapitale) beperkingen,
waarvan de lezer nu wel geen bewijzen zal verlangen : 1) de invloeden
van Bake gelden meer S.O. dan Wij ; 2) het Boucxken is niet van Alijt
Bake, aangezien zij zelf het leerde kennen in Utrecht vooraleer ze op
25-jarige leef tijd in 1440 in het klooster van Galilea te Gent binnentrad (a.c., 152) .
Welnu van de eerste affirmatie uit formuleert hij nu de vraag :
„Kan zij ( = Alijt Bake) nu niet de bewerkster geweest zijn van „Oeff eninghe" ?" (a.c., 153). Wat het antwoord hierop ook zij, moet de
lezer allereerst de vraag nu eens woord voor woord op zich laten inwerken, om te beseffen dat hij op een dwaalspoor terecht is gekomen...
Heel zijn aandacht ging tot nu toe naar Roecx en zijn Wijngaert ; met
dhr. Peeters zocht hij naar een kandidaat voor het vakant geworden
auteurschap van Wij. En plots zwaait men met het auteurschap van
S.0.... (14)
.

Welnu, steunend op zijn ontkenning van Bake's auteurschap t.o.v.
(13) Wie kan de woorden : ... by langher ou f f eninghe ... begrijpen, zonder
de explicitatie die gheestelike ghewaden uit
?
(14) Wanneer men dit gaat inzien, krijgt men meteen de indruk, dat deze
studie volgens twee lijnen verloopt : 1) het onderzoek van S.O., een bron v an
Vervoort, volgens inhoud en herkomst er van ; 2) de verhouding tussen Wij.
en S.O. De eerste is de grondlijn en zit aan de kern van de studie, van af het
begin ; de tweede is bijkomstig, als 't ware achteraf er bij betrokken.
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Boucxken, kan hij doorredeneren en antwoorden op de gestelde vraag :
„O.i. is die (persoonlijkheid van Bake) niet merkbaar in de bewerking
van „Oef f eninghe" (a.c., 153). En daarmee kan hij verder doorgaan
„Wat wel blijft bestaan is een overeenstemming tussen „Oef f eninghe" en „Boucxken". Beide schijnen uit eenzelfde milieu te stammen,
dat volgens onze bewijsvoering voert naar het Utrecht van vóór 1440"
(a.c., 153).
Wij staan verlegen tegenover de schrale onderbouw van een dergelijke redenering, die schakel na schakel tot een ketting smeedt. Maar
een ketting is slechts zo sterk, als iedere schakel daaruit sterk is. Welnu de eerste schakel, nl. de verhouding tussen Wij. en S.O., zoals dhr.
Peeters ze voorstelde, hield bij ons onderzoek geen stand, zodat ook
de ganse ketting, tot en met zijn laatste besluit, wegvalt.

BESLUIT

Wat dhr. Peeters als besluit van zijn onderzoek neerschreef, hebben
wij ter inleiding van onze studie overgeschreven. Dat kon pijnlijk
klinken. Ons onderzoek liet evenwel van zijn „twijfels" niet veel over.
Maar in feite noch de titel noch het besluit van zijn studie formuleren zijn eigenlijke stelling, nl. het bestaan van Scoone...Oe f f eninghe
te Utrecht vóór 1440. En toch is dat de interpretatie, die hij meende te
moeten geven aan zijn positieve ontdekking omtrent de invloed van
S.O. op Vervoort : ontdekking, die wij gul erkennen, te meer, daar
zij een aanvulling, eer dan een ontkenning, van onze stellingen insluit.
Maar van die interpretatie heeft hij, helaas, geen bewijs gebracht. En,
wat misschien als spijtiger moet aangezien worden, heeft hij, in dienst
van zijn interpretatie, nutteloos een aantal negaties gesteld aangaande
Roecx en zijn werk.
Indien wij dit spijtig achten, kunnen we al met al bedenken, dat deze confrontatie, die gemakkelijk vermeden had kunnen warden, ook
voor ons zelf niet zonder vrucht is gebleken, doordat wij een onvermoede invloed van Roecx' werk leerden kennen. Het weze een uitnodiging, om het bronnenonderzoek van dit passietractaat op nieuwe
basis te hernemen.
Antwerpen, februari 1968.

DE DICHTER BREDERO
door
Prof. Dr. A. VAN ELSLANDER
Lid der Academie

Het overlijden van Bredero wordt dit jaar plechtig herdacht. Met het
oog hierop was reeds vroeger in Nederland een werkcomité opgericht
dat onder de dynamische leiding van Prof. Stuiveling allerlei initiatieven heeft genomen, o.m. de publikatie van een nieuwe uitgave van de
werken, die in de loop van de volgende jaren zal verschijnen. Een
BREDERO-MEMORIAAL, van de hand van Prof. Stuiveling zelf, komt
vermoedelijk dit jaar van de pers. Op 24 juni had in de als feestelijke
aula dienstdoende Lutherse kerk te Amsterdam een herdenkingsplechtigheid plaats, waar de professoren De la Fontaine Verwey en Stuiveling het woord voerden en waar tevens aan ons medelid Schmook het
doctoraat honoris causa werd verleend, een hoge onderscheiding, waarvan de glans ook wel een beetje op onze academie afstraalt. Verder
werd ook toneelwerk van Bredero opgevoerd. De vertoning van de Lucelle, in het kader van het Holland-Festival, kon, langs onze televisie
om, ook door ons in de huiskamer worden geapprecieerd. Nog andere
manifestaties warden in het vooruitzicht gesteld : op 26 september zal
het Bredero-monument, ontworpen door Prof. Esser, op de Nieuwmarkt voor de Waag, worden onthuld en ook een tentoonstelling rondom Bredero worden geopend. Diezelfde dag zal op een academische
zitting het waard warden gevoerd door Prof. Bachrach en door Prof.
Keersmaekers, die nog onlangs in het LIBER ALUMNORUM PROF. DR.

een interessante bijdrage publiceerde over „Bredero en
de Bijbel", zodat ook daar Zuid-Nederland zal vertegenwoordigd zijn.
Wel moet ik het betreuren dat de Bredero-herdenking niet door onze
Vlaamse toneelgezelschappen werd aangegrepen om opvoeringen van
zijn stukken te geven, te meer daar fatsoensoverwegingen thans niet
langer als verontschuldiging kunnen aangevoerd warden. En dat
brengt mij dan tot een eerste vraag die ik hier even aan de orde zou
willen stellen : hoe is de belangstelling en de waardering van het Zuiden voor de figuur en het werk van Bredero geweest ?
E. ROMBAUTS

* Lezing gehouden op het kasteel „Beauvoorde" te Wulveringem op de
openbare vergadering van 17 juli 1968.
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Daar zijn vooreerst de edities. De bibliografie van Unger, die in
1884 werd opgemaakt, vermeldt geen enkele Zuidnederlandse uitgave
van zijn werken en ik geloof niet dat in Vlaanderen ooit een afzonderlijk werk van Bredero werd gedrukt. Wel verscheen in 1922 te Antwerpen een kleine bloemlezing : BREDEROO'S LYRIEK, met als inleiding
het opstel dat Marnix Gijsen in 1919 in „Dietsche Warande en Belfort" had gepubliceerd. Diezelfde Marnix Gijsen had toen ook al een
editie bezorgd van de SONNETTEN VAN DE SCHOONHEYT en zou nog
niet z0 lang geleden in de reeks „Poëtisch Erfdeel der Nederlanden"
het deeltje gewijd aan de lyriek van Bredero voor zijn rekening nemen.
Inmiddels was in 1951 in „De Klassieke Galerij" een bloemlezing
UIT HET GROOT LIED-BOECK verschenen, verzorgd door E.P.R.V. vanden Bussche, met achttien wereldse en achttien stichtelijke liederen.
Essays of literair-historische studies van Zuid-Nederlanders over of
in verband met Bredero zijn eveneens schaars. Naast het reeds genoemde opstel van Marnix Gijsen, dat getuigenis aflegt van de romantische maar toch echte bewondering van een negentienjarige, kan ik hier
nog wijzen op een kort essay van Albert Westerlinck uit 1950, geschreven naar aanleiding van de Bredero-monografie van J.A.N. Knuttel.
De Amsterdamse dichter wordt er getekend als „een levensgretig man
op alle gebieden des levens, met rijke begaafdheid en veel ambities,
een geprikkeld man door zijn levensdrang voortdurend bewogen, die
men moet oordelen van uit zijn karakter en temperament, en die in
korte jaren een zeer gevarieerd, ongelijkwaardig, maar in vele opzichten brillant en, in zijn geheel beschouwd, verbluffend oeuvre heeft nagelaten".
Verder is daar nog een vermoedelijk nooit gepubliceerde lezing op
het zeventiende Nederlandse filologencongres te Utrecht in 1937 over
„Spaansche Brabander en `botte' Hollanders" van Prof. Rombauts, een
merkwaardige studie over de dramatische structuur van „Bredero se
Brabander" van Prof. Antonissen in de bundel aangeboden aan Prof.
du P. Scholtz in 1965 en een indringende analyse van het „Aendachtigh Ghebedt" door Prof. L. Roose in „Dietsche Warande en Belfort"
van vorig jaar.
Het kan wellicht voor de Vlaamse Academie een troostende ge:
dachte zijn dat zich o4der de weinige namen van Zuidnederlanders die
hier konden genoemd warden e-en 'aantal van haar leden bevindt. Uit
een door haar bekroonde verhandeling kunnen we verder het bewijs,
halen dat hit werk van Bredero in het Vlaanderen yan de XVIIIB eeuw
niet helemaal vergeten was. Dr. 3. Smeyers wijst er namelijk in zijn
1
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studie VLAAMS TAAL- EN VOLKSBEWUSTZIJN IN HET ZUIDNEDERLANDS
GEESTESLEVEN VAN DE 18DE EEUW (1959) op dat de werken van Bre-

dero in een paar bibliotheken van die tijd warden aangetroffen. We
vernemen daar ook dat de naam Bredero opduikt in de Konst der poëzye (1721) van de Brugse rederijker Labare en in de Historie, Regels
ende Bemerkingen wegens de Nederduytsche Rym-Konst (uit 1742,
maar pas in 1773 gedrukt) van Godfried Bouvaert (1685-1770). Ik
kan moeilijk aan de bekoring weerstaan om de passus uit de Historie,
Regels ende Bemerkingen hier bijna in zijn geheel aan te halen : „De
volgeestige Spelen van den Heere Gerbrandus de Brédero ... bestaen
voor het meeste-deel in welgemaeckte Veêrsen ; zoo dat diën Toonneeldichter, die overleden is in 't jaer 1618, wel mag gerekend worden onder die Mannen, de welke die schoone Dicht-konst eerst op eenen goeden voet gebragt hebben : en om dat wy zoo veél slecht-gerymde exempelen hebben aengehaeld, zoo mogen wy van dezen Speél-rymer ook
wel eenige goede Veêrsen ten toon stellen, om dat syne zin-ryke Werken zoo gemeyn niet zyn, als van andere, zoo slecht, als welgerymde
Dichters". En Bouvaert maakt er Valerius Andreas en Foppens een
verwijt van Bredero in hun Bibliotheca Belgica niet te hebben opgenomen. Uit het midden van de XIXe eeuw kan dan nog het getuigenis
van Snellaert en Van Duyse warden aangehaald, dat wellicht nog met
andere kan worden vermeerderd. Toch zal de slotsom wel moeten zijn
dat Vlaanderen tegenover Bredero iets heeft goed te maken en U gelieve dan ook deze lezing, die mij door het bestuur der Academie werd
opgedragen, als een soort „amende honorable" van Vlaamse zijde te
beschouwen.

**
Geboren te Amsterdam in 1585, het jaar waarop Antwerpen door
Farnese wordt ingenomen, wat achteraf een mijlpaal in de geschiedenis van onze lage landen zou blijken te zijn, overleed Bredero reeds in
1618, 33 jaar oud, nog vóór het einde van het twaalfjarig bestand,
deze periode van vreedzame coëxistentie tussen het inmiddels weer
homogeen katholiek geworden Zuiden en het Noorden waar het protestantisme neer en meer zijn stempel op het openbare en culturele
leven gaat drukken. De godsdienstige tegenstellingen komen in het
oeuvre van Bredero praktisch niet tot uiting, erg we weten dat de dichter afkerig was van de kerkelijke twisten, die in zijn land overigens
pas na zijn overlijden hun hoogtepunt zouden bereiken, maar aan zijn
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eigen reformatorische gezindheid kan evenwel niet getwijfeld worden.
Ze blijkt niet enkel uit de geest van zijn „aendachtighe", dat is zijn
stichtelijke liederen, ze treedt ook duidelijk naar voren uit de toenaam
Bredero, of in Brederode, die er op wijst, dat de vader van Gerbrand
Adriaenszoon een huis betrok waarin de geuzenleider uit de eerste jaren van de opstand, de heer van Brederode, door een gevelsteen of
uithangbord werd herdacht.
Een uitgesproken religieuze sfeer zal er in de ouderlijke woning wel
niet geweest zijn. Een en ander schijnt zelfs op een eerder losse levenswandel in het gezin Bredero te wijzen, zonder dat wij ons de dichter
daarom als het type van de bohémien of losbol moeten voorstellen.
Wel mogen we niet uit het oog verliezen, dat het volksleven in het
zich van Middeleeuwse stad naar wereldhaven ontwikkelende Amsterdam, zoveel kleuriger, maar ook zoveel feller en ongebreidelder was.
Het is in het hartje van Amsterdam, bij de Nes, toen nog het centrum
van het roerige dag- en nachtleven, dat de jonge Gerbrand Adriaenszoon de wonderlijke opbloei van zijn stad meebeleeft. Hij is er getuige
van het binnendringen van talloze vreemdelingen, die door de voorspoedige opgang van de havenstad, die inmiddels de rol van Antwerpen heeft overgenomen, worden aangetrokken, en die de bevolking zo
doet toenemen, dat de stadsoppervlakte telkens opnieuw moet worden
uitgebreid, wat zo treffend tot uiting komt in de verschillende rijen
grachten, die thans nog aan deze stad een heel bijzonder karakter verlenen. De ingezeten Amsterdammers, waartoe ook Bredero behoorde,
hebben deze soms massale inwijking met eerder gemengde gevoelens
begroet. Onder de vreemdelingen, die zowat uit alle gebieden van de
Nederlanden, ook uit het Zuiden, afkomstig waren, bevonden zich ook
tal van gelukzoekers, die het met de eerlijkheid minder nauw namen,
of die met een zekere superioriteit op de in hun ogen boerse, „botte"
Hollanders neerzagen. De reactie op dat alles van de slechte, dit is
van de eenvoudige, ongekunstelde, eerlijke, met één woord, van de
degelijke Amsterdammers, die daar vanouds woonden, heeft Bredero
voor altijd vastgelegd in zijn Spaansche Brabander uit 1617, een stuk
dat terecht als zijn meesterwerk wordt beschouwd en waarin het Amsterdamse volksleven in zijn pittige, schilderachtige en ook wel eens
scabreuze aspecten, op onnavolgbare wijze is uitgebeeld geworden. Het
blijspel is in hoofdzaak geïnspireerd op het derde hoofdstuk van de
Spaanse schelmenroman Lazarillo de Tormes, die reeds vroeg in het
Nederlands was vertaald. Een eigenlijke intrige heeft het stuk niet.
Naast een aantal Amsterdamse types, die in een reeks vaak losse taf e-
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reeltjes enkele facetten van het Amsterdamse volksleven uitbeelden,
heeft de auteur vooral de 'tegenstelling tussen de bedeljongen Robbeknol, die met zijn nuchtere uitspraken dikwijls als spreekbuis voor Bredero zelf fungeert, en zijn grandiloquente maar frauduleuse meester
Jerolimo op meesterlijke wijze uitgewerkt. Hekeling en persiflage krijgen hier echter een diepere dimensie, doordat ook het menselijke
aspect in de figuur van Jerolimo niet uit het oog werd verloren. Deze
laatste wordt hierdoor wel niet het tragische personage, dat zekere geschiedschrijvers van onze letterkunde in hem hebben gezien, maar het
geheel krijgt door deze fijnere toetsen een nuancering die ook de ruwere episoden in een bredere kontekst en in een dieper perspectief
plaatst.
Deze wellicht nogal vaag klinkende beweringen zouden aan de hand
van een aantal goed gekozen fragmenten uit de Spaansche Brabander
kunnen verduidelijkt worden. Daar ik echter niet de beschikking heb
over enkele acteurs en een stel knappe actrices ik denk bijvoorbeeld
aan de „snollenscène", een meesterstukje in het genre, zo uit het leven
gegrepen wil ik mij hier beperken tot het voordragen van één enkel
fragment, een monoloog in pseudo-Antwerps van Jerolimo, die zijn
bedenkingen en observaties ten beste geeft over de in zijn ogen maar
plompe en boerse Amsterdammers, waartegen hij de hoofse, joviale en
praatgrage Brabanders weet te plaatsen.
Zemers 't ghemeyne volck is hier wel rouw en viel :
Ten maackt gheen onderscheet in een pompeuse ziel
En eenen groven fiel, die simpel, slecht en sot „is ;
Zekers ick bedruyf may dat hier het volck so bot „is.
Komt hier een Prins of Heer de landen te besien,
Sy sullen haer respect noch reverency bien,
En met ghedeckten hoot staan sy en speculeren,
En latens' onghegroet en onge-eert passeren.
Ons Brabant heeft de prijs voorwaer van alle lien :
Het volcxken is beleeft, en van een goet ingien,
En eloquent v an sproock en gratioos in 't eeren,
Manierli j ck opgequeeckt als kinderen van heeren.
De minste borgher is zoo vriendelayck, en soo beleeft,
Dat hy de vremde man gheen quayer woorden gheeft,
Als : hoort, herteke lief ! wa soeckdy ? wa begaarde ?
Na wien vraachde gey ? na Peter de ghelaarde ?
Ach Heer ! 't is mijn kampeer. Voort Gilles of Perijn,
Brenght dese buyten-man by Oomken, Peers kosijn,
Naast de Blaeuwe Boterham by Hanssens zoons grootmoeyers,
d'Hollanders sayn maar bloeyers,
Daar dichte by 't Bier-hoot.
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Sy zeyn niet generoos, hoe rayck sy gaan in 't swart.
'tHantwerpen gheen soo slecht, die op de vrydachs mart,
Alsmen de palmslach slaat, die haar vrouwen niet kopen
Borsten van gouwt en zijd' gheciert met gouwe knopen,
En rocken van satijn en tabbaerts van flouweel,
Die draghen yder een, ja de hoeren in 't tourdeel ;
't Zijn kourasieuse liens .. .

Dat was dan slechts een klein fragment uit het dramatisch oeuvre
van Bredero dat, rekening gehouden met de weinige jaren die hem
waren gegund, als vrij omvangrijk kan warden beschouwd. Naast de
Spaansche Brabander uit 1617, zijn meesterwerk op dramatisch gebied,
maar ook zijn zwanezang, dient hier ook nog zijn ander blijspel Het
Moortje te worden vermeld. Het is een bewerking langs een Franse
vertaling om van de Eunuchus van Terentius. De handeling werd door
Bredero van Athene naar Amsterdam overgeplaatst en vermeerderd
met enkele verhalen en alleenspraken, die de actie zelf eerder remmen
dan vooruithelpen, maar die we in hun kleurige uitbeelding van het
Amsterdamse volksleven niet gaarne zouden missen. Vermelden we
hier verder nog terloops de drie tragi-comedies, Rodd'rick ende Alphonsus, Griane en De Stomme Ridder, waarvan de stof ontleend is
aan de Palmerijn van Olijven, een late uitloper van de Middeleeuwse
ridderroman ; de Lucelle, eveneens een tragi-comedie, uit het Frans
vertaald, en ten slotte een viertal kluchten, waaronder vooral die van
de Koe, uit 1612, en de drastische en scabreuze, maar niet minder geestige Klucht van de Molenaar, uit het jaar daarop, twee hoogtepunten
zijn van het genre.
Het is echter geboden thans afscheid te nemen van de toneeldicht6:,
om aldus nog voldoende tijd over te houden voor een korte karaktêristiek van de lyriek van Bredero, die in hoofdzaak tot ons is gekt}iiI
in het bekende Groot Lied -b o eck, na de dood van de dichter i 1621
bij Cornelis van der Plasse gedrukt.
Dat Groot Lied-boeck, waarvan Dr. Van Rijnbach in 1944 een vOir=
treffelijke herdruk bezorgde, in het oblong-formaat van het origineel,
met de oorspronkelijke gravures maar in gemoderniseerde spelling,
wordt verder ingedeeld in boertigh, amoreus en aendachtigh liedboek,
indeling die vrijwel overeenkomt met de categorieën „int zotte", „int
amoreuse" en „int vroede" van de rederijkers. Het bevat alles samen
202 stukken, in hoofdzaak liederen, in de tijd van Bredero nog bestemd om gezongen te worden, een zevental sonnetten en enkele an-
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dere gedichten. Het verdelen van de stukken over de drie categorieën
door de uitgever, respectievelijk 82 stukken in het boertigh, 81 in het
amoreus en 39 in het aendachtigh Liedboek is nogal willekeurig geschied. Het aantal werkelijk boertige liederen bedraagt slechts een
twintig-tal, terwijl de amoreuze gedichten veruit de belangrijkste en
ook de meest aantrekkelijke zijn. Hoewel fictie en conventie in deze
laatste stukken een niet onbelangrijke rol spelen, mogen we toch gerust aannemen dat eigen levenservaringen, stemmingen en verzuchtingen hier meestal aan de grondslag liggen van de poëtische vormgeving of ze in ieder geval hebben gevoed en gestimuleerd.
Bij lyrische gedichten komt de persoonlijkheid van de auteur meer
op de voorgrond dan in toneelwerk, zodat we bij een nadere kennismaking met het Groot Lied-boeck als vanzelf de vraag gaan stellen :
wie was dan wel de auteur van deze liederen. Wie was deze jongeman,
die gedurende enkele, weinige jaren in het opbloeiend letterkundig leven van zijn vaderstad een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld, beurtelings bewonderd en verguisd, geprezen en ook scherp aangevallen,
na zijn vroegtijdige dood vergeten of enkel nog als boertig dichter gewaardeerd, eerst sedert het einde van de vorige eeuw, mede door de
Beweging van Tachtig, als een van de allergrootsten uit onze letterkunde zou worden erkend, als een knap schilder van het volksleven
niet alleen, maar ook als een schepper van schoonheid, van doorvoelde
en diepmenselijke kunst. Want naast het werk en toch ten nauwste er
mee verbonden is daar de mens Bredero, een levensgretige en hartstochtelijke, maar zeer dikwijls ontgoochelde en gekneusde jongeman,
die zijn vreugde aan het boeiende schouwspel van het leven rondom
hem en zijn leed om het onbestendige en onberekenbare, bedrieglijke
van deze wereld, vooral dan in haar meest verlokkelijke verschijningsvorm, de vrouw —, heeft laten opbloeien tot schoonheid, met
een ontroeringskracht en een accent van waarachtigheid, die na drie
en een halve eeuw blijven natrillen in het gemoed van de poëziegevoelige, die het werk met schroomvolle liefde benadert.
Latén we ons thans beperken tot enkele biografische gegevens, die
ook voor een beter begrip van het poëtische oeuvre van betekenis zijn.
e hebben reeds aangeduid in welke omgeving de jonge Gerbrand
Adriaenszoon opgroëidé: Zijn vader was een schoenmaker en huidenkobp h n die hét, mnède door andere meer winstgevende
bezigheden,
g g
tot welstand en een zekèr aánzieii had gebracht. Gerbrand Adriaenszoon Bredero behordé dus niet tot de lagere volksklasse, echter evenmin tot de rijke koopliëden- en regentengeslachten, zoals een Roemer
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Visscher of een Pieter Corneliszoon Hooft, of tot de gestudeerden als
een Samuel Coster. In tegenstelling tot deze laatste twee heeft hij geen
klassieke opleiding genoten en naar zijn eigen getuigenis op school
enkel wat Frans geleerd. Vermoedelijk bezat hij echter, te oordelen
naar zijn vertalingen, een vrij behoorlijke kennis van deze taal, maar
de werken van de antieke literatuur waren hem in het origineel niet
toegankelijk. Waarschijnlijk heeft Bredero het betreurd dat hij in dat
opzicht niet kon wedijveren met vrienden en bekenden als Hooft en
Coster, Heinsius en Hugo de Groot. Wij kunnen thans het gemis aan
klassieke scholing bij Bredero weinig betreuren. Als Amsterdams dichter staat hij wel degelijk in een gezonde en levenskrachtige traditie
waar Middeleeuwse elementen zonder hinder samengaan met Renaissancistische. Enerzijds komt hij in de Eglantier in contact met de naar
de Renaissance evoluerende rederijkerij, waar mannen als Spieghel en
Roemer Visscher reageren tegen het stereotiepe en met talloze bastaardwoorden doorspekte rederi j kers j argon ; anderzijds wordt de Middeleeuwse traditie van klucht en volkslied doorgetrokken. Het Middeleeuwse volkslied vooral biedt hem een bruikbaar aanknopingspunt
voor zijn liedkunst. Het wordt door hem verfijnd tot een instrument
dat de subtielste schakeringen van zijn gemoed zal weten te vertolken.
Het jonge, speelse en tegelijk pregnante dialect van zijn vaderstad,
met superieure kunst en soms onthutsende vaardigheid gehanteerd,
wordt het gedroomd medium dat in zijn kleurige muzikaliteit en sonore kleurigheid de dingen, emoties en stemmingen minder aanduidt
dan direct uitspreekt, meer weergeeft dan omschrijft. Was Bredero
met het penseel vermoedelijk slechts een matig schilder, als schilder
met de taal is hij in onze literatuur vrijwel onovertroffen, zoals nog
eens moge blijken uit het bekende Boeren Geselschap, het eerste stuk
uit het Boertigh Liedboeck.
1. Arent Pieter Gysen / met Mieuwes / Jaap / en Leen /
En Klaasjen / en Kloentjen / die trocken t'samen heen /
Na 't Dorp van Vinckeveen :
Wangt ouwe Frangs / Die gaf sen Gangs /
Die warden of ereen.
2. Arent Pieter Gysen die was so reyn int bruyn /
Sen hoedt met bloem fluwiel die sat hem vry wat kuyn /
Wat scheef j es en wat schuyn /
Soo datse bloot / Ter nauwer noot
Stongt hallif op sen kruyn.
3. Maer Mieuwes / en Leentjen / en jaapje / Klaas en Kloen
Die waren e kliedt noch op het ouwt fitsoen /
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In 't root / in 't wit / in 't groen /
In 't grijs / in 't graeuw / In 't paers / in 't blaeuw /
Geli j ck de Huysluy doen.
4. Als nou dit vollickje te Vinckeveen anquam /
Daer vongdese Keesjen / en Teunis / en Jan Schram /
En Dirck van Diemerdam /
Mit Symen Sloot / en Jan de Doot /
Met Ti j s / en Barent Barn .
5. De Meysjes vande Vecht / en vande Vinckebuurt
Die hadden heur tuychje te wongderlijck eschuurt /
0 se waren so eguurt //
Maer denckt iens : Fy // had l ange Sy
Heur Onger-riem ehuurt.
6. Sy gingen in t selsip : daar warden so eschrangst
Gedroncken / gesongen / gedreurnelt en gedangst /
Gedobbelt en gekangst /
Men riep om wijn / het most soo si j n /
Elck Boerman was en Langst.
7. Maer Mieuwes en Trijntje / die soete slechte sloy
Die liepen met menkander uytten huys in 't Hoy /
Met sulck gef lickef loy /
En suck gewroet / och 't was soo soet
Mijn docht het was soo moy.
8. Aelwerige Arent / die track het ierste mes /
Tuege Piete Kranck-hooft / en Korselige Kes /
Maar Brangt van Kaallenes /
Die nam een greep / hy kreegh een keep /
Mit noch een boer vijf ses.
9. De Meysjes die liepen / en lieten dat geschil /
Kannen noch kandelaers ,/ noch niet en stonger stil :
Maer Kloens die stack / en hil
Soo dapper uyt / dat een Veen-puyt
Daar doot ter aerden vil.
10. Symen nam de rooster / de beusem / en de tangh
En wurrepse Ebbert en Krelis vuer de wangh /
Het goetjen gangh sen gangh /
Het sy deur 't glas / of waer 't dan was /
Mijn blyven was niet langh.
11. Ghy Heeren / ghy Burgers / vroom en wel gemoet /
Mydt der Boeren Feesten / sy zijn selden soo soet
Of 't kost yemant zijn bloet /
En drinkt met mijn / een roemer Wijn /
Dat is jou wel soo goet.
,

Een realistisch genrestukje als dit werd terecht vergeleken met de
tafereeltjes zoals Adriaen van Ostade en Jan Steen ze hebben geschilderd. En dan is dat realisme, ook waar het platter en drastischer vor-
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men aanneemt, toch zo helemaal anders dan het realisme en het naturalisme van de 19de eeuw met zijn nadruk op het somber brutale,
het weerzinwekkende en onrechtvaardige. Bij Bredero niets van dat
alles, maar een brede lach of een goedmoedige spot die met mild gebaar het leven in al zijn verschijningsvormen aanvaardt als een waardevol bezit.
Vermoedelijk nog tot het kluchtige genre behorend is het volgende
lied, waarvan de toon te speels en fijn-ironisch is om het tot de eigenlijke amoureuze categorie te rekenen, en waarin met een minimum aan
middelen een maximum aan effect wordt bereikt.
1 Ach proper dier waer wildy heen
Dus in de nare nacht ?
't Is Borgheli j ck te gaen alleen
My tot Convoy verwacht /
My tot Convoy verwacht / etc.
2 Hoe komt dat ghy so schichtich bent /
En vliedt van my dus vert ?
Geen vyand Lief is u omtrent /
Waer toe dit loopen hert ?
Waer toe dit / etc.
3 Vreest ghy niet dat de boeven / Vrou
U sullen randen aen ?
En sy u misdeden / ick sou
Van rou en smart vergaen
Van rou en smart / etc.
4 Ick heb u dit so dick gheseyt /
Oock wande liefde mijn :
Gheli j ck het hout in 't vier gheleyt /
So leghick inde pijn /
So lègh ick,
/ etc..
5 Hoe dickwils heb ick my vermant
Om u te loopen naei
Nièt eens aensiende eer af schánt
Ick achtent niet een haer
Ick achtent niet e'en hier / etc.
Sd vreerít als gh'u in't leen toont /
So vreemt zijt ghy in als :
blijft al mijn moeyten ongheloont /
Soo is de kaart heel válsèli.
Soo is de kaart / etc.
7 Als ick noch denck om d'oude vreucht /
to om de láetsté praat /
ban is rriyn hartje heel verhëucht /
\Vat sou hu doen de daat ?
Wit sóu nu cïoën / etc.
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8 Waarom toont ghy so vreemt een schijn /
Daer ghy mijn wel meucht sien ?
Ick bid u / troost / ontdecktet mijn /
De oorsaeck van dit vlien /
De oorsaeck van / etc.
9 Nu ghy my dit te kennen gheeft /
En opentlijck vermant /
So sal ick u myn Lief beleeft
Beminnen t'aller stont /
Beminnen t'aller / etc.
10 Princes moet ick scheven alree /
So beveel ick u d'Heer /
Die wil dy : my bewaren mee /
Adieu mijn lief vol eer /
Adieu mijn lief vol eer.

Wel tot het amoureuze genre behoort het bekende lied „'s Nachts
rusten meest de dieren", met zijn evocatie van de nachtelijke straten
en dat mengsel van verlangen en teleurstelling ; dat alles badend in
een atmosfeer van verstilde innigheid.
1•
's Nachts rusten meest de dieren /
Oock menschen goet / en quaat /
En mijn Lief goedertieren
Is in een stille staat :
Maer ick moet eensaam swieren /
En cruysen hier de straat.
,

fck siet het swvierich duiven /

ick sié de claáre Main

Ick sie dat ick moet blyven
:t llee i niistroostich slain /
Ach liet wilt my gheryve'n
Mét trooastelijck verm a i.
3.
Ach Lely hoogdi verheeveïi
Verlieven in mijn sin /
Mijn hoope v an mijn leven /
Ghewenste / schoon Vriendin /
Wilt my u jonstich gheven
Een lieve weder min.
4.
Met hoop en vrees bevanghen
Met een ghestaeghe stryt
Van sorghen en verl angen
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Verwacht ick nu ter tijdt
Van u myn troost t'ontfangen
t' Woort / daar men lang om vrijt.
5.
Myn vruchteloos verwachten
Myn commer niet en blust /
Sult ghy my heel verachten
Och voester van mijn lust
Maer siet ick onbedachte
Claagh nu / sy leyt en rust.
6.
Och slaapt ghy myn behagen /
Dewyl ick doe myn dacht ?
Wat baat my dan myn claagen
Nu ghy den dooven slacht /
Ick salt gheduldich draagen /
Ick wensch u goede nacht.
7.
Adieu Prinsesge jeughelijck
Mijn Vrou van mijn gemoet :
Adieu en droomt gheneughelijck /
En slaapt gerust en soet :
Ach tis my soo onmeuchli j ck
Te rusten als ghy doet.

Het Amoreus Liedboek bevat echter ook enkele sonnetten, met een
meer uitgesproken Renaissancistische strekking, meer in de trant van
de poëzie van Hooft, iets artificiëler wellicht en minder direct van dictie dan de liederen, maar bijna even plastisch en muzikaal.
Van dat Aurora vroech den dach begint te kippen /
En toomt haar Paarden woest / met teughel en ghebit
En viert haer Standaart uyt / v an Roosen root en wit /
De Torens schoon vernist / en schittert op de Clippen.
Dan schi j ndy 0 mijn Lief ! my crachtich te ontslippen /
Wanneer ick waande meest te raaken in besit
Van Min / van lust / mijn Hart / mijn Troost / wel hoe / wat's dit ?
En cleefden ghy niet stracx u Lippen aen mijn Lippen.
Laas 't is gheswinde droom nu ick het wel bekijck /
Wat doet de layder Dach de Nacht al ongheli j ck /
Want ick en kon mijn vreucht ten vollen niet betonmen.
Vervormt my soo de schim / van een vermeynde schijn ?
0 Goon / hoe zoet ! souw dan / het eyghen wesen syn :
Vergunt my dat I u p pi jn, of laat my eeuwich droomera.
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Veel aangrijpender is echter het Adieu-Liedt „Vaert wel mijn Lief /
mijn leven", waar de dichter door emotie overmand het schip blijft
nastaren dat zijn geliefde uit Amsterdam heeft weggehaald : een vrij
lang gedicht, maar ook een hoogtepunt in zijn oeuvre :
1.
Vaert wel mijn Lief / mijn leven :
Hoe kranck is / laes ! 't vermoghen by de Menschen /
In Godt bestaet het geven
Van 't luck en heyl / dat wy den and'ren wenschen.
'k Wensch dat de Heer
U wint en weer /
En voorspoet gheef in 't varen ;
'k Hoop Gods ghenade /
Sal u voor alle schade
Wel bewaren.
2.

O ghy weeldighe vloeden /
Brootdroncken / licht / en neetlich vol beroeren /
Wilt met dit buyich woeden /
Des noorden wints / geen stri j t / noch oorlog voeren :
O Zuyer Zee /
Van liever lee
Laat doch u nigh doorsnyen /
Wat sy door seylen /
Sal weer sander verdeylen
t' Samen vlyen.
3.
Voor d' Amsteldamsche palen
Lach 't bruyne Schip / met swarte taeckel Touwen
Dat mijn Goddin quam halen /
In plaets van koets / voor 'tpuyck van alle Vrouwen
Was 't vunstich ruym /
Het witte schuym /
De voor-boech nat bevochten :
Maer als ghy scheyden /
Mijn ooghen u gheleyden /
Soose mochten.
,

4.
De Son met goude Stralen /
Brack met ghewelt door blauwe Wolcken henen /
De Winden my ontstaelen
Het Schip / en lijf / die allenghs vast verdwenen /
'tHert wiert als loot /
Roer-loos als doot /
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Door in-beeldinghs bewelven /
Naer laugh af-sond'ren /
Soo quam ick met verwond'ren
Tot myn celven.
5.
U seer verlichte zinnen /
De myne Lief / in alles overstreven /
Behalven in het minnen /
Daer moet ghy my de volle prijs af gheven
Ick wint in gunst /
Ghy lief in kunst /
In wi j sheyt en in reden
In aengheboren /
En eyghen selfs vercoren /
Brave zeden.
6.
Ghy die uyt route baeren
't Vlam-vierich hooft onuytghedooft liet bli j eken
Schift doch de gryse schaeren /
Voor 't driftigh Schip / laat golven angstich wi j cken
Blancke Goddin
Voert mijn lief in
De wel ghewenschte steden /
En brenght mijn Vrouwe
Gheluckich / en behouwe
'tHuys met ereden.
7.
Al wat een Mensch can dencken
Om aen syn Vrient / of waarde lief te gonnen
Dat soud ick / troost / u schenken
Waer 't Godes wil het selfde my te jonnen.
Ach ! denkt om my /
Als ick aen dy
Met yverich verlanghen :
Al mijn ghedachten /
Die snacken en verwachten
U 'tontfanghen.

/

Bij een gedicht als dit Adieu-Lied, waarin de dichter zijn verdraonnde ontroering op onvervangbare wijze heeft vastgelegd, duikt als van.;elf de vraag opnaar de vrouw, die de dichter tot het schrijven van
deze verzen heeft geinspireerd. Wie zich in de amoureuze liederen van
Bredero verdiept zal origetwijfeld tot de conclusie komen dat verscheidene vrpuwenf iuren door de dichter warden bezongen. Er is sprake
van een „brui . nooghd coninghinne", ook van een Margriet, een blijk-
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baar intelligente en literair-begaafde vrouw, die hem tot het dichten
van zijn schoonste en hartstochtelijkste liederen schijnt te hebben geinspireerd. Verder is daar Maria Tesselschade, aan wie een viertal gedichten zijn gericht en ten slotte is daar Magdalena Stockmans, zijn
laatste liefde, die in de winter vóór zijn sterven kan warden gesitueerd.
Aan haar gericht zijn o.m. een in zijn eenvoud en oprechtheid ontroerende minnebrief in proza en het lied „ogen vol maiesteyt", het enige
dat tevens in handschrift, vermoedelijk van de dichter zelf, is bewaard.
Haar ontrouw en huwelijk moeten voor hem een zware slag zijn geweest.
Een poëtisch dagboek van zijn liefdes is het Amoreus Liedboek echter voor ons niet kunnen warden, omdat de stukken niet gedateerd
zijn, de volgorde in het Liedboek zelf niet chronologisch is en een dergelijke ordening ook aan de hand van andere criteria niet door te voeren is. Pogingen in die zin werden weliswaar vroeger ondernomen
maar zijn niet overtuigend. We staan er thans enigszins huiverig tegenover en bewegen ons liever niet verder in een richting, die eerder
een zeker gevoel van nieuwsgierigheid dan onze estetische zin bevredigt.

Het Aendachtigh Liedt-Boeck bevat naast een aantal in hun genre
verdienstelijke maar voor de moderne lezer minder aantrekkelijke moraliserende stukken een kleine maar literair hoogstaande groep liederen van inkeer. Het is verleidelijk ze te laten ontstaan in de laatste
levensmaanden of -weken van de dichter, toen zijn gestel blijkbaar
door ziekte ondermijnd was en hij vervuld werd door de gedachte van
de naderende dood. Waarschijnlijk is echter een goed deel ervan vroeger geschreven, toen periodes en stemmingen van onbevangen levensgenieting en felle hartstochtelijkheid afwisselden met vlagen van neerslachtigheid, levensangst, zondebesef, vroomheid en bekering. Zo het
terecht beroemde, diep aangrijpende Geestigh Liedt, waarmee we deze
lezing wensen te besluiten. Werd het op zijn sterfbed geschreven of
werd het vroeger geconcipieerd in een premonitorisch visioen van het
grote mysterie van de dood dat op 23 augustus 161$ over deze jonge
man van drieëndertig vaardig werd ? Het zou voor ons een troost zijn'
te weten dat de radeloosheid en de ontreddering, de ondraaglijke
spanningen en „beulsche wredicheden" van het morele lijden ook dan
uiteindelijk mochten opgelost worden in een verlangen naar veilige
geborgenheid „inden Heer".
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1. Wat dat de wereld is /
Dat weet ick al te wis
(God betert) door 't versoecken :
Want ick heb daer verkeert
En meer van haer geleerd
Als vande beste boecken.
2. Want of ick schoon al las
Het geen soo kunstich was
Als Goddeli j ck geschreven ;
Ten gingh ter ziel / noch sin
Soo nyver my niet in
Als 't eygen selfs beleven.
3. Nu heb ick 't al versocht :
Soo dol / als onbedocht /
Soo rauw als onberaden.
Och Godt ! ick heb te blind ;
En al te seer bemind
De dingen die my schaden.
4. Een hooft vol wind en wijn /
Een hart vol suchts en pijn /
Een lichaem gants vol qualen
Heeft Venus en de kroes /
Of selfs die leyde droes /
My dickwils doen behalen.
5. Och ! een bedroeft gemoet /
Een een hert seer verwoet
Van duysent na berouwen /
Van overdaet en lust /
Met een ziel ongerust
Heb ik in 't lest behouwen.
6. Hoe strengh breeckt my dit op :
Mijn krui j f de krulde kop
Die brenght mijn voor de jaren /
In mijn tijds Lenten voort
Op 't swart / en 't swetigh swoort
Veel gryse graeuwe hayren.
7. Wanneer een ander leyt
Gestreckt en uytgespreyt /
En rust met lijf en leden :
Dan plaeght my aldermeest
De quellingh van mijn Geest
Met beulsche wredicheden.
8. Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt
Door kommerlijcke sorgen /
Dies my het herte barst /
En wenscht alsoo gheparst
Den ongeboren morgen.
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9. En nimmer ick den dagti
Alsoo geluckich sagh
Dat sy my vol verblyden :
Voorwaer 'k heb uur noch tijd /
Of ellick heeft syn strijd /
Si j n lief / zijn leed / zijn lyden.
10. Al 't gene dat de Lie'n
Ter Wereld mogen sien ;
Of immermeer verwerven /
En wensch ick niet soo seer /
Als saligh inden Heer
Te leven en te sterven.

P.C. HOOFTS „SAL NEMMERMEER GEBEUREN"
Een nieuwe paging tot uitleg

door
Prof. Dr. J. WEISGERBER
Lid van de Academie

Hoewel een van Hoofts bekendste gedichten stelt „Sal nemmermeer
gebeuren" een aantal tot nog toe onopgeloste problemen. Het is niet
enkel een „elegant" lied, zoals Zaalberg in zijn bloemlezing Uit Hoofts
Lyriek ( 1 ) beweert, want bij nader onderzoek zinspeelt het, zij het
maar in zeer bedekte termen, op Brechje Spiegels tragische dood. Daarenboven, afgezien van de complexiteit van de uitgedrukte gevoelens,
lijkt het uit twee delen te bestaan die met elkaar weinig of niets te
maken hebben, met name een lyrische klacht van de dichter en een
mythologische fabel. In zijn recensie van Zaalbergs bloemlezing had
Dr. L. Roose het over „een voor ons in zijn geheel zo moeilijk te waarderen Sang als Sal nemmermeer gebeuren, waarin vanuit de persoonlijke ervaring onverwacht overgestapt wordt in de wereld van Venus" ( 2 ) . En ook Van Tricht gewaagt van een onverklaarbare „stemmingsbreuk" ( 3 ) . Ik meen echter dat het gedicht een gaaf geheel vormt
en zal dat trachten te bewijzen aan de hand van werkwijzen die tegenwoordig onder meer op de romanvormen warden toegepast.
Dit is overigens de conclusie waar W.A.P. Smit weliswaar langs
andere weg in Hooft en Dia toe komt :
Tevens blijkt (...) uit het woordje .lijn, dat de minnaar nièt de dichter
zelf is, en dat deze slechts vertelt over „een" jongeman en „een" meisje
die afscheid van elkaar moeten nemen. De klacht in de eerste vier stro-

( 1 ) Uit Hoofts Lyriek. Verzameld en toegelicht door C.A. Zaalberg. Zwolle,
N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1963 (Klassieken uit de
Nederlandse Letterkunde, 23) , p. 35.
2) : Spiegel der Letteren, VII, 1963-1964, 3, p. 238.
(in
(Dr.
H.W. v an Tricht : P.C. Hooft. Arnhem, Van Loghum Slaterus,
3)
1951, p. 221.
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fen dient dus begrepen te worden als uitgesproken door die jongeman ;
zij was géén lyriek, maar deel van de vertelling. ( 4 )
En hij vervolgt :

(Hooft) kiest de vorm van een parabel, een exempel, over een fictief
en anoniem liefdespaar dat in een analoge situatie verkeert. Daardoor
schept hij na de vier strofen met de emotionele klacht die Brechje
uiteraard als de zijne moest herkennen, waardoor het leggen van een
verband met de realiteit werd verzekerd de distantie die een luchtiger verteltrant met een minder ernstige toon mogelijk maakt, en zodoende tevens de overgang naar de mythologische symboliek van de
Venus-episode voorbereidt. ( 5 )
Doch Smit voegt eraan toe dat hij „de juistheid van (zijn) veronderstellingen uiteraard niet (kan) bewijzen" (s), wat het doel van deze
bijdrage is, en hij is verder van mening dat bij het lezen van „Sal nemmermeer gebeuren" „niemand aan zulk een liefde en zulk een tragedie" ( 6 ) zou hebben gedacht, had Hooft „Claech-leidt" niet geschreven, een bewering die ik niet kan onderschrijven.

**
^

Op de wijze :
Och legdij hier verslagen, die mij te troosten plach ? etc.

Sal nemmermeer gebeuren
mij dan nae dese stondt
De vrientschap van u oogen
de wellust van u mondt ?
5 De vrientschap van u oogen van u oogen
De vriendtschap van u oogen
de wellust van u mondt,
(4) W.A.P. Smit : Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen
van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles. Amsterdam, Polak & Van
Gennep, 1968, p. 199. De tekst van mijn opstel was al zogoed als klaar in
juni 1967 en tot maart 1968, toen het boek v an Collega Smit verscheen, had
ik in de waan kunnen verkeren dat ik een oorspronkelijk standpunt innam. De
originaliteit van mijn betoog ligt dus nu in de eerste plaats in de toegepaste
werkwijze.
(5) Ibid., pp. 201 202.
( 6 ) Ibid., p. 202.
-
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De jonste van u hartgen
dat voor mijn open stond etc.
10 Soo sal jck nochtans blijven
u eewich onderdaen,
Maer mijn verstroyde sinnen
wat sal haer annegaen ? etc.

Mijn sinnen mogen swerven
15 de leijde lange tijt
Nu sij, mijn overschoone
sijn haeren leitstar qui j t etc.
De schoon borst wt tot tranen
ten baten geen bedwang
20 De traentgens rolden neder
van d' een en d' ander wang etc.
De schoone traentgens deden
meer dan een lachen doet,
Al in sijn hoochste lijen
25 sij troosten sijn gemoedt etc.
Vrouw Venus met haer starre
thans claerder als de Maen
Bespieden die vryagie
en sacht mirakel aen etc.
30 En hebben teere traentges
seijd sij soo groote cracht,
Waerom en is het schrejen
niet in der Goden macht etc.
De traentges rolden neder
35 maer de Godinne soet
Beij liever soud' ick schennen
seij sij, mijn rosen hoet etc.
En eer sij vond gedogen
dat ymandt die vertradt,
40 Ving sij de laeuwe traentges
in een voel rosebladt etc.
Wat geef jck om mijn rosen
oft maecksel van mijn craps
Ick sal gaen maken perlen
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45 van ongemeene glans.
De tranen werden perlen
soo rasch haer twoort ontginck
Die sij met goudt deurboorden
en aen haer ooren hinck. etc.
50 De blancke perlen hielen
de crachten van 't geween
Sij doen noch in den hemel
dat sij op aerden deer.
1
B.J.S. 1605 Saterd.
8
Als open variant voor de slotstrofe heeft Hooft genoteerd :
50 Als Venus inde spiegel
haer vindt met dit cieraet,
Sij wenscht geen toverrieme
noch cranse tot haer baet. etc. ( 7 )

Wat de lezer in de eerste plaats treft, is het gebruik van de tijden.
In de eerste drie strofen wordt het futurum gebruikt : „Sal gebeuren"
(v. 1) versterkt door „nemmermeer", „nae dese stondt" (v. 2) en
verder door „stond" (v. 9), een verleden tijd die evenals „nemmermeer" op de onherroepelijke breuk met het verleden wijst —, „sal (...)
blijven" (v. 10) en „sal (...) annegaen" (v. 13) . In str. 4 gaat Hooft
dan plotseling over tot het presens, althans strikt genomen : het hulpwerkwoord „mogen" (v. 14) drukt inderdaad nog een mogelijkheid
in de toekomst uit, des te meer daar „swerven" in verband staat met
de „leijde lange tijt" (v. 15) en met een bijzin van tijd die een terminus a quo, een uitgangspunt, aanduidt : „Nu", van dit ogenblik af.
Kortom, de aanhef van het lied (de eerste vier strofen) vertoont een
uiteraard prospectief karakter. Prospectief in de etymologische of Engelse zin : het tegenovergestelde van retrospectief. En daar de spreker
alleen het verleden, dat wil zeggen het geluk, kent (,,De vrientschap
van u oogen / de wellust van u mondt") en niet in staat is de toekomst te voorspellen en aan zijn ongeluk te geloven, daar hij hierom( 7 ) De tekst is ontleend aan Zaalbergs bloemlezing, op. cit., pp. 33-35.
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trent in onzekerheid verkeert en hoogstens gissingen kan opperen, bevat het begin bijna uitsluitend vragende zinnen. Dezelfde twijfel en
verbijstering komt trouwens tot uiting in „mogen" : „kunnen" of
„gaan misschien" (8).
Tussen str. 4 en str. 5 valt er een breuk te bespeuren : voortaan
wordt op enkele uitzonderingen na steeds de O.V.T. gebruikt. Het is
de gepaste vorm in het verhaal en met een echt verhaal hebben wij
inderdaad vanaf str. 5 te doen. Uitzonderingen zijn : „doet" in v. 23,
enen
is"
in
'schennen"
'" in
„hebben"
30 en v. 32, „Beid
„soud
ickv.
schennen
v. 36, „geef" en „sal gaen maken" in v. 42 en v. 44, tenslotte ook
„doen" in v. 52 en de twee werkwoorden (,,vindt", „wenscht") in de
variant voor de slotstrofe. Voor het merendeel houden die vormen
hiermee verband dat Venus in de loop van het verhaal rechtstreeks
aan het woord komt. Evenals een romanschrijver leidt de dichter haar
woorden in de O.T.T. in door middel van de tussenzin „sei j d" of
„seij" „sij" (v. 31 en v. 37). De derde keer, in str. 11 (,,Wat geef
jck. . . "), ontbreekt de overigens overbodig geworden toneelaanwijzing.
Wat het presens aan het einde in v. 52 (,,doen") en in de variant betreft : het ligt voor de hand dat deze tijd eenvoudig wijst op de bestendigheid van het mirakel en van de troostende kracht en schoonheid
die de tranen eigen is.
De ontleding van de tempora brengt ons ertoe twee delen in het gedicht te onderscheiden en deze bevindingen warden door de voornaamwoorden bevestigd. De aanhef (van str. 1 tot en met str. 4) is in
de eerste persoon enkelvoud gesteld, in de ik-vorm, de typische vorm
van de lyriek die Kate Hamburger in Die Logik der Dichtung een
„existenzielle Gattung" noemt. Men neemt in feite algemeen aan dat
het eerste deel rechtstreeks betrekking heeft op de levenservaring van
de dichter : het zou een biecht zijn, een belijdenis, een onverbloemde
bekentenis van de smart die Hooft ondervindt bij het afscheid nemen
van de geliefde, Brechje Spiegel. Alles lijkt er inderdaad op te wijzen
dat wij hier warden geconfronteerd met een ongekunstelde ontboeze
ming van gevoelens : de hartstochtelijkheid van de herhaling (,,vrientschap van u oogen", „wellust van u mondt"), de vragende zinnen waar
de spreker mee te kennen geeft dat hij aan een zo groot ongeluk nà
een zo groot geluk niet kan geloven en de directheid van zijn betuigingen van trouw (vv. 10-11) . Dit is nu eenmaal uit het hart gesproken :
van precieusheid is hier geen sprake, zo zegt men.
( 8 ) Aantekening van Zaalberg, op. cit., p. 33.
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Deze schijnbaar directe, hartstochtelijke en lyrische toon van de
biecht wordt weliswaar nog een enkele maal teruggevonden in het
beroemde „ Claech-leidt" uit 1607 1608 dat onder meer naar dezelfde
gebeurtenis verwijst als onze tekst, en wel in het volgende kwatrijn :
-

Sulck wasse, die mij ving, sulck wasse die mij toomde,
Sulck wasse die mij briede' het merrech in 't gebeent.
Sulck wasse die jck dacht, sulck wasse die jck droomde,
Sulck wasse, die jck heb wt al mijn cracht gemeent. ( 9 )
Toch mogen wij niet uit het oog verliezen dat in „Sal nemmermeer
gebeuren" de zogenaamde belijdenispoëzie uitloopt op een parabel.
Hoe kunnen wij dan een verband leggen tussen deel 1 en deel 2 ?
Hebben wij al dan niet met een afgerond geheel te doen ? Zeker. Dat
is althans de indruk die de tekst op mij maakt, maar deze indruk komt
niet overeen met de traditionele interpretatie die tussen de klacht van
de dichter en het gekunstelde verhaaltje over Venus een kloof vooropstelt. Om het evenwicht tussen de twee panelen te herstellen dienen
wij rekening te houden met de zangwijze. De regels „Och legdij hier
verslagen, die mij te troosten plach ?" zijn ontleend aan de middeleeuwse romance „Het daget in den Oosten", met name aan de klacht
van het meisje wanneer zij haar minnaar onder de groene linde dood
vindt : „Verslegen zo leit hij daar !". Op zichzelf brengt dat geen
zoden aan de dijk : deze regels komen meer voor als wijsaanduiding
in plaats van „Het daget in den Oosten" ( 1 °) Maar er is méér. Het
rijmschema (abcb) heeft Hooft bewaard : alleen heeft hij het jambische ritme genormaliseerd. Van belang is echter vooral dat hij in
de eerste strofen in hoofdzaak herhaalt wat het meisje tot haar vermoorde minnaar zegt : „Wat hebdij mij gelaten / Zo menigen droeven
dag". De belijdenis uit „Sal nemmermeer gebeuren" die op het eerste
gezicht zo spontaan aandoet, mag in feite warden beschouwd als een
variatie op het oude volkslied. Nu is een romance, evenals het tweede
deel van ons gedicht, een verhalend lied, en, zoals bekend, treden de
personen er niet enkel handelend in op : zij nemen ook vaak het woord.
Dat is het geval in „Het daget in den Oosten" èn in de tekst van Hooft.
(9) Uit Hoofts Lyriek, op. cit., p. 91.
(10) Vgl. Fl. van Duyse : Het oude Nederlandsche Lied (...) . Hilversum,
Frits A.M. Knuf, 1965, I, p. 128. Vgl. ook Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door Dr. F.A. Stoett. Tweede (...) druk (...) v an P. Leendertz
Wz. I, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1899, p. 340 : „In de editie
van 1636 en 1644 wordt als wijze opgegeven : Het daeghet uyt den Oosten".
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Zijn romance zet in met de woorden van de minnaar die zich richt tot
de geliefde : „u oogen", „u mondt", „u hartgen", enz. Eigenlijk zouden
wij de eerste vier strofen tussen aanhalingstekens moeten plaatsen. Het
hele gedicht wordt aldus een romance, een verhaal dat met een monoloog begint. Vandaar de ik-vorm. „Het dagei in den Oosten" is volgens
een soortgelijk schema gebouwd : de ik-vorm, een futurum (,,Hoe luttel weet mijn liefken / Och, waar ik henen zal !") en een dialoog —
want hier lokt de eerste straf e een antwoord uit in het begin en
vervolgens de beschrijving van een handeling. Maar de vraag die
Hooft in zijn wijsaanduiding aanhaalt (,,Och legdij hier verslagen,
die mij te troosten plach ?") blijft in de gegeven omstandigheden onbeantwoord, want de minnaar is dood. In „Sal nemmermeer gebeuren" zwijgt het meisje eveneens, al is zij aanwezig : zij huilt. Ik zou op
het vervolg niet willen anticiperen, doch intussen onthouden wij dat
de melodie naar een dodenklacht verwijst en dat Hooft blijkens de
datum (8 januari 1605) en „Claech-leidt" afscheid nam van Brechje
Spiegel een week voor zij stierf nadat zij al getracht had zelfmoord
te plegen. Alles wel beschouwd is dat geen gewoon afscheid, maar in
zekere zin werpt de dood daar een donkere schaduw op. Belangwekkend is vooral de vaststelling dat Hooft ondanks de sterkte van de
stemming, ondanks zijn blijkbaar vurige liefde voor Brechje en de tragische omstandigheden die met dit vaarwel gepaard gingen ook al
kon hij haar dood niet voorspellen —, zijn emotie toch niet direct uitdrukt, maar veeleer een beroep doet op de inkleding en zelfs op de
stijl van de middeleeuwse romance. Hiervan getuigen het rijmschema,
de monoloog van de minnaar, de eenvoud van de woordenschat en de
herhalingen. De gepassioneerde toon van de aanhef is niet zo ongedwongen als men op het eerste gezicht zou kunnen menen. Hier uit
zich de hartstochtelijkheid die de literaire traditie van de romance toelaat. De toon die dit genre eigen is, stemt volkomen overeen met
Hoofts stemming. Zelfs op een kritiek ogenblik klampt hij zich nog
vast aan de overlevering, aan een historisch model, blijft hij op zijn
culturele erfenis voortborduren en maakt hij gebruik van reeds bestaande vormen om er zijn levenservaring in te gieten. Het dichten is
geen rechtstreekse voortzetting of uitdrukking van het beleven : tussen
beide werpt de literaire traditie zich als een scherm of een filter op.
Wij zullen straks zien waarom. Hooft is een schrijver die meer dan
wie ook in de 17de eeuw kunst en leven uit elkaar houdt al past hij
op beide gebieden dezelfde voorschriften toe.
In „Sal nemmermeer gebeuren" sluit hij zich nog gedeeltelijk aan
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bij de middeleeuwse richting waarvan wij een ander aspect, met name
het dagelied, te zien krijgen in „Galathea siet den dach comt aen".
Verhalend, episch, is dus het héle gedicht : niet alleen de fabel van
Venus, maar ook de alleenspraak. Ik zei reeds dat het eigenlijke verhaal in de O.V.T. in str. 5 begint. Van dat ogenblik af wordt het voornaamwoord „ik" dat de spreker in zijn monoloog gebruikte, verdrongen door „hij" behalve wanneer Venus aan het woord komt. Liever
gezegd, wij hebben dan met een verhaal in de derde persoon te doen.
De zogenaamde lyrische directheid van de eerste vier strofen die deze
eigenschap juist hieraan ontlenen dat de monoloog abrupt begint en
eindigt, zonder dat wij van te voren met de spreker, het personage van
de handeling, kennismaken, en die toch al minder direct aandoen als
zij met de romancevorm in verband warden gebracht, deze lyrische directheid maakt dan plaats voor een bezadigder toon in str. 5. Eerst dan
ontdekken wij dat niet de dichter zelf aan het woord was, maar een
literair type, een fictie waar hij zich in zekere mate mee vereenzelvigde. Het romanceschema stelt de schrijver in staat zich van zijn gevoelens, zijn belevenissen, zijn autobiografie te distantiëren. Zodra wij de
eerste vier strofen niet aan Hooft, maar aan zijn literaire alter ego, de
traditionele minnaar uit de volkslyriek, toeschrijven, wordt het contrast
tussen de twee delen van het gedicht verdoezeld. Eerst krijgen wij de
klacht van de minnaar, een monoloog of onvoltooide dialoog het
meisje antwoordt slechts met haar tranen te horen en clan wordt
het gebeuren verder beschreven. Ons gedicht neemt aldus de vorm aan
van een hij-verhaal dat met een toespraak van de minnaar tot het meisje
begint en vanaf str. 5 gewoon in de derde persoon enkelvoud wordt
voortgezet. „Sal nemmermeer gebeuren" is een romannetje op rijm
met drie personages : de gelieven en Venus. Hooft beheerst de hele
toestand, zowel de lyrische passage die hij een van zijn helden in de
mond legt als de beschrijving. Hij beheerst die in feite zoals de alomtegenwoordige en alwetende auteur van een hij-verhaal dat doet. De
„stemmingsbreuk" komt eigenlijk hierop neer dat de afstand tussen auteur en acteur (de minnaar) plotseling grater wordt doordat de
schrijver van de monoloog (die hij niet eens als zodanig aankondigt)
overgaat naar de epische vorm. Overigens is de breuk niet zo scherp.
Tussen de smart over het afscheid die in str. 3 haar hoogtepunt bereikt
en de badinage waar die in str. 7 (,,Vrouw Venus met haer starre...")
schijnbaar toe wordt gereduceerd, grijpt een geleidelijke overgang
plaats. Op het einde van deel 1, in str. 4, wordt de toon al rustiger.
Hier zijn geen vragende zinnen meer. De verbijstering ontaardt in een
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bericht, een vaststelling die al op een complimentje uitloopt : de „overschoone" wordt met de poolster
een gewone metafoor die in het
poëtische arsenaal thuishoort
gelijkgesteld. Deze verzen (vv. 16 en
17) contrasteren met de eenvoud van het voorafgaande. Had Hooft
zich in de alleenspraak met zijn alter ego om zo te zeggen geïdentificeerd, dan wordt zoals gezegd in str. 5 en str. 6 de kloof tussen de verteller en het personage wijder in die zin dat het laatste voortaan zwijgt
en van buiten af wordt gezien, ofschoon Hooft de minnaar al te goed
kent dan dat hij ons geen kijk zou kunnen geven op zijn zieleleven zoals inderdaad in str. 6 („Al in sijn hoochste lijen / sij troosten sijn
gemoedt") het geval is. De overgang tussen deel 1 en deel 2 wordt
verder gevormd door het woord „schoon", dat reeds in v. 16 voorkomt,
in v. 18 wordt herhaald en in v. 22 eindelijk samenhangt met het
hoofdthema : de smart, de tranen. De schrille tegenstellingen van de
Barok denkt U maar aan het contrast tussen leven en dood in Vondels „Uitvaert van mijn Dochterken" warden hier zorgvuldig vermeden en in harmonie omgezet. Nu is harmonie in dit verband synoniem met transitie. Daarbij verliest de smart aan intensiteit : het verkleinwoord „traentgens" in v. 20 klinkt als een liefkozing of, beter
gezegd, een verzachting van de „tranen” uit v. 18 die nog het verdriet
van de minnaar uit de eerste vier strofen in herinnering brengen. Onmiddellijk daarna, in v. 22, krijgen de traantjes op de koop toe een
esthetische betekenis en deze transpositie van het lijden in de sfeer
van het schone en dus van de kunst voor de Renaissance zijn die
termen gelijkbetekenend
berooft de
schijnbaar echte, existentiële ontboezeming van de aanhef van haar tragische gevoelswaarde. Inderdaad, deze straf e, str. 6, eindigt met een paradox, de paradox
die aan elk wonder inherent is :
Al in sijn hoochste lijen
sij troosten sijn gemoedt (...).
Hier is de • smart al omgekeerd of in ieder geval gesublimeerd : het
lijden van de geliefde wordt voor de minnaar een bron van troost,
omdat dat het onweerlegbaar bewijs is van haar liefde. Men ziet hoe
de tragiek tot elke prijs wordt geweerd, hoe de schrijver erop uit is die
in berusting, schoonheid en dus genot te veranderen ondanks de omstandigheden. „Sal nemmermeer gebeuren" is in de eerste plaats een
troostlied waarvan de opbeurende boodschap wordt geschraagd door
de kunst en de creatieve verbeeldingskracht die daaraan ten grondslag
ligt. De tegenstelling van str. 6 wijst weliswaar op een gewoon ver-

269

schijnsel, een belevenis die iedereen mee kan maken, maar dat neemt
niet weg dat die in een zuiver esthetische stemming baadt, zoals blijkt
uit de herhaling van „schoon" en vooral uit de fabel die het gedicht
afsluit, het mythologische tafereeltje dat door str. 5 en str. 6 zo handig
wordt ingeleid.
Hoe langer hoe meer wordt de emotie in de sfeer van kunst en verbeelding geprojecteerd. Ook in dit geval wordt kunst als een katharsis
en een schild tegen 's levens felheid opgevat : dat is onder meer het
„mirakel" waar Hooft het over heeft. Daarover later. Maar ik zou nu
al toch even aan willen stippen dat wij hier aan een van zijn wezenstrekken raken, een eigenschap die Hooft overigens gemeen heeft met
vele esthetisch aangelegde individuen.
Intussen kunnen wij ons afvragen welke betekenis aan het optreden
van Venus gehecht dient te warden en meer bepaald in hoeverre deze
fabel nog betrekking heeft op de existentiële situatie van de mens
Hooft.
Van de „traentges" maakt Venus parels die in de hemel hun vermogen, dat wil zeggen het vermogen om te troosten, hebben bewaard
(str. 13). Het laatste was in de 16de en de 17de eeuw een welbekend
verschijnsel. Remy Belleau schrijft in zijn gedicht „La perle" :
Perle gentille,
(...) qui de vertu non connue
Esclaircit & chasse la nue
Qui nous flotte dedans les yeux. (11)
Verder beweert hij dat de parel in staat is te „remettre en allegresse /
Les poulmons, le foye & le coeur". Enige jaren vóór Hooft, in 1596,
bewerkte Gabriello Chiabrera het gedicht van Belleau in het Italiaans
(,,Le Perle", pas in 1627 gepubliceerd) en ook hij zegt dat parels wonden helen „medicare il core" (12). Opmerkelijker is echter een passage uit „La perle" waarin Belleau traditiegetrouw de parel met de
mythe van Aurora in verband brengt :
(...) l'on dit encore
La Perle fine de l'Aurore,
(11) Oeuvres complètes de Remy Belleau. Nouvelle édition publiée d'après
Nogentles textes primitifs avec variantes et notes par A. Gouverneur. Paris
le-Rotrou, Librairie A. Franck-A. Gouverneur, 1867, III, p. 62.
(12) Gabriello Chiabrera : Liriche. Introduzione e note di Francesco Luigi
Mannucci. Torino, Unione Tipografico - Editrice Torinese, 1926 (Callezione
di Classici Italiani, 2, XXVI), p. 246.
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Quand pour alleger ses douleurs
Souspirant apres son Cephale,
Dedans la mer Orientale
Pleurant s'emperlerent ses pleurs (...). (13)
Gezinspeeld wordt hier op de oorsprong van de parel. De morgendauw, aldus Ovidius (Met. XIII, vv. 621 622 : „et toto rorat in orbe") ,
stelt de tranen van Aurora of Eoos voor. En dat tranen parels zijn,
weet iedereen die ook maar enigszins vertrouwd is met de 17de-eeuwse
poëzie. Bredero past, in verband met Margriete natuurlijk, hetzelfde
beeld toe in zijn lied „Ha ! licht vervlooghen wyllen" ; de associatie is
nog te vinden in Hoofts „Klaghte der Prinsesse van Oranjen" (str. 3) ,
en het W.N.T. vermeldt talrijke andere voorbeelden. In de klassieke
mythe treurt Aurora om de dood van haar zoon Memnon, maar Remy
Belleau herinnert eraan dat zij verliefd werd op Cephalus. Hooft heeft
altijd graag met eigennamen gespeeld : ook in dat opzicht is hij een
kind van zijn tijd. Bekend zijn de gefingeerde namen die hij aan zijn
liefjes gaf : Dia, Galathea, enz. Nu wordt in een van zijn Amaryl-liederen (,,Amaryl de deken sacht") de naam Cephalo aangetroffen, dat
wil zeggen de veritaliaanste vorm van de Griekse vertaling van
„Hooft" ; in een ander treedt Cephalus op (,,Ach Amarillis ! ") . Heeft
de dichter aan de mythe van Aurora/Eoos een bijzondere waarde gehecht, niet alleen ter wille van zijn eigen naam, maar ook en vooral
omdat Aurora de godin was van de Morgenstond, de bode van het licht
en de zon die hij al in zijn jeugd spontaan aanbad (vgl. „Hoewel t verstant") en later als stoïcijn ook op verstandelijke wijze zou vereren ?
Wat er ook van zij, Aurora is een lichtgodin, in wier legende deze
Renaissance-dichter, tuk als hij was op woordspelingen, wel een persoonlijke betekenis zal hebben ontdekt. Het is trouwens duidelijk dat
de handeling van de romance zich ni de nacht (vv. 26 27) afspeelt en
dat „Sal nemmermeer gebeuren" evenals „Het daget in den Oosten"
min of meer verwant is aan het dagelied, de alba ( 1¢) , een genre waarin
het doodsthema wel eens behandeld wordt. In dit verband verwijs ik
naar de lijvige studie door Arthur T. Hatto uitgegeven : Eos. An En-

-

quiry into the T hem e of Lovers' Meetings and Partings at Dawn in
Poetry (Den Haag, Mouton, 1965, pp. 315, 420 421, 487, 547 8) .
-

-

(13) Oeuvres com pl ètes de Remy Belleau, op. cit., p. 60.
(14) Hellinga wees reeds hierop. Vgl. W. Gs Hellinga : Verbijsterend Spel.
Over enige varianten in P.C. Hooft's Sal Nemmermeer
staf, I, 7, october 1953, pp. 421-438, p. 435.

Gebeuren,

in : Maat-
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Dat alles zou wonderwel in onze kraam te pas komen als er in het
gedicht sprake was van Aurora. Dat is jammer genoeg niet het geval :
Hooft laat Venus optreden. Maar waarom heeft hij ze dan in verband
gebracht met een hoofdbestanddeel van de Aurora-mythe, met name
het verkwikkende vermogen van de morgendauw, de tranen van Eoos,
waar Belleau parels van maakt ? Het antwoord lijkt voor de hand te
liggen : immers, Venus is de godin van de liefde en de dichter heeft
het juist over liefdesmart en... liefdetroost. Aan Aurora is de gedachte
te danken dat leed in lief kan veranderen, maar de almachtige liefdesgodin is het natuurlijk die aan de touwtjes trekt. De Venus die Hooft
beschrijft is echter zodanig uitgedost dat zij toch in zekere mate overeenkomst vertoont met Aurora. Laten wij even haar signalement opmaken. Zij heeft een „rosen hoet" (v. 37) op, met andere woorden
een rozenkrans, een bloem die haar toegewijd was. Nadat zij het wonder heeft verricht, draagt zij de parels als oorringen en ook dit strookt
met de klassieke iconografie : Caesar liet inderdaad het standbeeld van
Venus Genitrix met parels tooien en Plinius vertelt verder dat een
grote parel die Cleopatra toebehoorde ten slotte in Rome terechtkwam
waar hij aan Venus werd aangeboden. Verder krijgt zij bij Hooft een
„toverrieme", althans in de variant voor de slotstrofe, dus een tovergordel, en een spiegel toebedeeld. Dat zijn dan stuk voor stuk attributen die samenhangen met de liefde die zij symboliseert en met haar
betoverende schoonheid. Doch vooral belangwekkend is str. 7, waarin
zij optreedt. Van de aanvang af preciseert de verteller dat Venus „met
haer starre" verschijnt en deze ster, zo zegt hij, is „thans claerder als
de Maen". Zoals in de Romeinse Oudheid vaak het geval is ik verwijs voor al die bijzonderheden naar Pauly-Wissowa wordt Afrodite, de liefdesgodin, hier verward met de planeet, de morgen- en
avondster. Dat „haer starre" de maan doet verbleken, kan op haar
wonderbaar vermogen wijzen : de godin is mooier en sterker dan de
natuur. Doch anderzijds is dat ook een tijdaanduiding : haar „starre"
is ontegensprekelijk de morgenster, de planeet Venus die vóór zonsopgang nog aan de hemel is en waarvan het licht afsteekt bij de bleke
maneschijn. Deze voor de hand liggende vaststelling is voor de verklaring van de tekst van het grootste belang. Aan de ene kant hebben
wij hier te doen met een vage reminiscentie aan de toestanden van het
middeleeuwse volkslied waar de zangwijze aan ontleend is : ook bij
Hooft „daget" het bijna „in den Oosten". Aan de andere kant
wordt de conventionele situatie van het dagelied, waarin de minnaars
bij het aanbreken van de dag afscheid van elkaar nemen, handig ge,
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combineerd met de klassieke mythologie. Aan de tweeledige romance
waarvan de monoloog uitsluitend op de volkspoëzie teruggaat en het
verhaal hoofdzakelijk in de erfenis van de Oudheid zijn oorsprong
vindt, wordt aldus eenheid verleend. Het gebeuren dat Hooft vertelt,
grijpt met de dageraad plaats, de rozige dageraad denkt U maar
aan de rozenkrans en dat is juist het ogenblik waarop Aurora verschijnt. De mythe van Eoos en die van Venus lopen hier in en door
elkaar omdat Hooft de fictie van het dagelied in Renaissancistisch —
dat wil zeggen mythologisch perspectief interpreteert. Het moment
en het gevoel die de kern van de middeleeuwse alba uitmaken, beantwoorden juist aan die twee klassieke godinnen. Het gedicht beeldt wel
degelijk een definitief afscheid uit, maar de smart wordt enigszins gelenigd door de impliciete verwijzing naar het dagelied waarvan de personages doorgaans wisten dat zij vóór de volgende dageraad weer bij
elkaar zouden komen, en door de zekerheid dat de liefde Venus —
sterker is dan alles. Daardoor wordt op de troost de nadruk gelegd.
Maar Aurora identificeert zich met Venus misschien nog om een andere reden. Ik zei zoëven dat Hooft een zonaanbidder was ; Van Tricht
heeft zijn voorliefde „voor de dagzijde der dingen" ( 15 ) onderstreept
men hoeft er maar het sonnet „Wanneer de Vorst des lichts"
(1610) op na te lezen... Dat „Sal nemmermeer gebeuren" zich precies op de scheidingslijn tussen dag en nacht afspeelt, is volgens mij
geen louter toeval. De nacht symboliseerde voor Hooft, althans in
1610 maar reeds in het lied „Hoewel t verstant" (vóór 1608) is dat
in zekere mate het geval , al wat hij haatte, al wat hem pijn deed :
„naere anxtvallicheit (...) en creple dróómen". De dag, het licht, de
zon daarentegen, dat alles drukte een wensdroom uit, een verlangen
naar geluk dat in januari 1605 niet meer in vervulling kon gaan. In het
dagelied (b.v. „Galathea slet den dach comt aen") zijn de rollen vanzelfsprekend omgekeerd. Hier is de nacht synoniem met geluk, de dag
met ongeluk, een kortstondig ongeluk weliswaar daar de minnaar belooft terug te zullen komen. Zoals bekend, zijn dergelijke omkeringen
en tegenspraken in het gevoelsleven schering en inslag. Het gemeenschappelijke element van de twee houdingen is de synthese van lief en
leed die met de dageraad samenvalt. Om uiting te geven aan de schrale
troost die het besef van de bestendigheid van de liefde kong even, om
de bittere werkelijkheid (Brechjes tranen en het afscheid nemen) èn
de zuiver ideële sublimering hiervan tegelijkertijd onder woorden te
—

(15) Dr. H.W. van Tricht :

P.C. Hooft, op. cit., p. 115.

273
brengen, heeft de dichter het enige beeld gekozen dat in zijn poëtische
visie de pool en de tegenpool, de dag en de nacht, verbijstering en
zielevrede in zich verenigde, met name het beeld van de dageraad (16) :
Aurora als Venus vermomd, de rozenving'rige Eoos die trouwens even..
eens uit de zee oprijst.
Op meesterlijke wijze weet Hooft de ongelijksoortige bouwstoff en
waar de literaire traditie in de toenmalige Nederlanden uit samengesteld was, dienstbaar te maken aan zijn opzet : de middeleeuwse romance „Het daget in den Oosten" en de geijkte situatie van het dagelied waarvan de hoop op wederzien door hem geheel vergeestelijkt
wordt (,,Sij doen noch in den hemel / dat sij op aerden deen") , de
mythe van Aurora de troosteres na de verschrikkingen van de
nacht —, en die van Venus in wie zich de eeuwige liefde incarneert.
Een „elegant" lied is „Sal nemmermeer gebeuren" ongetwijfeld. Bij
nader inzien blijkt echter dat er iets bitters schuilt achter het slot. Dat
de liefde sterker is dan de omstandigheden mag dan de minnaar troosten, maar per slot van rekening vertrekt Venus naar de hemel evenals Brechje in de grafschriften die Hooft voor haar schreef :
Tot, dat sij hemelwaert
Kiesende' een snelle vaerdt (...) ( 17 )
In festa' it eiel pose, la terra in pianti. (17)
Daar is het, in het onzichtbare verblijf waar de heidense goden en de
Christelijke gelukzaligen fraterniseren, dat de parels „de crachten v an
't geween" behouden. Bij het lezen van het gedicht kunnen wij sombere gedachten aan Brechjes zelfmoordpoging niet van ons afschudden. Daar hangt de keus van Venus in plaats van Aurora wellicht mee
samen. Vanzelfsprekend kon Hooft, toen hij zijn gedicht schreef en
als de opgegeven datum juist is, nog niet weten dat Brechje een week
later zou overlijden (15 januari 1605) . Maar in ieder geval wist hij al
dat zij op zelfmoord zon (,,Claech-leidt") . Nu werden in de Oudheid
standbeelden van Venus opgericht op het graf van meisjes en jonge
vrouwen : behalve de liefde vertegenwoordigde de godin ook de dood.
(16) Dezelfde metafoor komt voor in het Latijnse grafschrift voor ,Brechje :
Blandula funesto sub marmore, Brechia Spiegels, / Ceu rosa, vix orto sole, resecta jacet. (Gedichten van P.C. Hooft, op. cit., p. 41. Door mij gecursiveerd) .
Het zou overigens de moeite lonen om deze thematiek (dag, nacht, dageraad,
enz.) bij Hooft systematisch te bestuderen.
(17) Gedichten van P.C. Hooft, op. cit., p. 41.
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Zelf heeft Hooft het in een van zijn emblemata over „Libitina Venus"

{Venus op een zandlooper door focus en Risus gehouden.)
Van 't leven comt de doodt.

Terwijlmen jockt en lacht, maeckt ons verloopen glas
Vernielster Venus van die Voester Venus was. (12
)

Ondanks het elegante slot blijft de doodsgedachte alomtegenwoordig :
in de verwijzing naar „Het daget in den Oosten", verder in de Venusmythe en uiteindelijk in het woordje „hemel" uit de laatste straf e. Het
is mij jammer genoeg onmogelijk die „intimation of mortality" nader
te bepalen en ik zou die vast en zeker niet willen beschouwen als een
hoofdbestanddeel van het gedicht. Maar onder de bijbetekenissen die
de lezer erin kan projecteren, speelt de dood of, liever gezegd, een onbestemd, onbepaalbaar en toch onloochenbaar voorgevoel van de dood
een belangrijke rol.
Ik zou deze tekstverklaring willen besluiten met enige beschouwingen over Hoofts kunstenaarschap.
,,Sal nemmermeer gebeuren" legt getuigenis af van de continuïteit
van de Nederlandse cultuur. Hooft, de volbloed Renaissancist, verloochent niet de middeleeuwen en de volkskunst ; het imitatie-principe van de internationale en aristocratische Renaissance wordt door
hem toegepast zowel op de inheemse traditie als op klassieke, Franse
of Italiaanse bronnen. Hij herijkt de volkskunst en zijn creatieve nabootsing daarvan staat in wezen dichter bij de schrijftrant van Lorenzo
de' Medici dan bij die van Ronsard.
Anderzijds kan men zich afvragen waarom hij zelfs in de aanhef van
„Sal nemmermeer gebeuren" zijn gevoelens een literair masker voordoet. Het staat nu eenmaal vast, dunkt me, dat heel weinig kunstenaars
zo zelfstandig staan dat zij helemaal geen invloed ondergaan. Kunst
ontstaat in ruime mate uit zichzelf. Picasso bewerkt Velasquez die vertrouwd was met de Italiaanse Renaissance die zelf op klassieke vormen
teruggreep, enz. De kunstgeschiedenis vormt een haast ononderbroken
ketting van acties en reacties. Ook Bredero die ter wille van zijn spontaniteit gewoonlijk tegenover Hooft wordt gesteld, steunt ruimschoots
op overgeleverde vormen. Doch bij Hooft geschiedt dat op een andere
manier. Het aanleunen bij de traditie is bij hem niet enkel spontaan,
maar ook gewild. Dat is vanzelfsprekend een kwestie van tempera( 18 ) Ibid., p. 121. Vgl. de Latijnse vertaling op p. 358 : EX ALMA LIBITINA.
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ment. Hooft is een schrijver die zijn effecten zorgvuldig berekent, niet
omdat het hem aan hartstochtelijkheid zou ontbreken, maar precies om
de tegenovergestelde reden : omdat hij als mens en als dichter bang is
voor het teveel aan passie dat hij in zich op voelt bruisen. Men is het
er vrijwel over eens dat hij een licht ontvlambaar hart had. Van Tricht
noemt hem een „erotisch mens" ( 19 ), met andere woorden :
iemand die de wereld, natuur en mensen, liefheeft om hun
schoonheid, omdat hij zich door hartstochtelijke verrukking om
die wereld opgestuwd voelt naar de hoogvlakten van de
geest (...). (19)
Prinsen ging verder toen hij verklaarde dat Hooft zijn liefde leek te
exploiteren voor zijn kunst ( 2'°) . Prinsen stelde echter het probleem in
een totaal verkeerd licht. Is het niet eerder zo dat Hooft in de liefde
zozeer opging dat hij vreesde eraan dood te gaan ? Hij zocht dan ook
zijn toevlucht in de kunst en wel in de echtste, de zuiverste, dat wil
zeggen de kunstmatigste kunst. „Sal nemmermeer gebeuren" waarin
de levenservaring vanaf de beginstrofen geromantiseerd en daardoor
gesublimeerd wordt en waarin het lijden uiteindelijk wordt verdrongen
door glimlachende troost, „Sal nemmermeer gebeuren" brengt mij ertoe deze hypothese te formuleren. Hooft hield van strakke vormen. Hij
was een mens die op alle gebieden behoefte had aan tucht. Vandaar
zijn zin voor fatsoen en decorum in het dagelijks leven, zijn stoicisme,
zijn bewondering voor Tacitus' prozastijl en zijn voorliefde voor de
stilering die het grondbeginsel van zijn lyriek schijnt te zijn. Daaronder
versta ik het afwijzen van elke min of meer directe gevoelsuiting en in
zekere zin ook van de navolging die als het ware onbewust wordt opgedrongen door de toonaangevende esthetiek. Stilering is de systematische en berekenende toepassing van reeds bestaande grondvormen om
het individuele gevoel in te kleden. Daarbij wordt het leven wel aan
de kunst aangepast en ondergeschikt gemaakt, maar in dit geval gebeurt dat uit zelfbehoud. De stilering, die een vorm is van „obliquity"
een indirecte uitdrukkingswijze —, wordt dan een esthetisch bolwerk tegen de werkelijkheid. Hooft zegt niet : „Ik heb je lief, waarom
moeten wij elkaar steeds weer verlaten ?" ; neen, hij schrijft „Galathea
siet den dach somt aen" in de trant van het middeleeuwse dagelied.
(19) Dr. H.W. van Tricht : P.C. Hooft, op. cit., p. 25.
(20) Dr. J. Prinsen JLz. : Pieter Cornelisz. Hooft. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij „Elsevier", 1922 (Elsevier's Algemeene Bibli otheek, 10), p. 18.
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Hij zegt ook niet : „Kom, waarom wil je dan niet ?", al zou dat evenmin poëtisch klinken, maar hij maakt van het meisje een nimf, van
zichzelf een sater en ontleent bovendien een paar woorden aan La
Da f ne. In een sonnet (,,Van purper en van goudt") beschrijft hij de
zonsopgang onder de gedaante van een toneelopvoering. Naar alle
waarschijnlijkheid, althans te oordelen naar het later geschreven
„Claech-leidt", werd hij diep getroffen door de gebeurtenissen waarvan wij in ons lied de neerslag vinden. De neerslag of de door de kunst
verkregen katharsis. Voor de esthetische mens is kunst een protest en
een bescherming tegen het leven, tegen rampspoed en ongeluk. Het
evenwicht waarvan het werk van Hooft blijk geeft, was hem heel vermoedelijk niet van nature eigen of in ieder geval niet in die vorm. Het
werd, geloof ik, bewust aangekweekt. Het was veeleer een dank zij
een strenge ascese van gevoel, gedachte en stijl, moeizaam bereikt
ideaal, een zelfoverwinning die ook een triomf over de tijd betekent :
de tijd die de schaarse sporen van ons bestaan gauw tenietdoet, maar
waar de kunst, misschien alleen de kunst, tegen bestand is.
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Het toeval wil, dat in het leven van deze Academie twee familienamen zonder autochtone klank met elkaar in contact treden : deze
van de nieuw geroepene, Prof. Dr. Jean Weisgerber, en deze van de
introduceerder, de mijne : worden evenwel onze beide doopcelen naar
behoren gelicht, dan valt de ontcijfering aardig mee, wat niet bevreemden kan in een land door eeuwenoude traditie zozeer gesteld op
vrijheid en af en toe een toevluchtsoord voor bekommerde zielen.
Maar dat spoorzoeken moge later van pas komen ; thans wil ik in
de eerste plaats onderstrepen hoe een Academie, waaromheen wel
eens gediscussieerd wordt, het goed heeft gevonden, ter vervanging
van wijlen Julien Kuypers, de Koning een jong geleerde voor benoeming voor te dragen : de Brusselaar Weisgerber, sedert 1952 aldaar
verbonden aan de Vrije Universiteit, waar hij sedert twaalf jaar de
leerstoel voor Nederlandse en gelukkig ! vergelijkende literatuurgeschiedenis met gezag bezet.
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde acht
zich gelukkig deze heraut van de modernste opvatting van de historische en universele zending van de literatuurfilosofie te kunnen opnemen ; dit om verschillende redenen.
Gaat zij er nog steeds trots op een Prof. Uyttersprot door de bekroning van diens werken vóór jaren mede in het zadel te hebben geholpen, zo waardeert zij heden ten volle het meesterschap van de rustige
maar doortastende zoeker die, terwijl hij bescheiden een wel symbolisch geladen maar qua factuur democratisch pijpje profijtelijk voert,
de internationale horizonten afspeurt, schrander, met eerbied en
schroomvallig meteen, als een neuroloog die de menselijke complexen
bespiedt, van vroeger en nu, daarbij getuigenis afleggend van een
merkwaardig assimilatievermogen, zodat men zich de vraag stelt of
hij zelf, net als zijn doorluchtige en doorlichtende collega E.H. Prof.
Dr. J. Aerts, alias Albert Westerlinck, in de diepste kernen van zijn
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ziel af en toe ook geen dichter zou zijn ; weliswaar het een en het ander naar verschillende impulsen, naar onderscheiden temperamentsinslag.
Met opzet gebruikte ik de termen „van vroeger en nu", als het
ware om ze in oppositie te stellen tegenover de emprise van de uitdrukking „van nu en straks", die onze cultuur zo lang, quasi uitsluitend, heeft gebiologeerd met alle voordelen én gevaren van dien.
Heeft Prof. Dr. de Smaele onze Weisgerber een dienst bewezen
door hem er toe aan te zetten eindelijk ook eens de schorren naast
de cultuurstroom te gaan bestuderen, dan mogen wij allen op onze
beurt De Smaele dankbaar blijven voor de resultaten van de verkenningstochten, die zo dicht bij de levenservaring van de Antwerpse
„Boomgaard"-generatie liggen. Gaat het daar al eens om exploraties
in voor het baden verboden zones, dat komt er minder op aan. Het is
de uitslag die telt en die de belangstelling van de jonge Brusselse student voor goed gescherpt heeft.
Prof. Dr. Jean Weisgerber is in zijn ontwikkeling boeiend om volgen, niet enkel in zijn nu reeds tientallen betogen, die over haast een
kwart eeuw de zo door hem gevreesde „tijd" maalt snel ! gestrekt en gespreid liggen in zijn eruditie-leven, ook in zijn lezingen, in
zijn forumbeurten. Hij is een levend geleerde, die langs de weer eens
tientallen titels van de licentieverhandelingen en dissertaties van zijn
studenten om, zo waar staande op zijn katheder, zittend in zijn seminarie te volgen is. En zover staat hij reeds, dat studenten van hem
prijzen van onze Academie wegkaapten. Trouwens, al wat de moderne scheppende literaire wereld-zelf beroert, dat zindert in zijn onderwijs ; hij prikkelt de confrontatie met interne „structuur"-problemen, externe „polariteit"-stellingen, „sociale"-continuïteitsf actoren met
„genre"-evoluties. Verleden week nog toonde hij in eigen besloten
kring naar aanleiding van Hoofts vers „Sal nimmermeer gebeuren"
aan, hoe de jongste interpretatie-recepten van het mee-belevend lezen
van een zelfs oud vers kunnen leiden tot onthulling van de bouw van
een werk ; reeds zovelen hadden zich op het probleem stuk gebeten.
Dat is aantrekkelijk in de durvende beschouwer : hij versmaadt onder
de taak de zuiver formalistische literatuur-studie niet, noch de sociologische want hij erkent steeds de mens in zijn milieu maar toch
blijft de schepping op zich zelf, hoe klein of hoe groot ook, gebiedend,
uitdagend, centraal voor hem staan, als hoofdzaak.
Om één van Weisgerbers methodologische handgrepen, als suspens,
aan te wenden zou ik nu geneigd zijn te zeggen „ik kom daar straks

279
op terug", want ik wens thans enkel te onderstrepen, dat Weisgerber
de participant in zijn uiteenzettingen nieuwsgierig naar besluiten weet
te maken, niet het minst, doordat hij bij wijlen zo treffend en ook oorspronkelijk opsomt, analyseert, definieert en formuleert, dat de uitkomst algemene winst betekent en ons weten en begrijpen bevordert.
Ik zou durven zeggen, dat de hoogleraar in de lijn treedt van de literatuur-historici die niet enkel optekenen wat gebeurde, maar die
meteen de smaak weten te ontwikkelen, de literary taste, zoals Bennett
het voor zijn tijd beproefde (1909) en Burgess thans, nu „the future
rolls in".
Weisgerber behoort tot de „denkende" literatuur-„beschouwers",
waarvoor de eis gesteld staat dat alle kunstuitingen simultaan, parallel
in de cultuur geïntegreerd moeten blijven : plastische en muzikale terminologieën komen hem onder de hand uitgevloeid, niet op gezochte
wijze om eens parmantig geleerdheid uit te stallen, maar omdat zij tot
determinanten zijn geworden van een wel bewerktuigd en van grondstoffen goed voorzien laboratorium. En dat is voor Vlaanderen een
niet banaal verschijnsel.
Uit Weisgerbers verscheiden teksten zijn „nu", dat wil zeggen zijn
„heden", met zijn „idées forces" op te bouwen, is als het voeren van
een ontdekkingsspel ; het is dan merkwaardig om nagaan hoe in zijn
debuut, toen hij in 1946 de ,, onbegane wegen" van „De Boomgaard" afliep, reeds de positieve stelregels te ontwaren zijn, die hij als
gevormd historicus te New York in 1963 in zijn ,,D'é f enne de l'histoire” tijdens het IXde „Congres van de Fédération internationale des
langues et littératures modernes" nog zal verdedigen, want aanvaardt,
ja verdedigt de analiticus het dynamisme van de huidige als het ware
ongenadig pamf letiserende literatuur, hij is een positieve geest, een
bouwer, die stenen aanbrengt en allerminst de literaturen stuk slaat
in hun wezenheid. Integendeel hij wil ze redden samen en elk voor
zich ook de onze en dit in hun niet te ontlopen, want menselijk
geconditionneerde samenhorigheid, over de tijden heen.
Het is misschien niet ongepast hier, als inspiratiebron voor
Weisgerbers good will een brief van haast een eeuw oud in herinnering te brengen, zoals deze door Is. Ducasse ( 1 ) , alias Lautréamont,
op 23 oktober 1869 aan onze Brusselse Verboeckhoven geschreven
.

( 1 ) Isidore Ducasse : Oeuvres complètes : Les chants de Maldoror, Poésies,
Lettres ; opinions de Poulet-Malassis et de Valéry Larbaud ; texte établi par
Maurice Saillet. Paris, Le livre de poche, 1117 1118. Pag. 432.
'
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werd : „Laissez-moi d'abord vous expliquer ma situation. J'ai chanté
le mal comme ont fait Misckiewicz, Byron, Milton, Southey,
A. de Musset, Baudelaire, etc. Naturellement j'ai un peu exagéré le
diapason pour faire du nouveau dans le sens de cette littérature sublime qui ne chante le désespoir que pour opprimer le lecteur, et lui
faire désirer le bien comme remède." In dit licht precies ontleedt Weisgerber literaturen, werken en auteurs met de opperste bezorgdheid de
positieve elementen, de eeuwig waardevolle te beklemtonen. „Ik probeer de extremen of zogenaamde extremen te verzoenen om aan te tonen dat zij niet bijster veel van elkaar verschillen", het is zijn humane
neergeschreven betrachting. En ook dat op zichzelf al is vol betekenis ;
het staat er als een wissel op de toekomst.
Het feit dat hij in zijn ontwakingsperiode, die, merkwaardig genoeg, precies samenvalt met de ontluiking van Hugo Claus' talent, er
toe gebracht werd, al destillerend aan de hand van nieuwe formules,
een haast vergeten literaire belijdenisgroep, deze rond André de Ridder, in onze literaire evolutie blijvend in te schakelen, heeft hem (en
ons) de betekenis doen inzien van dat goed geoutilleerde proefstation
der emoties en reacties.
Indien Jan Walravens misschien het best gereageerd heeft tien
jaar later bij de publicatie op de betekenis van Weisgerbers onderzoek, dan had deze criticus wel ongelijk zich af te vragen of het wel
nodig was, dat Weisgerber zijn poeder aan „De Boomgaard" verschoot, vermits de groep naar Weisgerbers eigen en voorzichtig besluit, literair toch niets groots tot stand had gebracht. Hij had ongelijk,
Jan Biorix, niet enkel omdat beslist wél iets goed te maken was aan de
Boomgaard'isten, maar vooral omdat het Weisgerber mogelijk is geweest het NU van dit „ungeahnte" verleden in te schakelen in zijn
eigen ervaringswereld : de rijpe puber van de grootstad én van de
hoofdstad heeft de iniatie als een weldaad ervaren en mocht meteen
door alle breuken heen, de dwang van het continuïteitsbesef leren
kennen, die hem bij de analyse van het oeuvre van een auteur steeds
zo goed te stade zou komen... en gelukkig zou maken. Dat is voor ons
allen een grote winst : Weisgerber voelt zich gelukkig om de verrijking, die hij ons brengt, om de verdieping van inzicht, die hij bewerkstelligen kan. Het is te lezen in zijn open blik.
Het is allicht zo, dat wie onder ons gene tijd, precies te Antwerpen,
nog mee beleefd heeft, de speurder-van-1946-'56 zou kunnen wijzen
op levensinhouden die hem moesten ontgaan, maar zo „De Boomgaard"
geen voldoende vruchten heeft afgeworpen, dan luister goed, draagt
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de ontvangende wereld van toen zelf de grootste schuld ! Een veel
grotere schuld dan thans aanvaard wordt : ons geestesklimaat, in eeuwen
niet geteeld, was eenvoudig tot ontvangen niet in staat, wat het conflict om Marnix Gysens „Joachim" in 1947-'49 nog zou bewijzen.
Constateren wij thans, dat een bepaald contingent van de lectuurverbruikers moderne auteurs en schilders vermag op te nemen, dan is dat
een tastbaar bewijs voor een doorbraak in Vlaanderen, voor een revolutionnerende evolutie die niet meer weg te werken is en waartoe de
De Ridders en Cornette's, enz. flink hebben bijgedragen. Getuigt nu
niet voor de ernst van Weisgerbers werkmethode, dat hij bij de publicatie van zijn verhandeling, na tien jaar, bekende de tekst grondig
herwerkt te hebben, zodat het hem reeds gegeven was correctieven aan
te brengen ? Het is dan ook het aantrekkelijke in hem, dat hij van
meet af aan, zelfs in pessimistisch beladen tijden, uit zijn weten omtrent de wereld en diens verleden, reeds de overtuiging puurde, dat een
taak vóór hem lag. Derhalve zal hij de literatuurgeschiedenis, opgevat
naar negentiende-eeuwse recepten haar dood niet laten sterven ; hij
zal haar gaandeweg uit haar onvruchtbare afzondering halen en om
haar sociologische betekenis inlijven bij de algemene geestesgeschiedenis. De elkaar snel opvolgende en hem bevrijdende studies liggen voor
ons om het te bewijzen : het object van zijn wetenschap als vernieuwingsferment zal hij zijn rol laten spelen, om het te doen zijn een
„cement" bij de opbouw van de universele menselijke verstandhouding.
De literatuur en haar geschiedenis zij vervullen bij Weisgerber een
pulserende rol, een historicistische ; de onderscheiden componenten
grijpen hem in de loop van de jaren dieper en dieper aan, en als het
ware voelt hij er zich toe gedrongen aan één levend voorbeeld, daarbij
de anderen niet vergetend, bagage en inzichten voortdurend te scherpen. Zijn methode om in de aanvang van elke studie als het ware dekwintesens van een detail centraal te stellen voert hem wel eens tot
herhaling van zijn comparatistische themata, tijddragers, en orienteringspolen, maar het geeft hem de kans van elke bestudeerde auteur
of zelfs van éen enkel vers [b.v. van „Het land" van Claus (1964)),
de intrensieke zoal niet verblijdende betekenis te onderstrepen. Er
blijkt dan meteen, dat in zijn theorieën bronnen vloeien, die hij soms
van eerstaf zij het concreet als universiteitsprofessor ter erkenning heeft uitgekozen, zoals dat b.v. met de rol van de „Mythe in de
hedendaagse literatuur" het geval is geweest, in 1953 reeds. Vaardig
zal hij een eens verworven inzicht met zich meedragen, want kent de
goegemeente over het algemeen de analyses die hij met treffende regel-
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maat aan verzen van altijd dezelfde dichter gewijd heeft, reeds in de
Mythe-studie ligt daartoe anderzijds de rode draad om het vertrekpunt
geslagen. Met durf grijpt hij zo waar naar autochtone beschavingselementen, als een Vondel, om deze langs de Jozef-bewerkingen om in
de algemene, niet accidentele bewijsvoeringen te integreren en meteen
op het Europese, én het universele vlak te heffen. De mens mag de verworvenheden van het verleden nooit verwaarlozen, zo is de stelregel,
wat bij Weisgerber theoretisch zal uitmonden in het nadrukkelijk aanvaarden van het begrip van de historiciteit, en hem de sublieme en ook
aangregrepen kans geeft Claus meer en meer te verklaren als zijnde de
profeet, de vermaner, de „pagepreker", zegt Weisgerber, die, door
juxtapositie van feiten, eventueel zonder enig causaal verband een bepaald „verleden" aan een „voelbaar" heden bindt, ten einde de toekomst van allen als lotsverbondenen te behoeden voor onheilen. Misschien is het niet meer dan een toeval, dat, geruisloos, voor ons precies
uit de XVIII-XIX-de eeuw een stem opklinkt, die een dergelijke vermanende stelling verkondigde: het was toch de onzalig verklaarde Willem Bilderdijk die ons leerde de slogan scanderen „in 't verleden ligt
het heden, in het nu wat warden zal" ? Wij verminderen niemand door
uit ander tijdsverband gewoonweg deze dichter te citeren. De les is
toch deze : er ligt een continuïteit in de geschiedenis tastbaar gestrekt.
Wel zullen de vergelijkingspunten een andere gestalte dan de vroeger
geldende aangelegd kunnen krijgen, van periode tot periode, wat niet
belet dat het individualistisch ingestelde voorbeeld an sich meteen niet
zijn curatief werk zou kunnen doen voor de hele gemeenschap. Wij
kunnen er het hoofdstuk „Giants in those days" uit „The Novel now"
(London,1967) van Anthony Burden eens rustig op nalezen.
Wil het zeggen, dat Weisgerber dan enkel de collectiviteit zou zien ?
Nooit het individuele „zijn" van de, van een geconditionneerd eenling ? Het zou absurd zijn dát te willen beweren, want niet alleen zijn
ontvluchtings-dissecties betreffende de Engelse auteurs Isherwood en
Auden liggen als vooroefeningen voor ons, maar ook al de „tochten
naar binnen", die Weisgerber een voor een heeft ondernomen om uit
te komen op de Vlaamse verzetsmanifestaties van de „poëet van onze
machteloosheid" of tot de voor hem onontwijkbare, voor ons subtiele
formuleringen, die het opstel over „Elias" als het ware tot een tweede
lectuurbelevenis maken. De onontwijkbaarheid van het eigen „zijn",
zoals Simone Weill het niet van zich af te werpen verschijnsel formuleerde : „wij bezitten niets in de wereld... dan de kracht om te zeggen : ik", dat introspectief gevoel moest Weisgerber omspinnen in
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weerwil van zijn lust om verbonden te blijven met de om-wereld, die
een last kan zijn, en welke !
Stammen uit deze tijd niet de confrontaties met de muziek, de Assepoes van de Vlaamse culturele bewustwording ? Erkenningsformules
als toverspreuken werkend, worden voor hem de „legato"- en „staccato"-termen en wel zodanig, dat Weisgerber er voor de analyses van
het moderne poëtisch proces ten overvloede zijn toevlucht toe neemt.
In dit licht zien wij een heel stel van zijn publicaties. In ons land.
dankt Weisgerber zijn naam aan de voortaan onuitwisbaar gebleken
„Aspecten van de Vlaamse roman" een tweede druk met een nawoord ligt reeds ter beschikking het zijn uitzichten op onze letteren, die de auteur, in de jaren 1963 en 1964, ontwierp glijdend langsheen dertien markante horizonpunten : Roelants, Walschap, Elsschot,
de Pillecijn, Brulez, Gilliams, Teirlinck, Daisne, Lampo, Van Aken,
Gijsen, Boon enClaus schonken hem de gelegenheid. Meteen bewees
hij ons de uitzonderlijke dienst, langs „Formes et domaines" om, het
Frans sprekend gedeelte van ons land, én Frankrijk én de heel Franslezende wereld, in kennis te stellen van datgene wat aan substantieels
in onze geesten leeft. Of beter hij stelde deze eer op afwijzing ingestelde culturen op de hoogte het woord heeft zijn waarde —, van
onze literaire ontvoogde romanproductie na 1927. Ook hier is weer
geen sprake van enige willekeur, want hij legt het begin van zijn operatie bij het ogenblik het eerst kwart van deze eeuw-periode —, dat
hij ook zal uitkiezen om in een theoretisch betoog de cultuurhistorische evolutie van het jonge Europa te situeren, met al de gekende
eminente namen die daarvoor in het gelid moeten gebracht worden; en
waaraan ik hier met opzet voorbij ga. Alleen op de congruentie komt
het aan ; het voor ons betekenisvol, regenererend simultaan vertrek.
Ik wil niet nalaten aan te stippen, dat de Nederlandse criticus Kees
Fens de cursorische voorlichting door een wat hij heet zo „spijkerhard"
man, graag uitgebreider had gezien voor de tijd van 1837 tot 1927,
omdat hem door de uitstekende inzet gebleken was hoe erg de leemte
gaapt in de Noordnederlandse kennis van het Vlaams romantisch, realistisch én naturalistisch verleden ! Maar zie, deze geslaagde prelude
tot de „Aspecten"-stof is Weisgerber niet anders geweest dan wat hij
steeds voor elk ander opzet nastreeft : een gelegenheid tot het stemmen van het instrument váór de aanslag, zodat luisteraar én lezer
niet à l'improviste gepakt worden door een tonaliteit die hun geheel
vreemd zou zijn ! Weisgerber is een goed professor, die weet wat construeren is én mededelen. Overigens geeft hij steeds eigen visies, want
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de tijd van de klaargemaakte doorgegeven passe partouts is voor ons
allen voorbij.
Eén ding blijft bovendien waar, Weisgerber is er toe in staat, naast
de voor een beperkt doel ingestelde analyse, ten behoeve van het laboratorium der werkelijkheid, ook de weg op te gaan van de preciese
samenvatting in functie van de kennismaking, om paden te effenen en
belangstellenden te winnen. Mag de anonieme francofoon-journalist
van „La Métro pol e" (27 mei 1958) het erg vinden dat Weisgerbers
overzicht van de Vlaamse letteren en de daarbij horende bloemlezing
in „Letterature del Belgio" enkel voor Italië bestemd zijn, ons blijft
het lief, dat onze letteren, de oude en de moderne en ook hier voor de
tweede maal treffend uitgebalanceerd de grenzen overgaan in
het raam van een universele geschiedenis voor de hele wereld bestemd,
en waarin o.a. Weisgerber mede gekwalificeerd staat als een exponent
van het „strijdende" en van het „erudiete literaire" besef waardoor de
„menselijke solidariteit" beklemtoond zou worden en de „universele
broederliefde" te belijden is. Ik citeer de formules, zoals ik ze vond,
om het activistisch-humanistisch uitzicht der dingen te releveren.
De geciteerde termen-zelf, zij zijn Weisgerber overigens als uit het
hart gegrepen, want zijn wetenschappelijke activiteit is hem een belijdenisdrang : de literatuur-studie zij moet immers communicatief inwerken en niet beperkt blijven tot de geleerdencel. Zal hij niet betreuren, dat het beroep dat de huidige literatuur op de kennis van een onbekend verleden moet doen, haar noodzakelijk minder toegankelijk
maakt voor de menigte met haar zo lichtvaardige smaak. De ingrediënten, waarmede zij haar spel opbouwt zijn niet bevattelijk genoeg
meer om de dichter naderbij te voeren : het taalalaam is een ander iets
geworden ; het woord, de grote overwinning van de mens, wordt belast met zijn vitale spanningen weggeslingerd ; geijkte betekenissen
zijn nog goed voor het woordenboek. Wordt de reeds aangehaalde
criticus-auteur Anthony Burgess niet bewogen door het probleem en
is het niet de intieme wens van Weisgerber auteur-en-potentiële lezer
met elkaar verbonden te laten ? Althans voor zover het nog gaat.
In het wonder van de verandering werkt Weisgerber zich bij voortduring in met het besef dat het weliswaar zwaar werk is voor wie wil
blijven leven, voor wie niet wil achtergelaten warden. Prof. Weisgerber is in de tijden van vele gejuxtaposeerde relatieve waarheden, geen
„malcontent" zonder uitzichten. Is van hem niet de bevrijdende uitdrukking als criticus, dit naar aanleiding van de bundel „De geverfde
ruiter" van Claus : „zo lang Vlamingen zo schrijven, is er geen vrees",
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ook al ging het dan maar om een papieren ruiter !
Wij vergeten niet dat de hoogleraar, die er thans toe uitgenodigd
wordt zijn bevindingen en peilingen in ons midden te toetsen aan deze
van collega's, in al zijn comparatistische betogen, en dit zonder één
enkele uitzondering, zichzelf ten zeerste bewust is gebleven van de uitzonderlijke positie, die de Belgische, de Vlaamse mens in het universeel bestel inneemt, want ik wil en ik mag het u niet onthouden —
steeds, wanneer artistieke, literaire voorbeelden moeten opgeroepen
warden om stellingen te staven, dan laat Prof. Dr. Weisgerber in
woord en geschrift niet na eigen namen, Belgische Franse en
Vlaamse ostentatief in de rij van „vreemdelingen" in te lassen en
het zal hem een lust zijn er met nadruk en met waarschuwende vinger
op te wijzen, dat de Vlaamse naam, comparatief gezien, naar intrensiek gehalte niet eens de geringste is.
Wij moeten nog afwachten hoe b.v. gereageerd gaat worden op zijn
bijdrage voor de uitgave bezorgd door Jacques Pirenne gewijd aan het
hedendaagse België en waarin hij een zeker voor officieel Brussel ongewone Querschnitt door „la vie culturelle" ten beste geeft. Stellig,
hier is een Brusselaar aan het woord, maar een die weet op welke
grond hij leeft in het Europese spinrag en waarvan hij de verschillende
talen beheerst ; uit welke voedingsbodems België honig zuigt. Ook in
deze bijdrage klinkt over het algemeen weer een positieve, een constructieve toon, voor Nederlandse oren allerminst een discriminerende.
Weisgerbers eigen cultuur trouwens is Nederlands ; kon hij het al
niet aantonen, toen hij random de reïntegratie van een verwaarloosde
Couperus, die hij op eigen gezag tot Dostojewski-lezer maakte, de beheersing van de Noordnederlandse literaire apparatuur, zelfs van de
minder bekende tijdschriftenproductie, net zoals een Colmjon, etaleerde.
Sedertdien weten velen hoezeer Prof. Weisgerber als het ware automatisch verweven is geraakt met de beoefening van de algemeen Nederlandse literaire geschiedenis, dit in direct verband met de universele : in 1962 kende onze zusteracademie hem de August Teirlinckprijs toe.
Een en ander, wat direct te maken heeft met zijn naar geweten uitgevoerde leeropdracht, belet hem niet zich actief in het universeel wetenschappelijk bedrijf in te schakelen. Verschijnt weldra normaliter
een nieuwe bundel essays uit tijdschriften-bijdragen vergaard, ditmaal
rond het thema van de ruimte in de hedendaagse noord- en zuidnederlandse
roman, een Faulkner-Dostojewski referaat, natuurlijk
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met comparatistisch diapason, in 1967 te Belgrado voorgelegd, zal
„over there" het licht zien in de „Com parative literature studies". Wie
beweerde daar toch dat Vlaamse wetenschap niet voor expansie in
aanmerking komt ?
Zeer specifieke congressen en redacties doen beroep op Weisgerber ;
en dan niet enkel voor lezingen en bijdragen, maar ook om deel uit te
maken van hun leiding ; de literaire genootschappen de Zuidnederlandse en de Leidense tellen hem onder hun leden ; hij is secretaris
van de P.E.N. ; ten slotte is er de „Association internationale de littérature comparée" die hem in 1967 ook haar secretariaat toevertrouwde.
De onderscheiding met de „Sinjaal-prijs" voor het Essay door het Nationaal Centrum voor Moderne Kunst in 1965 uitgereikt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van „Tafelronde" zal hem in een
land waar de beoefening van het essay lang niet tot de routine-bezigheden behoort stellig niet onwelgevallig zijn geweest, want moet
het oordeel van zijn pairs niet steeds het meest gevreesd worden ?
Kwamen wij, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, er toe, Prof. Dr. Jean Weisgerber te verzoeken van dit jaar
af onder ons te zetelen, dan is het omdat de Academie het voor gewenst houdt de universitaire wereld in ons milieu in zo groot mogelijke
verscheidenheid vertegenwoordigd te weten en de diversiteit in de
disciplines zo voordelig mogelijk gewaarborgd te zien. Wij vertrouwen
dat de weg naar Gents traditioneel maar keurig opgefrist Academiegebouw de moderne literatuurhistoricus niet zo zwaar zal vallen. Het
is alleszins geen weg naar Canossa

HULDE TER NAGEDACHTENI S VAN WIJLEN
JULIEN KUYPERS
'

door
J. WEISGERBER

Het is onbegonnen werk een objectief oordeel te vellen over het oeuvre
van iemand met wie wij, zij het maar oppervlakkig en bij tussenpozen,
omgang hebben gehad. Wij mogen ons dan nog zozeer inspannen,
maar onverwachts schuift het beeld van de mens zijn gulle glimlach, de flits van zijn brilleglazen, een kordaat of verzoenend handegebaar, een gesprek van jaren her over de teksten die wij met de
rede alleen trachtten te benaderen. Het hart kun je nu eenmaal nooit
wegmoffelen en hoe gauw bezwijkt dan de dorre uitleg voor de warmte van de herinnering...
Julien Kuypers ontmoette ik niet vaak vóór ik redacteur werd van
het „Nieuw Vlaams Tijdschrift" : toen eerst leerde ik hem beter kennen. Maar in feite dateert onze eerste kennismaking, althans van mijn
kant, van het jaar 1940 toen ik voor het eerst ik zat in de klas van
Dr. Roemans De Gouden Poort in handen kreeg en door hen beiden, de auteur en de bezielde leraar die ik nooit zal vergeten, werd
ingewijd in de Middelnederlandse letterkunde. Deze dubbele ontmoeting zou op mijn toekomst een beslissende invloed uitoefenen daar ik
in zekere zin aan Kuypers èn aan Roemans mijn beroepskeuze heb te
danken. Later werd ik als leraar de ondergeschikte van de secretarisgeneraal en als literair-historicus maakte ik van zijn monografieën
over „Van Nu en Straks" (1921) en Herman T eirlinck (1923) dankbaar gebruik, zodat ik, die bovendien in het hartje van Brussel zijn
tweede vaderland ben geboren en in zo menig opzicht zijn opvattingen deel, mezelf terecht kan beschouwen als zijn leerling, een leerling die hem vandaag de hulde zou willen brengen die hij verdient en
deze taak niet zonder aarzeling en schroom aanvat.
Want hoe kan men een figuur als Julien Kuypers rècht laten wedervaren ? Hiermee bedoel ik niet dat ik nog de hatelijke beschuldigingen
waar hij een tijdlang aan blootstond, teniet zou moeten doen : hijzelf
en zijn vrienden die talrijker waren dan hij kon vermoeden heb-
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ben dat gedaan. Wat baat het al of die oude twisten worden opgerakeld ? De tijd heeft het vuil weggespoeld en van het drama onthouden
wij naar oud gebruik enkel de les. „Alles heeft een zin", schreef
Julien Kuypers profetisch in Donderkoppen, „Ook het leed, de strijd,
het kwaad. Ook dat wij slijten en slaag krijgen, of speldeprikken, zodat onze huid hard en ruig wordt en wij ons leren neerleggen bij de
gang van de wereld (...)". Nu was híj er de man niet naar om zo
maar in het zogenaamde onvermijdelijke te berusten. Zijn taaiheid,
zijn verbeten standvastigheid, zijn onlesbare dorst naar recht kunnen tot
voorbeeld strekken. Daardoor bewees hij ook dat wat hij bij zijn helden, Kats en Pellering, bewonderde voor hem een doorleefde werkelijkheid was. Zij waren stuk voor stuk aspecten van hemzelf, want
Kuypers was heel wat anders dan een kamergeleerde en hij logenstrafte de paradoxale uitlating van Bernard Shaw „He who can,
does. He who cannot, teaches". Hij, voor zijn part, „taught" en
„could".
Een man met veel facetten was hij : achtereenvolgens leraar, inspecteur, secretaris-generaal van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en
eindelijk gevolmachtigd minister ; socialist en als zodanig kabinetschef
van Camille Huysmans en Leo Collard ; onderwijsman en ambtenaar
dus, maar ook flamingant, trouwe dienaar van de Belgische Staat en
wereldburger ; historicus, essayist, romanschrijver en directeur van het
„Nieuw Vlaams Tijdschrift". Een veelzijdige persoonlijkheid, maar
geen vat vol tegenstrijdigheden, omdat alles wat hij deed en schreef,
dacht en voelde, door één wil, door een bewonderenswaardige doelbewustheid werd bepaald. „Jarenlang", zo zegt „de man van Emblem" in
het gelijknamige verhaal (1964) waarvan het autobiografisch karakter
vaak nauwelijks verholen is, „Jarenlang heb ik met dubbel verbruik
geleefd, soms op drie-vier fronten tegelijk".
Welke rol kreeg de literatuur daarbij toebedeeld ? Ik geloof dat
Kuypers daar heel veel belang aan hechtte, in elk geval meer dan gewoonlijk wordt aanvaard, en dat deze man van de daad heimwee had
naar de poëzie, waar hem zijn belangstelling in en dagelijkse vertrouwdheid met het maatschappelijk leven van vervreemdde. De practicus die bergen van werk verzette, zal wel van de blauwe bloem hebben gedroomd. „Leven, zich laten leven, zonder haast of gejacht (...)
What is this li fee i f, full of care,
We have no time to stand and stare ?" (Aan de Waterkant, 1952)
Mag ik in dit verband nog even naar De Man van Emblem verwijzen ?
„Uit mezelf", staat daar te lezen, „heb ik nooit voldoende geleefd,

289

bezeten als ik was van werk dat niet kon wachten, dat buiten mij lag
en als dagtaak eigenlijk niet eens tot het persoonlijke leven hoefde te
behoren, doch dat er in mijn geval een integrerend deel van vormde
(...)". Teirlinck beweerde dat Kuypers de man was „van één doel,
één weg, één wil". Allicht, maar kon hij daarom ook geen „dromer" ( 1 ) zijn ? Integendeel. Er is geen echte daad zonder droom : het
een vloeit uit het ander voort en wordt erdoor verrijkt. Droom en daad
sluiten harmonisch bij elkaar aan en per slot van rekening kunnen besturen en beheren hetzelfde betekenen als schrijven, dat wil zeggen
scheppen. Alles wel beschouwd, was Kuypers evenals velen onder ons
verslaafd geraakt aan zijn werk en aan zijn plichtsbesef, een taak waar
hij weliswaar van hield, maar waar hij zich niet zo onverzettelijk aan
kon hebben gegeven, was hij niet gedreven geweest door zijn streven
naar volmaaktheid en door de overtuiging dat hij er zich van moèst
kwijten. Hij zwoegde en sloofde voor de anderen, schreef over de
anderen, vond in zijn solidariteitsgevoel een reden van bestaan. Doch
de gevierde ambtenaar leidde ook een welbesteed, hoewel geheim privé-leven : hij genoot van een wandeling, een uitstapje, een gesprek
tussen pot en pint, het lezen van boeken veel boeken ! , het spelen
met de verbeelding. In de letterkunde zocht hij precies gedurende de
oorlogsjaren troost en toevlucht : Heer van Lembeke, rijd aan ! dat
hij in zijn jeugd had' ontworpen, publiceerde hij pas in 1942 en in
dezelfde tijd ontstond nog Donderkoppen (1945).
Deze romans behoren niet tot het beste dat hij schreef. Literatuur
was voor hem slechts een hobby en kunst stelt nu eenmaal andere
eisen dan het bestuur. In het veelstemmige koor van zijn persoonlijkheid zwaaide de dààd de dirigeerstok en deed de creativiteit enkel
dienst als begeleiding. Het ging eerder om een onbevredigde impuls,
een wens die nooit in vervulling ging omdat hij zich aan de bellettrie
niet geheel wijden wou of kon. Ook de kunstenaar maakte overigens
zijn talent dienstbaar aan zijn levensdoel. Zijn historische romans zijn
eigenlijk geromantiseerde essays : zij krioelen van betogende passages,
spelen in woelige tijden en leggen de nadruk niet zozeer op individuele lotgevallen of situaties als wel op het tijdsbeeld : de gewijzigde
economische toestanden en de sociale gistingen in het begin van de
14de eeuw of de ideologische conflicten vóór de tweede wereldoorlog.
,

( 1 ) Herman Teirlinck : Een Mens, in : Julien Kuypers. Vlaams Euro peeër.
Antwerpen, Ontwikkeling, 1963, pp. 84-85.
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Hoe makkelijk zijn de geleerde en de waarnemer in die verhalen te
herkennen ! Kuypers wist geen afstand te nemen ten opzichte van zijn
bronnen en zijn eigen levenservaring. Daarom faalde hij ook dikwijls
als romancier. Maar op een heel ander gebied kon hij van de nood
een deugd maken, want de geschiedschrijving beoefende hij met de
passie en de verbeeldingskracht van de dichter. Schoot zijn fantasie
tekort wanneer het erop aankwam een wereld uit het niet te scheppen,
dan was die juist in staat het dorre mozaïek van documenten de levensadem in te blazen. Op zijn best was hij in het persoonlijk gekleurde vertoog en het herkauwen van de eigen belevenissen, zoals uit zijn
reisschetsen en de belijdenis van De Man van Emblem duidelijk blijkt.
Uit de gebreken van de verteller kunnen de verdiensten van de historicus indirect worden opgemaakt.
In menig opzicht zette hij de traditie van „Van Nu en Straks" voort.
Hij was in 1892 geboren, twintig jaar na Vermeylen, dertien jaar na
Teirlinck met wie hij bevriend was en over wie hij schreef. Aan hun
tijdschrift wijdde hij trouwens de eerste en nog steeds de beste —
studie (Op ruime banen !, 1921). Evenals zij hield hij van Brabant en
van de hoofdstad waarvan hij de zo complexe sociale structuur en de
eigenaardige taaltoestanden door en door kende. De synthese waar
„Van Nu en Straks" naar streefde, verwezenlijkte hij in de trant van
Vermeylen : ook hij was terzelfdertijd humanist, socialist, Vlaming en
Europeaan, een individualist die zich hals over kop stortte in de strijd
om een betere gemeenschap. Zijn opvattingen over de taalstrijd bijvoorbeeld sluiten aan bij de Critiek der Vlaamsche Beweging. „De
taal", zo zegt Kuypers in de brochure Culturele Autonomie (1961),
„is niet gans het volk" en verder : „een taalstrijd is geen doel op zichzelf". Zelfs de stijl van zijn romans wijst op de invloed van zijn grote
voorgangers en het is best mogelijk dat bij het schrijven van Donderkoppen het voorbeeld van De leemen Torens hem voor ogen zweefde.
Wat hem in de eerste plaats als erfgenaam van de Negentigers karakteriseert, is zijn non-conformistisch humanisme, met name het verzet tegen de zelfgenoegzaamheid en de ontvankelijkheid voor het
nieuwe enerzijds (hoe welwillend was hij jegens de jongeren en wat
spoorde hij ons aan de nieuwlichters en rebellen de hand te reiken !)
en anderzijds het zoeken naar historische modellen of, beter gezegd,
het ontlenen aan het verleden van waarden en beginselen die aan de
toekomst ten grondslag zouden kunnen liggen. De geschiedenis maakt
een onuitputtelijke voorraadschuur van precedenten uit en het traditionele humanisme steunt immers op het postulaat dat de Mens altijd
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en overal in wezen identiek blijft. In de historie vindt iedereen, of hij
nu revolutionair dan wel conservatief is, zijn gading. Gedreven door
zijn temperament, stelt Julien Kuypers vooral belang in de periode
toen de Vlaamse Beweging en het radicalisme ontstonden, dat wil zeggen de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheid. Daarover
straks. De historie beoefent hij niet om haars zelfs wil : hij ziet er
een gids in.
Ons begrip van het heden verruimt en verheldert door het onderzoek naar de blijvende waarden, door de confrontatie van onze
begrippen met de opvattingen en toestanden van weleer. (Aan de
Waterkant)
Hij was geen boekenwurm, geen napluizer van archiefstukken en oorkonden die in erudiete detailstudie verstrikt raakt en de algemeen
menselijke betekenis van zijn onderzoek niet eens inziet. Artistiek aangelegd als hij was, gaf hij niet de voorkeur aan de idee boven het
beeld : hij verstond de kunst de idee in beelden, in denk-beelden, om
te zetten. Aan de geestdriftige voorstelling die hij zich van de toekomst maakte, beantwoordde een even levendige en gepassioneerde
wederopleving van het verleden. In beide gevallen stond hem hetzelfde bèèld voor de geest, hetzelfde visioen van een rechtvaardiger
maatschappij, een collectief ideaal dat hem bovendien ertoe aanzette
de ruimst mogelijke lezerskring te bereiken in plaats van zich in een
muffe geleerdheid op te sluiten. Vanzelfsprekend wist Kuypers heel
goed dat de wetenschap niet vooruit kan gaan zonder geduldige arbeid, acribie en specialisme, doch hij was er ook van overtuigd dat
geestesprodukten geen zin hebben als zij het monopolie blijven van
een handjevol mensen en dat de historie, de literatuurstudie, de sociologie, de linguïstiek en de wijsbegeerte iedereen aangaan. Ook daardoor ontpopte hij zich als een volgeling van Vermeylen.
Vakgeleerden zullen wellicht zijn Jacob Kats, agitator (1930) als
vulgarisatie bestempelen. Stel U voor : de aantekeningen zijn korter
dan de tekst, zij nemen niet eens de vorm aan van voetnoten en de
bibliografische verwijzingen zijn niet steeds volgens de regels opgesteld ! Mettertijd zal Kuypers zich overigens naar het sacrosancte ceremonieel van de academici leren schikken. Hiervan getuigt zijn nauwgezette bronnenuitgave in Les Egalitaires en Belgique. Buonarroti et
ses sociétés secrètes d'après des documents inédits 1824-1836 (1960) ;
maar hij is er niet minder leesbaar om geworden. Na meer dan dertig
jaar trilt zijn Jacob Kats nog steeds mee van de emotie die hem blijkbaar onder het schrijven inspireerde, een emotie die nu nog aansteke-
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lijk werkt. Kortom, Kuypers maakte van het verleden niet enkel een
voorwerp van beschouwing ; hij deed het letterlijk herleven en meteen
putte hij er voor zichzelf en voor ons richtlijnen uit richtlijnen en
vermoedelijk ook wel eens troost.
Zoals gezegd, koos deze hartstochtelijke historicus, bij wie de gedachte en de daad geheel ondergeschikt werden gemaakt aan een toekomstvisioen, helden die naar zijn beeld en gelijkenis waren geschapen en voor dezelfde zaak ijverden als hijzelf. In het premarxistische
socialisme herkende Julien Kuypers inderdaad zijn eigen verzuchtingen. Hij werd er dan ook zijn leven lang door geboeid. Jacob Kats
werd in 1930 gepubliceerd, Jan Pellering in 1962. Intussen verschenen
bijdragen over „Karl Marx' Belgischer Freundeskreis" (1962) en jottrand (in de Biographie nationale, 1959) alsook Les Egalitaires en Belgique (1960) en de breed opgezette nu klassiek geworden geschiedenis van het Belgische socialisme (Bergop !, 1957) . Een hoofdgedachte die de auteur overigens met vele socialisten en Vlaamsgezinden gemeen had, is dat vrijheid een hol woord is als zij niet met gelijkheid gepaard gaat. Reeds in 1930 legde hij daar de nadruk op in
verband met een toneelstuk van Kats, Het Aerdsch Paradys (1836).
Uit het voorbericht hiervan haalde hij de volgende passus aan :
(...) eene vryheyd zonder gelykheyd (is) onmogelyk (...), want
de gelykheyd is de moeder der vryheid, die geen geld heéft kan
niets koopen, die arm is moet gebrek lyden, en deze zyn dus
geenzints vry omdat geéne te doen waertoe de ryken in staet zyn.
Wij raken hier aan de kern van Kuypers' wereldbeschouwing : gelijkstelling in rechten van alle mensen, het verwerpen van de kunstmatige
voorrechten die aan een bepaalde huidskleur, nationaliteit, klasse of
taal vastzitten. Hieruit vloeit zowel zijn werkzaamheid op internationaal gebied voort als zijn partijkeuze in het kader van de Belgische
Staat. Gelijkerwijze bezielt het streven naar gelijkheid zijn historische
geschriften. Precies omdat hij enerzijds tot het inzicht was gekomen
dat onbeperkte zelfstandigheid onvermijdelijk tot despotisme leidt en
anderzijds toch de vrijheid in de individualistische geest van het Westerse denken opvatte, had hij voorliefde voor het utopische gevoelssocialisme, een socialisme dat nog niet de stempel droeg van de autoritaire, standaardiserende en wetenschappelijke strekking waar reeds
Dostojewski tegen had gewaarschuwd. Naar aanleg en temperament
stond Kuypers veel dichter bij die edelmoedige romantici dan bij de
berekenende materialisten die het irrationele wegcijferen, de enkeling
tot een raderwerk reduceren en hem in geriefelijke, maar zielloze
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huurkazernes onderbrengen. De misstanden van de welvaartslaat die
kunstenaars en sociologen nu aan de kaak stellen en die door de jongeren bijzonder scherp worden aangevoeld, wilden socialisten als Kuypers
juist voorkomen. Beter dan wie ook wist hij, die het zijn leven lang
voor de kunst had opgenomen, dat wij wel in de eerste plaats, maar
niet uitsluitend brood nodig hebben. En dat de cultuur geen luxe is,
doch een levensbehoefte en een rijkdom waar allen over zouden moeten beschikken.
Tot besluit zou ik nogmaals willen zeggen hoezeer deze Brabander
aan Brussel gehecht was. De hoofdstad speelde in zijn carrière een belangrijke rol en er is in zijn werk telkens weer sprake van : als decor
van zijn romans, maar ook als strijdperk van een taalconflict waarvan
de oplossing uiteindelijk toch maar is het te veel gevraagd ? van
de goede wil, de verdraagzaamheid, het solidariteits- en rechtvaardigheidsgevoel van de individuen moet afhangen. Dat waren de eigenschappen die hij het meest waardeerde en behalve taaiheid en energie
bezat hij die ook in hoge mate.
Zijn werk zal ons blijven aansporen dit land schoner te maken. Door
zijn levensloop heeft hij ons geleerd hoeveel wilskracht en arbeid nodig is om de droom in werkelijkheid om te zetten. Wij missen hem.
Wij allemaal : zijn vele vrienden en de ontelbare onbekenden die hij,
vaak zonder dat zij er zich bewust van waren, heeft gesteund, beschermd en met ons verleden vertrouwd gemaakt. Mag ik me vandaag
als hun spreekbuis beschouwen en hem van ganser harte danken ?

ROUWHULDE PROF. EM. DR. FRANK BAUR *

door
A. VAN ELSLANDER

Lid van de Academie

De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde verliest
in Professor Baur een van haar actiefste en verdienstelijkste leden. In
1936 tot briefwisselend lid verkozen, werd hij drie jaar later werkend
lid. Van mei tot december 1940 fungeerde hij als waarnemend secretaris. In 1949 was hij onderbestuurder en in 1950 bestuurder. In deze
laatste hoedanigheid sprak hij, bij het aanvaarden van deze opdracht,
een intreerede uit, waarin hij waarschuwde voor een „al te fanatiek
doorgevoerd cultuurcosmopolitisme" en ook in zijn feestrede over „integratie en differentiatie" klonk zijn bezorgdheid voor de toekomst
van het Nederlands in Belgisch en Europees verband. Ter gelegenheid
van zijn 80ste verjaardag werd hem een intieme hulde gebracht. Bestuurder, Prof. Vanacker, een van zijn oud-studenten, sprak hem toe :
eenvoudig en hartelijk. Een huldeadres werd hem aangeboden, waarin
herinnerd werd aan zijn verdiensten als literair-historicus en verder
„aan zijn filologische acribie, zijn schranderheid en eruditie, die zich
steeds wist te tooien in de gewaden ener sierlijke en sprankelende welsprekendheid". Het zou helaas zijn laatste bezoek aan de Academie
warden. De tocht naar Gent van Waasmunster, waar hij zich sedert
zijn emeritaat had teruggetrokken, was hem blijkbaar te zwaar geworden.
Hier tegenover deze kerk is hij op 9 januari overleden. In het zware
fysische lij den van de laatste weken, geduldig en manmoedig gedragen, vond hij troost in de toewijding van zijn naastbestaanden en in de
vele blijken van genegenheid van zijn oud-studenten. Op kerstavond
bracht een van hen aan zijn leermeester een exemplaar van het „Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen", een feestgeschenk aan de laureaat van de „Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse
* Rede uitgesproken te Waasmunster op de begrafenisplechtigheid van Prof.
em. Dr. Fr. Baur op 15 januari 1969.
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Provincies", hem in 1967 voor zijn gezamenlijk oeuvre toegekend. In
dat jaarboek is onder de titel „Scripta Minara" een keuze opstellen
bijeengebracht uit zijn hoogleraarstijd. Naar hun orde van verschijnen
afgedrukt, d.w.z. van 1927 tot 1957, omspannen ze de ruim dertig jaar
van zijn vruchtbaar Gents professoraat.
Alleen zij die het voorrecht hadden de directe getuigen van dat onderwijs te zijn, kunnen ten volle beseffen wat Professor Baur als docent, opvoeder en wetenschappelijk leidsman heeft betekend, en bewaren dan ook een onvergetelijke herinnering aan de geleerde en de
mens, aan de innemende persoonlijkheid, aan de taalvirtuoos die zich
nooit vermeide in gemakkelijke effecten en zijn soms talrijk gehoor
imponeerde door zijn eruditie. Velen onder zijn oud-studenten zullen
zich zijn vaderlijke bezorgdheid herinneren, zijn moedige houding tijdens de Duitse bezetting, en de moeilijke jaren die daar onmiddellijk
op volgden, zijn warme belangstelling en daadwerkelijke steun, ook
na het voltooien van hun academische studie, zijn vreugde bij hun successen, zijn meeleven met hun leed, tot zijn bereidheid toe ongelijk
te bekennen als hij meende dat hij zich had vergist of zich te sterk had
laten meeslepen door zijn temperament.
Toch zou men de professor en beoefenaar van de wetenschap onrecht
aandoen, als men té uitsluitend de nadruk ging leggen op het menselijk
aspect van zijn taak als lesgever en opvoeder. Het volstaat een blik te
werpen op de lijst van zijn wetenschappelijke publikaties om te beseffen hoe de hoogleraar, niettegenstaande een zware leeropdracht, en
de leiding van meer dan 150 verhandelingen, én tussen 1946 en 1954
het vervullen van een parlementair mandaat, met zijn tijd heeft gewoekerd en een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre heeft weten tot
stand te brengen.
Naast zijn publikaties op het gebied van de moedertaaldidactiek,
het letterkundig comparatisme en de algemene literatuurwetenschap,
dient hier vooral gewezen op zijn baanbrekend werk voor de Gezellestudie : zijn belangrijk aandeel in de jubileum-editie, de Gezelle-biografie tot 1860, de inleidingen op de dundrukuitgave en de Gezellebloemlezing, en de talloze overige Gezelle-opstellen.
Prof. Baurs wetenschappelijke bedrijvigheid werd ook na het bereiken van het emeritaat onverminderd voortgezet, o.m. met de publikatie van een breed-opgezette Rodenbach-biografie. Hij greep aldus
terug naar een oude liefde : het gloeiende essay „Berten Rodenbach"
dagtekent immers uit 1909, het jaar ook van de uitvoerige studie „onze
dichters der `Heimat' ". Wie het laatste werk thans ter hand neemt zal

296

er nauwelijks de latere gedegen literairhistoricus in terugvinden. Wel
zal hij er, bij nader inzien, twee constanten van zijn wezen in herkennen : zijn diepe gehechtheid aan Vlaanderen en een strijdbaar en felbeleden katholicisme, dat zijn omgang met andersdenkenden evenwel
nooit zou hinderen. Dit laatste aspect zou weliswaar niet zijn bekroning
vinden in het priesterschap, maar wel heeft hij er, nadat hij het „non
possumus" had moeten uitspreken, steeds naar gehunkerd, en de aandachtige liefde, waarmee hij zich over leven en werk van de priesterdichter Guido Gezelle heeft gebogen, heeft hem blijkbaar voor dit
gemis vergoed. Voor zijn apostolische ijver, op het pedagogische vlak
overgebracht, vond hij in zijn bedrijvigheid van leraar en professor
een geschikt terrein. Ook zijn weergaloze welsprekendheid had wel iets
van de kanselredenaar in haar majestueuze zwier en rustige zekerheid.
In haar stilistische en taalkundige keurigheid zal ze in Zuid-Nederland
wel een unicum blijven.
Zo blijft Prof. Baur dan in het Vlaamse landschap van de eerste
helft van deze eeuw een heel uitzonderlijke verschijning, een treffend
voorbeeld van de levenskracht van ons volk. Met een zwak gestel, maar
met een scherpe intelligentie, en een bewonderenswaardige levensmoed, heeft hij, heel alleen en door eigen kracht, de lange weg afgelegd. Hij voert ons van een nederige arbeiderswoning naar de hoogste
ambten, van een enigszins dweperige journalistiek naar een bezielde
wetenschapsbeoefening op het hoogste niveau. Een voorbeeld zeker,
voor de generaties die na hem zijn gekomen, die hij heeft helpen vormen en aan wie hij en ik denk dan vooral aan zijn oud-studenten —
het beste van zichzelf heeft gegeven : zijn eruditie maar ook zijn enthousiasme, zijn strijdbaarheid maar ook zijn zorgzame liefde, zijn onbedwingbare originaliteit maar ook zijn diepe en oprechte vroomheid.

WILLEM DE VREESE ALS TAALZUIVERAAR
door
J.L. PAUWELS
Lid der Academie

„Het feit dat we na een lange strijd de invloed van het Frans op onze
taal nog niet tot staan hebben kunnen brengen is te wijten aan onze
taalkundige afzondering van Holland, aan het niet erkennen van het
gezag van het algemeen beschaafd Nederlands. Wij moeten ervoor
ijveren dat de beschaafde omgangstaal, zoals zij door de ontwikkelde
standen in Noord-Nederland wordt gesproken, hoe langer hoe meer
in Zuid-Nederland verspreid warde. Dat is voor ons een kwestie van
welbegrepen eigenbelang. Immers een eigen beschaafde omgangstaal,
die boven de dialecten staat, bestaat in Zuid-Nederland niet en, bij
gebrek aan een norm, kan ze ook niet bestaan !"
„Als men wil uitmaken wat goede taal is of niet, dan, beslist alleen
het beschaafd gebruik van het eigen tijdperk. Het dient tot niets er
geleerdheid of logica bij te halen ; de spraakmakende gemeente bekommert zich om het een evenmin als om het andere. Het dient vooral
tot niets, zich te beroepen op het gebruik uit vroegere tijdperken. —
Het taalgebruik is afhankelijk van psychische en fysische, maatschappelijke en economische factoren, die niets gemeens hebben met de
strenge logica noch met het abstracte recht." ( 1 )
Deze uitspraken in verband met het normatieve Nederlands konden
gebloemleesd zijn uit de laatste nummers van, Nu Nog, Bouw of soortgelijke publikaties die de bevordering en de verspreiding van het
A.B.N. in Vlaanderen in hun schild voeren, of in 1969 uit de pen gevloeid van een taaltuinier, die voor de zoveelste maal betoogt dat het
gebruik (in Noord-Nederland) als opperste wet geldt bij de beslechting van taalkundige geschillen. Ze zijn dus in alle opzichten actueel !
En toch zijn ze 60 tot 75 jaar geleden neergeschreven door de man die
( 1 ) Deze uitspraken, hier in moderne spelling geciteerd, zijn samengebracht
uit verschillende geschriften van De Vreese door Rob. Roemans in het eerste
hoofdstuk van zijn boek Het werk en de betekenis van Prof. Dr. Willem de
Vreese, Antwerpen, 1950, 13 v.v.
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reeds op 22 jarige leeftijd de oproep formuleerde : „Laat ons bij de
Noordnederlanders ter schole gaan !" (1891).
Dit laatste feit dient onderstreept te warden. Immers, als men weet
dat De Vreese vier jaren en drie maanden (van 31 aug. 1891 tot 12
dec. 1895) in Leiden woonde, waar hij als redacteur aan het W.N.T.
werkte, is men geneigd te veronderstellen dat hij daar „verhollandst"
werd en de overtuiging dat het taalkundige licht uit het Noorden
komt, van ginder mee terugbracht naar het Zuiden. We weten dus dat
deze overtuiging reeds rotsvast stond voor zijn vertrek naar Nederland.
We weten precies hoe en wanneer deze ideeën zich bij hem hebben
vastgezet, doordat hij er zelf over heeft geschreven ( 2 ) . Op jeugdige
leeftijd, toen hij nog op de lagere school was, las hij reeds heel wat
Nederlandse schrijvers, zoals Cremer, Hildebrand en vooral Van Lennep. Pas twee jaar later las hij Conscience, Sleeckx en de gezusters
Loveling, maar dan keerde hij terug tot de Nederlanders : Hofdijk,
Schimmel, de oude heer Smits, Bilderdijk, Da Costa en opnieuw Hildebrand en Van Lennep.
Op die manier was hij reeds goed toegerust om met vrucht de lessen
te volgen van Jan Micheels, die zijn leraar Nederlands werd, toen hij
aan het Gentse atheneum ging studeren. Deze Micheels werd lid van
onze academie in 1886, het stichtingsjaar : hij nam de plaats in van de
bij de stichting van de academie benoemde L. de Hondt, die samen
met Max Rooses, Jan van Beers en Damien Sleeckx reeds na een paar
maanden ontslag had genomen. Hij was bestuurder in 1892 en overleed in 1897.
Naar het getuigenis van De Vreese miste Micheels vele kwaliteiten
die voor een goed docent onmisbaar zijn, zodat er van een systematisch onderwijs nooit sprake was. Daar stond tegenover dat hij het
nieuwere Nederlands kende als de beste, zodat men van hem een taal
kon leren die zuiver Nederlands was en helder beseffen welk groot
verschil er bestaat tussen zuiver Nederlands en de taal, in Zuidnederlandse boeken te vinden. Onbarmhartig was hij voor alle -ismen, natuurlijk vooral voor de gallicismen en germanismen. Onder zijn invloed las De Vreese nog meer Hollands dan vroeger en zachtjes aan,
getuigt hij zelf, leerde hij het verschil tussen Noord- en Zuidrederlans inzien.
-

(2) In zijn bijdrage Taalzuiveraars borstwering, Versl. en Med. Kon. Vl. Ac.
Taal- en Letterkunde, 1900, 361 v.v.
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Waar had Micheels zijn kennis van het correcte Nederlands vandaan ? Eenvoudig genoeg : hij was afkomstig van Maastricht, waar hij
lager en middelbaar onderwijs genoot. Aan het atheneum aldaar was
hij primus in alle vakken, behalve in de wiskunde. Heel zijn leven
stond in dienst van het onderwijs. Hij schreef veel, vooral korte stukken, vaak van polemische aard, hield veel voordrachten en lezingen
over allerlei onderwerpen, heeft veel kritiek moeten horen, verdedigde
vooral door dik en dun het goede recht van het Nederlands. Ik citeer
één zinnetje dat hem typeert uit zijn levensbeschrijving door D.
Claes ( 3 ) : „Hij kwam onbeschroomd uit voor het recht en zeide hardop de waarheid ; dit was de bron zijner teleurstellingen, die zijn leven
vergalden."
Het staat dus wel vast dat de taalzuiveraar De Vreese een leerling
is van Micheels en door diens levende voorbeeld tot taalzuivering is
gebracht. Of de discipel de meester overtrof laat ik in het midden ;
qua parate kennis van het Nederlands waarschijnlijk niet. Immers de
kennis van de moedertaal waaraan Micheels in zijn jeugd op normale
wijze deelachtig was geworden, kon De Vreese slechts moeizaam verwerven door een systematisch onderzoek, dat hem leidde naar een
wetenschappelijk gefundeerde doctrine.
Reeds als leerling van de retorica was hij begonnen met het sporadisch optekenen van de gallicismen die hij bij het lezen aantrof. Toen
hij in 1887 student werd in de Germaanse filologie, begon hij het vrij
regelmatig te doen. Hij zegt zelf : „gezette vergelijking van Noorden Zuidnederlandsch werd mij een bezigheid, waar ik aldoor mee
doende was. Geen boek nam ik meer ter hand, om het even met welk
doel of mijn aandacht was daarop gespitst. " Toen in 1890 zijn belangstelling werd opgewekt voor het W.N.T., begon hij de Zuidnederlandse schrijvers ten behoeve van dat woordenboek te excerperen. Hij
nam vooral de recente geschriften onder de loep, ook die van de leden
van de academie. In een paar brieven, gericht aan Matthias de Vries,
de grondlegger van het W.N.T., had De Vreese gewezen op de wenselijkheid meer materiaal uit Zuid-Nederland in het woordenboek op
te nemen en eventueel een Zuidnederlands redacteur aan te werven.
Dat voorstel viel bij De Vries in goede aarde en het resultaat was dat
De Vreese zelf in april 1891, drie maanden voor het afleggen van zijn
eindexamen, tot volwaardig redacteur bij het W.N.T. werd benoemd.
Het eerste wat hij over taalzuivering publiceerde, vormde een deel
( 3 ) In het Jaarboek 1898 van de Kon. Vl. Ac. v. Taal- en Letterkunde, 141.
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van een werk dat hij als student voor Vercoullie, zijn professor in het
Nederlands, zou maken, nl. een kritische studie van het in 1888 verschenen boek van H. Haerynck over Jan Boendale. Het „knoeiwerk"
werd door De Vreese ongenadig afgekamd (4), zowel wat de inhoud als de vorm betreft, in een lang opstel, verdeeld in acht artikelen, die onder de titel Zuidnederlandsche taal en letterkundige wetenschap met korte tussenpozen verschenen in Nederlandsch Museum,
jrg. 1890 en 1891 ( 5 ).
Toen zijn hierin geuite klachten over de gebrekkige kennis der
moedertaal in Zuid-Nederland door Prayon-van Zuylen in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle ( 6 ) werden tegengesproken, beschouwde hij het als zijn plicht de bewijzen van zijn beweringen, nl. zijn verzamelde notities of bouwstoffen, te publiceren. Hij vond een Gentse
uitgever bereid een reeks artikelen over taalzuivering in zijn tij dschrift op te nemen, maar toen puntje bij paaltje kwam, werd de man
bang : hij durfde de „fouten" niet afdrukken met de namen van de
hoogst respectabele zondaars erbij ! Toch ging De Vreese voort zijn
verzameling aantekeningen aan te vullen met wat hij vond in de talrijke boeken die hem bij zijn arbeid aan het W.N.T. door de handen
gingen ( 7 ) . Hij vergenoegde zich zelfs niet met deze toevallige notities, maar excerpeerde ook systematisch enkele uit het Frans vertaalde
boeken en tijdschriftartikelen en een paar werken van C. Buysse (8).
In september 1892 schreef de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde een prijsvraag uit die als volgt was geformuleerd : „Gevraagd wordt : Eene volledige lijst van de huidige in onze
taal meest voorkomende gallicismen, met aanduiding van de zuiver
Nederlandsche woordschikkingen of uitdrukkingen." ( 9 )
-

(4) M. de Vries schrijft hem in een brief d.d. 5 okt. 1890 : „Uwe aanmerkingen ... hebben niet bij mij den lust opgewekt, het boek van H. te leeren
kennen."
(5) Zie R. Roemans, o.c., 107.
(6) XIV, 1891, 477 v.v.
(7) Taalzuiveraars borstwering, o.c., 367.
(8) Ibid., 367, noot 1.
(9) Het laatste gedeelte van de tekst van de prijsvraag schijnt erop te wijzen
dat de vraagsteller (s) slechts een bepaald soort van gallicismen op het oog
had(den). Het adjectief „volledig" bewijst dat zij zich niet bewust waren van
de omvang van de kwaal die zij waarschijnlijk wilden helpen uitroeien. In dat
opzicht is de inleiding van De Vreese tot zijn antwoord op de prijsvraag voor
hen zeker een revelatie geweest.
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Dat zulke vraag gesteld werd, ligt voor de hand. De Academie was
enkele jaren vroeger gesticht als „een genootschap dat de studie en de
beoefening der Nederlandsche Taal- en Letterkunde tot voorwerp
zijner werkzaamheden zou hebben" ( 10 ) . Niet alleen J. Micheels, ook
de academieleden Jules Obrie en Jan Broeckaert deden aan taalzuivering ( 11 ) . De feitelijke vraagsteller was echter de toen zeer actieve
Th. Coopman, die dan ook als eerste verslaggever het door De Vreese
ingezonden antwoord te beoordelen kreeg ( 1'2 ) . Het is mogelijk dat
Coopman, bij het stellen van de vraag, aan De Vreese had gedacht,
maar hij heeft hem voorzeker niet op de hoogte gebracht van zijn
voornemen. De Vreese schrijft immers ( 13 ) dat de Academie op 't onverwachts een prijsvraag uitschreef over de gallicismen. Toen dit
nieuws hem bekend werd, besloot hij aanstonds die prijsvraag te beantwoorden. Waarschijnlijk is hij hier oprecht, want hij had wel heel
wat materiaal, maar het was lang niet „volledig" en helemaal ongeordend. En daar het antwoord voor 1 februari 1894 ingezonden moest
zijn, zag hij zich genoodzaakt een werk in te leveren dat niet helemaal
af was. Eventueel zou hij dus wel verzocht hebben de vraag later te
stellen.
Wij warden nog gesterkt in deze .overtuiging door het feit dat De
Vreese ook op een tweede, door de Academie voor hetzelfde jaar uitgeschreven prijsvraag heeft geantwoord. Deze luidde als volgt : „Een
zeker getal werkwoorden zijn samengesteld op eene buitengewone
wijze, als b.v. knikkebeenen, blinddoeken, schuddebollen, watertanden enz. Geef eene volledige lijst dier woorden, met aanduiding van
de streekspraak, waarin zij voorkomen, eene studie over hunne etymologie, hun karakter over het algemeen en de geschiedenis van hun ontstaan." (Versl. en Med. 1894, 262 v.) . Het antwoord van De Vreese,
het enige dat was ingezonden, werd bekroond. Twee verslaggevers,
Van Droogenbroeck en Alberdingk Thym, hadden voorgesteld de
(10) Art. 1 van het Kon. Besluit van 8 juli 1886.
(11) J. Obrie, Zuiverheid van taal, Versl. en Med. 1890, 106-123.
J. Broeckaert, Taal- en stijlzuivering, opstel van 14 blz. in Het Belfort, 1890.

—

Dez., Bastaardwoordenboek, 1895, Kon. Vl. Ac. Taal- en Letterkunde, reeks
VI, nr. 10.
(12) Zijn verslag is meer dan 21 blz. van de Verslagen en Mededelingen
lang. J. Broeckaert, 2e verslaggever, volstaat met één opmerking (1/2 blz.) ,
J. Obrie, 3e verslaggever, schrijft 4 blz. commentaar. (Versl. en Med. 1894,
89-112 en 129-134).
(13) Taalzuiveraars borstwering, o.c., 367.
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prijsvraag „aan te houden". Th. Coopman echter, derde verslaggever,
had bekroning voorgesteld. Is het niet een unicum in de geschiedenis
van onze Academie dat twee werken van dezelfde schrijver tegelijkertijd warden bekroond ? Daarenboven dient nog vermeld dat De Vreese
ook het vorige jaar, in 1893, reeds was bekroond als mede-auteur, met
H. Meert, van het antwoord op de prijsvraag : „Verhandeling over
de klank- en vormleer in de werken van Jan van Ruusbroeck."
Op de vastgestelde datum waren twee antwoorden op de prijsvraag
over de gallicismen in Zuid-Nederland ingestuurd. Beide inzendingen,
èn het werk van De Vreese, èn het werk van H. Meert ( 14 ) werden
door de keurraad gunstig beoordeeld en met goud bekroond. Tussen
de bekroning (1894) en de publikatie van het boek van De Vreese,
door de Academie in 1899 uitgegeven onder de titel : Gallicismen in
(14) H. Meert publiceerde in 1897 Distels ; proeve van taalzuivering, (Brussel), vooral bedoeld als handboek voor de scholen. De Academie ondernam in
1899 (reeks V, nr. 5) de publikatie van zijn Onkruid onder de tarwe, doch er
verscheen slechts één aflevering (100 blz., waarvan 37 blz. inleiding) . Constant
H. Peeters, die het werk in 1941 in zijn geheel uitgaf (Brepols, Turnhout, 300
blz.) zegt op blz. II : „Dat deze uitgebreidere bewerking van een cursus in
taalzuivering sindsdien onvoltooid is gebleven, is ongetwijfeld te wijten aan
den invloed van D. Claes, werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, met wien H. Meert, evenals later Dr. W. de Vreese, polemiek heeft moeten voeren. Tegen deze verdedigers van het algemeen Nederlandsch was de
minder wetenschappelijk toegeruste particularist D. Claes blijkbaar niet opgewassen, doch desalniettemin werd het vervolg van Onkruid onder de tarwe niet
meer afgedrukt."
We kunnen niet anders dan vaststellen dat C.H. Peeters hier, op zijn zachtst
uitgedrukt, onvolledig is. Aangezien hij D. Claes beschuldigt, mogen wij veronderstellen dat hij diens aanval op het werk v an Meert : De onkruidkunde
van H. Meert gewikt en gewogen (Versl. en Med., 1899, 384-519) in zijn geheel gelezen heeft. Welnu, in zijn naschrift bewijst Claes dat Distels (1897)
overeenstemt met Meerts in 1894 bekroonde werk, met weglating van de door
de eerste verslaggever (Coopman) verdedigde „gallicismen", en dat Onkruid
onder de tarwe een nieuwe uitgave is van hetzelfde werk met een veel uitvoeriger, combattievere inleiding. De Academie heeft dus het gezonde voorstel van
Claes om een reeds verschenen werk niet opnieuw te drukken, goedgekeurd.
Eigenaardig genoeg geeft Meert zelf een totaal andere versie van het geval :
„Onkruid onder de tarwe, waarvan de Kon. Vl. Acad. een eerste aflevering
heeft uitgegeven in 1899, is door mijn arbeid op het veld van de Vlaamsche
beweging in den steek gebleven." (Uit de inleiding tot een cursus van taalzuivering, door H. Meert tijdens de wereldoorlog gehouden voor de studenten
van de vernederlandste universiteit te Gent : zie de uitgave van Onkruid door
C.H. Peeters, blz. 2) .
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het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering, ligt dus een tijdruimte
van 5 jaar, wat de auteur de gelegenheid bood rekening te houden met
de wensen en aanmerkingen van de keurraad en zijn werk te verbeteren en aan te vullen. (15)
Het belangrijkste toevoegsel bij het gepubliceerde werk lijkt ons
de nieuwe inleiding. Bij zijn antwoord op de prijsvraag, in 1894 ingestuurd, hoort een inleiding van amper 8 bladzijden. In de gedrukte
uitgave van 1899 komen daar nog 33 bladzijden bij : hij achtte het
volstrekt noodzakelijk nog eens uitvoerig zijn opvattingen in verband
met taalzuivering, zijn methode en zijn bedoelingen uiteen te zetten
en te rechtvaardigen.
Gallicismen in het Zuidnederlandsch is een imposant werk van 662
blz., dat al wat tot dusver op dat gebied was gepresteerd, in de schaduw stelt ( 16 ), misschien met uitzondering van het in vele opzichten
parallelle werk van Meert. Het is in twee grote delen verdeeld :
1. gallicismen in de woordenschat (250 blz.) ; 2. gallicismen in de
constructie (388 blz.). De prijsvragenstellers van 1892 hadden waarschijnlijk slechts aan de gallicismen gedacht die in de tweede afdeling
zijn behandeld.
Behalve de reeds geciteerde opstellen in Museum en zijn Gallicismen, schreef De Vreese nog de volgende bijdragen over taalzuivering :
Taalpolitie : 2 artikelen in Het Belfort 1894, resp. 1895 ; het tweede
behandelt gallicismen en andere fouten bij O. Wattez ; Taalzuiveraars borstwering in Versl. en Med., 1900, 28-130 en 224-376 : samen
dus 254 blz . ; Zuiverheid van taal. Gallicismen : 5 bijdragen in
verder nog enkele
Het Volk van 17, 18, 19, 24 en 25 sept. 1916 ;
(15) Zie het voorbericht van De Vreeses Gallicismen, blz. V.
(16) Wij citeren in dit verband nog : J. Muyldermans (die in 1896 lid van
de Academie werd), Bijdragen tot taal- en stijlzuivering. Verzameling der
meest voorkomende moeilijkheden, gallicismen en germanismen in onze taal.
Reeds in 1853 schreef P. van Duyse, als an tMechelen, 1893, 416 blz.

woord op een prijsvraag uitgeschreven door de maatschappij „De Taal is
gansch het Volk", een werkje over gallicismen. De Vreese zegt (Gallic., XI)
dat hij het handschrift van de zoon van P. van Duyse kreeg toevertrouwd. Het
was immers nooit gedrukt, zoals J. Broeckaert meedeelt in een noot in Versl.
en Med., 1894, 130. Het is dus ten onrechte dat C.H. Peeters in zijn Ned.
Taalgids (blz. XVIII) schreef : „Om gallicismen te weren verscheen een
Nadat De Vreese zijn werk had gewerkje van P. van Duyse in 1853."
schreven, maar nog voordat het werd gedrukt (1899) verscheen in de Versl.
en Med., 1898, blz. 306-369, het taalzuiverend artikel van het academielid
Th. Arnold : Het Nederlandsch in de Gentsche dagbladpers.
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studies waarin taalzuivering mede ter sprake kwam en pleidooien voor
een beschaafde uitspraak en een beschaafde omgangstaal in ZuidNederland. (17)
Het duidelijkst, het uitvoerigst en het hartstochtelijkst heeft hij zijn
opvattingen en zijn werk verantwoord in het polemische stuk Taalzuiveraars borstwering. De taalzuiverende werken van Meert en De
Vreese hadden vele Vlaamse taal- en letterkundigen ontstemd. De
jonge kampers voor de zuivere moedertaal hadden niet alleen lange
lijsten meegedeeld van allerlei soorten van gallicismen, die zij aangetroffen hadden in de jongste geschriften van hun Zuidnederlandse
tijdgenoten, maar zij hadden hierbij telkens de vindplaatsen vermeld
en de namen van de in gebreke bevonden auteurs, zodat enkele professoren, academieleden en geëerde schrijvers het gevoelen kregen in
hun hemd te worden gezet en uitgekreten voor taalverknoeiers en onbekwamen. We weten niet of er een afspraak geweest is onder de
academieleden, maar vlak na elkaar beten er twee hard van zich af.
In de Verslagen en Mededelingen van 1899 keerde Prayon-van Zuylen
zich in zijn opstel Over taalpolitie (blz. 278 313) tegen De Vreese,
terwijl D. Claes 135 blz. lang (384-519) De onkruidkunde van H.
Meert gewikt en gewogen heeft (,,en te licht bevonden" is natuurlijk
onderverstaan) . Prayon beschuldigde De Vreese van eenzijdigheid en
vooringenomenheid, van gemis aan logica en partijdigheid bij het interpreteren der taalfeiten. Hij schoof hem bedoelingen in de schoenen
die hij, ten onrechte, afleidde uit bepaalde vaststellingen van De
Vreese. Geen wonder dat deze laatste vreselijk in zijn wiek geschoten
was en onmiddellijk een wederwoord schreef van 254 blz.: Taalzuiveraars borstwering, waarop Prayon nog hetzelfde jaar reageerde met
een stuk van 110 blz. : Taalzuiveraar's borstwering afgeweerd en weggeborsteld ( 18 ) . Daar we in de Verslagen en Mededelingen hierover
verder niets meer vinden van de hand van De Vreese, veronderstellen
we, dat hij, als een wijs man, het laatste woord aan zijn opponent
heeft gelaten.
Wij begonnen deze lezing met een korte schets van De Vreeses opvattingen omtrent het ABN. Een uitvoeriger bespreking hiervan (19)
-

(17) We vermelden vooral : De regeling van de uitspraak in Zuid-Nederland, Versl. en Med., 1909, 45 71 en Algemeen Beschaafde Omgangstaal in
Zuid-Nederland, Antwerpen, 1914, III 29 blz.
(18) Versl. en Med., 1900, 589 700. We moeten erkennen dat de conservatieve academieleden zin hadden voor woordspelingen.
(19) Hierbij steun ik vooral op de inleiding tot Gallicismen.
-

-

-
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zal aantonen hoe goed gefundeerd, hoe genuanceerd en verantwoord
deze opvatting was.
De Vreese constateert dat zijn Zuidnederlandse tijdgenoten zich
aan een groot aantal gallicismen bezondigen. Hij maakt hierbij een
onderscheid tussen : a) de gallicismen die in couranten en officiële
stukken bij de vleet voorkomen. „Vele onzer Vlaamsche bladen en
nagenoeg alle vertalingen van officieele stukken, zegt hij, zijn niets
anders dan één monsterachtig gallicisme van de eerste letter tot de
laatste. Vertalingen waarvoor elk woord in een lexicon is opgezocht
door menschen die onze taal zoogoed als niet verstaan, zijn geen Nederlandsch meer, door gallicismen ontsierd, maar een taal, die den
naam van Nederlandsch niet meer verdient." (Gallic., blz. XI) . Dat
taaltje heeft hij in zijn werk bijna volledig verwaarloosd ; b) de
gallicismen die behoren tot de litteraire taal. „Het is onbetwistbaar,
zegt De Vreese, dat onze schrijvers hunne taal niet of slechts zeer
gebrekkig kennen. Hun taalgevoel is verzwakt, ja nietig (blz. X) . Als
men de schoonste bladzijden der beste onder onze moderne schrijvers
leest, al heeten ze ook nog Loveling, Sleeckx, Tony Bergmann, Rooses, Vuylsteke, De Mont of hoe ook, dan wordt het genot steeds vergald door het onvolmaakte, het onnederlandsche van den vorm." (blz.
XXXVI v.) . De bedoeling van De Vreese bij zijn taalzuiverend werk
was de ogen van zijn tijdgenoten te openen voor het overvloedig voorkomen van bepaalde fouten. Men had immers zijn beweringen in twijfel getrokken en bewijzen geëist. Die levert hij in groten getale :
uiteraard gaan zijn citaten vergezeld van de naam van de schrijver
en precieze verwijzingen. Zijn wens is „er toe mede te werken, dat
met een volgend geslacht verbetering moge komen (in de taal van
onze schrijvers) " (blz. XXXVII) . Hij acht „den terugkeer tot de
zuivere taal nog mogelijk" (blz. XIV) . En hiervoor moeten wij in de
leer bij het Noorden, waar normale taaltoestanden heersen en de taalgebruikers dus correct taalgevoel kunnen verwerven. „Taalgevoel
wordt verkregen door veel goed te hooren spreken en veel goed geschreven taal te lezen en berust alzoo hoofdzakelijk ( 20 ) op gehooren gezichtsindrukken. Met de moedermelk ( 21) en de moedertaal in'

(20) Ik zou zeggen volledig of uitsluitend (J.L.P.) .
(21) Die moedermelk heeft natuurlijk niets te maken met taalgevoel. De
Vreese neemt dat woord herhaaldelijk in de mond en in de pen. Hij zegt er
zeer gezonde dingen over, o.a. op blz. XLV van Gallicismen. Op andere plaatsen echter vraagt men zich af of hij wel duidelijk besefte dat taalgevoel slechts
een ander woord is voor taalgeheugen. Aldus bij deze passage over de moeder-
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gezogen en door het nimmer stilstaand gebruik voortdurend gevoed,
leidt het taalgevoel ons met groote zekerheid bij het spreken en bestuurt het ook voor een groot deel onze pen."
De Vlamingen,
zegt De Vreese, zijn ver verwijderd van het veel goed horen spreken
en het veel lezen van goed geschreven taal (blz. XLV) . Zij zijn „ten
gevolge van allerlei oorzaken, eene taal gaan schrijven en, in een
zekeren zin, ook gaan spreken, waarvan veel bestanddeelen aan het
Fransch zijn ontleend. Daarenboven hebben zij nog nauwelijks besef
van dit feit, wat wil zeggen, dat zij hun taalgevoel grootendeels verloren hebben." (blz. XLI v.)
Daarom moeten wij bij de Noordnederlanders ter schole gaan !
„Laten wij van hen weer leeren waardoor wij die woorden, wendingen
en constructies, welke wij in zoo groot getal uit het Fransch hebben
overgenomen, zullen vervangen." (blz. XLIII)
Is het waar dat De Vreese, zoals Prayon hem verweet ( ) „voor
Holland plat op zijn buik ging liggen" ? M.i. was het verwijt onverdiend. In verband met het Zuidnederlands heeft De Vreese opvattingen verkondigd waarvoor hij door onze moderne taalzuiveraars op het
matje zou warden geroepen ( ), misschien zelfs uitgekreten voor particularist ! Ik citeer een paar zeer duidelijke passages : „Eenheid van
taal voor Noord en Zuid is zeker gewenst, maar ze moet voor alles
bestaan in eenheid van bouw, van syntaxis, veeleer dan in eenheid van
woordenschat. Dit laatste wordt door de Hollanders zelf niet meer
verlangd ; ... het recht van bestaan der dialecten is overal reeds vrij
wel erkend, zoodat men heel goed begrijpt dat het verschil tusschen
Noord- en Zuidnederlandsch een verschil is in topografische en chronologische ontwikkeling, die met geen machtspreuk is weg te cijferen.
Waarom zou eenheid van taal volstrekt onbestaanbaar zijn met zekere
(22)

23

24

melk, die hij blijkbaar met instemming citeert. Verder nog op blz. XLII van
bare besef, waardoor
Gallic. zijn bepaling van taalgevoel als „dat onomschrijfbare
men uit zich zelven leert gevoelen wat goed en wat niet goed Nederlandsch is".
Zelfs een De Vreese kon zich niet helemaal losmaken van de romantische opvatting dat taalgevoel „aangeboren" is of althans iets te maken heeft met ras
en volkskarakter !
(22) Door De Vreese geciteerd (Gallicismen, blz. XLV) uit de Nederlandsche Spraakkunst van C.H. den Hertog, Amsterdam, 1892, blz. 8.
(23) Versl. en Med., 1900, 312.
( 24 ) Wat mij persoonlijk is overkomen, omdat ik mij verstout had dezelfde
opvattingen aan te kleven als De Vreese. Zie M. van Nierop, De roep om erkening van Zuidnederlandse ABN-varianten, in Handelingen van de Zuidned.
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1967, 351 362.
-
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mate van vrijheid en verscheidenheid in den woordenschat... Belgicismen, zooals ze wel eens genoemd warden, hebben dus recht van bestaan (25) voor zoover ze niet te gelijker tijd naar vorm of beteekenis
gallicismen zijn, die alleen in de boekentaal en in de spreektaal hunner makers voorkomen. Zijn er in de tongvallen der zuidelijke gewesten talrijke woorden en beteekenissen van woorden, welke in de
noordelijke onbekend zijn, ook het omgekeerde is het geval ; en zoomin als de Hollanders het recht hebben om het gebruik van dergelijke taaleigenaardigheden kwalijk te nemen ( 26 ), zoomin hebben wij
het recht te hunnen opzichte hetzelfde te doen. Hoever nu onze
schrijvers in het gebruik van Zuidnederlandsche woorden en wendingen mogen gaan, is een kwestie van doorzicht en goeden smaak."
(Gallic., blz. XLIII v.)
Als wetenschapsmens stond De Vreese onbevooroordeeld tegenover
alle verschijningsvormen en aspecten van de taal. Hij wist natuurlijk
dat de algemene taal hoofdzakelijk het dialect was van een gewest dat
de hegemonie op politiek, economisch en intellectueel gebied had
weten te bemachtigen en daardoor het overwicht kreeg op de andere
dialecten. Hij wist ook dat onze volkstaal, onze dialecten „zuiverder"
waren gebleven dan de papieren schrijftaal (2 7) en dat deze dialecten
met zorg dienden bestudeerd te warden. Hij verklaart zelfs dat „het
hem als wetenschappelijk man haast onverschillig is of de taal in
Zuid-Nederland zuiver Germaansch is of niet ; integendeel : het ontstaan van een mengtaal, die we van nabij kunnen bestudeeren, wekt
f

(25) Hierbij wijst De Vreese (Gallic., blz. XLIII) Meert en Vercoullie terecht, die bepaalde belgicismen die reeds eeuwen oud zijn, als „niet bestaande"
vermeldden.
(26) De Vreese heeft later ondervonden dat het veel gemakkelijker is in
abstracta grote verdraagzaamheid te prediken dan het in concrete gevallen op
te nemen voor dialectismen. In 1909 schreef hij : „De algemeene taal is niet
een soort van bloemlezing uit de dialecten ; zij kan geen rekening houden met
wat Kan. Dr J. Muyldermans genoemd heeft „de goede bestanddeelen" onzer
dialecten, om de goede reden dat niet deze of gene geleerde, dit of dat genootschap aangaande de „goede" of „slechte" bestanddeelen van een dialect beslist, maar alleen het gebruik." Zie : De „regeling" van de uitspraak in ZuidNederland, Versl. en Med., 1909, 48. Was De Vreese toen radicaler geworden ? Men dient er rekening mee te houden dat hij bij het neerschrijven dezer
woorden aan de uitspraak van het A.B.N. dacht, niet aan de woordenschat.
(Zie : ibid., blz. 63) .
(27) „De gallicismen, die tot het geheele volk reeds zijn doorgedrongen,
zijn gelukkig gering in aantal." (Gallic., blz. XIII).

308
28
zijn levendige belangstelling
Hij houdt zelfs rekening met de
mogelijkheid dat het Zuidnederlands ooit zijn eigen weg zal gaan,
onafhankelijk van het Noordelijke Nederlands : „Dit werk (de Gallicismen) deelt geene bevelen uit, schrijft hij, maar geeft alleen wenken en aanbevelingen voor de Vlamingen van goeden wil, en het staat
iedereen vrij die in den wind te slaan. Blijkt het later, dat het geheele
volk dat wezenlijk gedaan heeft, dan zal zulks een vonnis zijn, waartegen geen hooger beroep kan aangeteekend worden, en een werk als
dit alleen nog historische waarde hebben." (Gallic., blz. XIII) . Natuurlijk hoopt hij dat het niet zo ver komt en hij zal zijn uiterste best
doen om het te beletten.
Hij is zich dus volkomen bewust van het relatieve van elke beoordeling ; hij weet dat „goed of slecht", „correct of verkeerd" ten slotte
op conventie berust. Hij doet bewust aan taalzuivering met een taalpolitiek doel, dat hij in gloedvolle bewoordingen aan het slot van zijn
zelfverdedigend pleidooi aldus formuleert : „Nog is het niet te laat
om den nog steeds veldwinnenden invloed van het Fransch te stuiten,
nog is het tijd om onze schrijftaal in overeenstemming te brengen met
de volkstaal en met het algemeen Nederlandsch. Men bedenke wat er
eigenlijk op 't spel staat : het geldt niets minder dan datgene waaraan
de Vlaamsche Beweging haar bestaan ontleent, het geldt onze moedertaal, de taal van het Vlaamsche Vaderland, de taal van den Nederlandschen stam in België." (29)
De grootnederlandse idee die bij De Vreese permanent aanwezig
is, komt nog duidelijk tot uiting in de volgende passage : „Men heeft
er in Holland nog geen duidelijk besef van welk hemelsbreed verschil
er tusschen de Zuidnederlandsche volkstaal en de boekentaal bestaat,
en zoo verspreidt zich meer en meer de meening dat Hollandsch en
Vlaamsch, in den ruimeren zin van Noord- en Zuidnederlandsch, twee
nauwverwante, maar ten slotte toch twee verschillende talen zijn, die,
met uitzondering van de spelling en de grammaticale vormen, zeer ver
uiteenloopen. Tegen een dergelijke voorstelling komt het gemoed van
elken rechtgeaarden Vlaming in verzet ; want anders zou een der
grondstellingen, waarvan de Vlaamsche Beweging uitgaat, nl. dat in
alle Nederlandsche gouwen éénzelfde taal gesproken wordt, valsch
zijn. (Maar dan moet men) alle afwijkingen, die in onze schrijftaal
."

(

)

(28) Versl. en Med., 1900, 375.
(29) Versl. en Med., 1900, 375 v. Tekstueel ontleend aan Gallicismen,
blz. LIV.
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voorkomen en door het volksgebruik niet worden gesteund, voor
fouten tegen het Nederlandsch verklaren en een groot deel van de
Zuidnederlandsche letterkunde van dezen tijd, hoe frisch, hoe krachtig
ook, van het standpunt van het Nederlandsch, als een doorloopende
cacographie beschouwen." (Gal/ic., blz. LIII)
De Vreese komt er rond voor uit dat hij hartstochtelijk vlaamsgezind is. Dat hij zo erg voor het Noorden is komt, gedeeltelijk althans,
voort uit het feit dat hij zo heftig tegen het Zuiden is. „Ingenomen
met Holland, ja, dat ben ik, roept hij uit ; en ik zou niet durven beweren dat er niet wat chauvinisme doorheen loopt... Voor het grootste
gedeelte is mijn ingenomenheid met Holland toch een gevolg van beredeneering. Het feit dat we na een zestigjarigen, onvermoeiden strijd
den invloed van het Fransch op onze taal nog niet tot staan hebben
kunnen brengen... is te wijten aan onze taalkundige afzondering van
Holland, van het niet erkennen van het gezag van 't algemeen beschaafd Nederlandsch. Ik zie alleen heil in een nauwe aansluiting
bij het zoogenaamde Hollandsch. Liever zijn zelfstandigheid verloren
onder den invloed van het Noorden dan onder dien van het Zuiden,
liever Hollandsch dan Fransch. Dat is mijn manier om flamingant te
zijn."" (30)
En dan vertelt hij welke onvergetelijke indruk op hem de geschiedenis maakte van de hardstenen man die, volgens het verhaal van. J.
Vuylsteke, tot 1871 op de noorderhoek van het Gentse belfort had
gestaan en zo weinig had geleden van de gure noordenwind, zoveel
eeuwen vlak op de borst ontvangen, terwijl de drie gezellen, naar de
winden uit oost, zuid en west gekeerd, waren afgerot en weggebrokkeld. „Kan men een duidelijker bewijs hebben, meende Vuylsteke,
dat de noordenwind voor ons eigenlijk de beste is ? Zoek uw heil in
Zuid, noch Oost, noch Westen, maar in het Nederlandsche Noorden !" „Ik was nog een broekje, zegt De Vreese, toen ik die woorden
voor het eerst las, maar ik heb ze nooit vergeten en ze zijn me een
richtsnoer geworden bij mijn verder leven." ( 31 ) Na 70 jaar lijkt ons
dit verhaaltje nogal naïef, maar het is wel karakteristiek voor de romantische periode van het flamingantisme.
Misschien kunnen we nog een woord zeggen over de kwaliteit van
het Nederlands dat De Vreese schreef. Immers, het zou niet de eerste
keer zijn dat een taalzuiveraar „fouten" bij anderen verbetert, maar
(30) Versl. en Med., 1900, 129.
(31) Versl. en Med., 1900, 130.
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zelf niet vrij is van soortgelijke of andere „zonden". We hebben er
geen uitvoerig onderzoek aan gewijd, maar enkele steekproeven hebben ons overtuigd dat zijn taal „zuiverder" is dan die van zijn meeste
tijdgenoten, de academieleden, ook zijn bekampers, inbegrepen. Hij is
er niet in geslaagd alle zuidneerlandismen uit zijn taal te weren (32),
welke Vlaming heeft dat ooit gekund ? en tot aan zijn dood
kan men hem op zo'n herinnering aan zijn vaderland betrappen. De
aanhef van zijn eigenhandig geschreven testament van 19 augustus
1935 luidt ( ) : „Ik ben deze morgen, klokke half elf, opgenomen in
het Sint Elisabeth's gasthuis te Leiden, ten fine van een operatie." Het
treft ons hoe in deze zin de hollandismen klokke half elf en ten fine
van broederlijk naast het zuidneerlandisme deze morgen (i.p.v. vanmorgen) staan. En daar De Vreese zeer consequent de buigings-n
schreef, zou men dezen morgen verwachten ( ) . De komma die hij
nogal eens vóór enz. plaatst, zoals in het Frans vóór etc., heeft hij
ook wel uit Zuid-Nederland meegebracht. En waar hij commenteren
schrijft (Gallic., XXIII), zou zijn Hollandse tijdgenoot wel commentariëren gebruikt hebben.
In de inleiding tot zijn Gallicismen (blz. XLVI) lezen we : „Eens
dat ze de school uit zijn, is de beschaafde uitspraak geheel en al vergeten." Dit vertaalde Frans (une fois que...) is een zeer gewoon gallicisme dat De Vreese blijkbaar niet was opgevallen. Waar verschillende constructies mogelijk zijn in verbale groepen gebruikt hij onbewust de in Zuid-Nederland meest gangbare. Het zinnetje „waartegen
geen hoger beroep kan aangetekend worden" (a) kan onder twee andere vormen worden aangetroffen : „... aangetekend kan worden" (b)
en „... kan worden aangetekend" (c). Blijkens een te Leuven door
twee studenten ingesteld onderzoek wordt de a-constructie meest gebruikt in Zuid-Nederland (+ 50 '%) ; Noord-Nederland gebruikt ze
slechts in 15 • van de gevallen. De b-constructie is de meest frequente
in het Noorden (+ 64 %) ; in het Zuiden bereikt de frequentie slechts
24 %. De Vreese gebruikt de zuidelijke zinsbouw : kan aangetekend
worden (Gallic., blz. XIII), kan gebruikt worden (Taalz. borstw.,
31) ; zou ontleend zijn (ibid., 40) ; kunnen beschouwd worden (ibid.,
48) ; kan vervangen worden (ibid., 61).
33

34

(3 2) Misschien was dat ook niet zijn bedoeling. Zie hierboven.
(33) Opgenomen door R. Roemans in Het werk ... De Vreese, o.c., blz. V.
(34) Wat vroeger St.-Elizabethsgasthuis genoemd werd, heet nu te Leiden
algemeen St.-Elizabethsziekenhuis. De Vreese schrijft spontaan het hem vertrouwde woord gasthuis neer.
'
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Het is bekend dat de Zuidnederlander vaak een noodzakelijke aanvulling bij het werkwoord tussen de delen van een verbale eindgroep
inlast (m.a.w. ze met haar werkwoord verbonden laat), waar de
Noordnederlander de aanvulling voor de globale werkwoordgroep
plaatst. De Vreese schrijft : „... indien hij de zaak had te berde gebracht" (Taalt. borstw., 30) ; „... kunnen ter zijde gelaten worden"
(ibid., 31) ; ,,... door mij zijn over het hoofd gezien" (ibid., 33) ;
„... die het Vlaamsche volk zou ten goede zijn gekomen" (Alg. Besch.
0mg., 7) ; mag afgeleid worden (Alg. Besch. 0mg., 7) ; moet opgeleid zijn (ibid., 9) ; kan aangewezen worden (ibid., 12) ; moeten uitgesproken worden (ibid., 13) ; moet gehouden worden (ibid., 16) .
Het is ook bekend dat in een substantiefgroep bestaande uit „het
+ adj. + subst." de Zuidnederlander het adj. vaker onverbogen laat
dan de Noordnederlander. De Vreese schrijft in dat geval de e-loze
vorm waar het „mogelijk" is, b.v. het vermoedelijk nut (Gallic.,
XXVIII), het vroeger gebruik (ibid., XXXIII), het gewoon publiek
(ibid., LIII) . Ook het herhaaldelijk voorkomend gebruik van het pronomen dit waar wij nu liever dat schrijven, verraadt misschien de Zuidnederlander.
op het feit dat De Vreese zijn Nederlands gedeeltelijk uit de boeken had geleerd, wijzen de vrij talrijke archaïsche woorden en wendingen, die ons direct opvallen in zijn proza. Misschien vielen ze zijn
tijdgenoten minder op ? Enkele voorbeelden : een onzinnig onderwinden (Gallic., blz. LV) , een hopeloos onderwinden (ibid., X) (poging,
onderneming, een „zich verstouten") ; om een richtig taalgevoel te
verkrijgen (ibid., XLV) ; geeft het dan wonder dat... (ibid., XIV) ;
een alles afdoend antwoord (ibid., LV) (alles is nu overbodig) ; mijn
bedoeling is een indeeling te vinden gemakkelijk voor het algemeen,
veeleer dan zulk eene die... (ibid., XXVI) . Dat de overvloedige conjunctieven die De Vreese gebruikt, in zijn tijd reeds ouderwets klonken, zouden we niet durven beweren.
De Vreeses gewoonte om een beperkende betrekkelijke bijzin van
zijn antecedent te scheiden door een komma en zijn gemis aan consequentie bij het schrijven van een of eene voor een subst. vrouw. enk.
houden niet noodzakelijk verband met zijn zuidnederlanderschap.
Ten slotte kunnen we proberen te antwoorden op de vraag : Is het
taalzuiverend werk van De Vreese, uiteraard samen met dat van
Meert, nuttig geweest ? Als we constateren dat het nog altijd nawerkt,
dat het als het ware de grondslag vormt waarop een lange reeks navolgers hebben voortgebouwd, menen we de vraag bevestigend te mo-
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gen beantwoorden. Naast de afbrekende kritiek van de conservatieve
academieleden, die meenden dat ze namens de Zuidnederlandse schrijvende gemeenschap een heftig protest moesten laten horen, lezen we
over de Gallicismen ook woorden van lof en waardering ( 35 ), b.v. van
de hand van C. Lecoutere : „Le livre de M. de Vreese est de ceux qu'il
convient de classer parmi les instruments de travail nécessaires à quiconque apprend ou enseigne le néerlandais." ( 36 ) En Louis de la Vallée Poussin schrijft : „C'est une merveille de vair avec quelle dextérité
il analyse et classe ces phénomènes délicats d'infiltration syntactique." ( 3 7 ) Laten we trouwens niet vergeten dat het academielid Th.
Coopman, de eerste beoordelaar van de prijsvraag over de gallicismen,
aan de ingezonden werken heel wat lof had toegezwaaid, waarbij
J. Broeckaert en J. Obrie zich volmondig hadden aangesloten. ( 38 )
Het werk was dus onmiddellijk, bij velen althans, in goede aarde
gevallen. Latere gallicismenjagers hebben er overvloedig gebruik van
gemaakt. Constant H. Peeters, de man die bijna zijn hele leven aan
taalzuivering heeft gewijd, heeft in zijn monumentale Nederlandsche
Taalgids, Woordenboek van Belgicismen ( 39 ) de Gallicismen van De
Vreese, evenals trouwens de Distels en het ander Onkruid van Meert,
zo goed als integraal opgenomen. Ik heb onderzocht of alle met de
letter h beginnende woorden, door De Vreese behandeld in Gallicismen (le en 2e deel) in de Nederlandsche Taalgids waren overgenomen. Het antwoord is bevestigend : op een paar onbelangrijke gevallen na staat alles erin, uiteraard meestal in beknopte vorm, zelfs met
inbegrip van een drietal m.i. totaal overbodige verbeteringen : herkaatsen (v. weerkaatsen), in haat krijgen, de wettige haten (v. haat) ;
en een geval waarin D.Vr. blijkbaar ten onrechte een gallicisme heeft
gezien : „zij had niets van de gewone zondares". Via het werk van
Peeters hebben De Vreeses gallicismen met hun A.B.N.-ekwivalenten
.

(35) Zie in Roemans werk over De Vreese, o.c., een lange lijst van beoordelingen, blz. 9, voetnoot 11. Het valt op dat er geen beoordeling door J. Vercoullie vermeld wordt. Het spreekt echter van zelf dat voor De Vreeses Gallicismen precies geldt wat Vercoullie schreef bij het verschijnen v an Meerts
Distels, nl. : „Wij hebben hier een boek dat een handboek moet warden voor
allen (sic) Vlaming, die er prijs op stelt zijn taal zuiver te gebruiken, ... zuiver
van alle -ismen, voornamelijk provincialismen." (Tijdschr. v.h. Willemsfonds,
jrg. II, afl. 3 ; maart 1897) .
(36) Bullet. Bibliogr. et Pédag. du Musée Belge, III (1899), 300-302.
(3 7) Moniteur Beige du 23/11/1900, n° 339.
( 38 ) Versl. en Med., 1894, 89 v.v.
(39) Antwerpen, De Sikkel, 1930, XXXVI - 662 blz.
'
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hun weg gevonden naar de recente taalgidsen van Van Gestel/Paardekooper, Heidbuchel e.a. (40).
Het taalzuiverend werk van De Vreese heeft ongetwijfeld grote
verdienste. Wel zal niemand het in zijn hoofd halen het een „monumentum aere perennius" te noemen, welke uitdrukking wel toepasselijk is op wat de man heeft gepresteerd op het gebied van het Middelnederlands. Maar ook voor de invloed ten goede die hij door zijn taalzuivering en zijn lichtend voorbeeld heeft uitgeoefend op de verspreiding van het ABN in Zuid-Nederland, verdient hij te blijven voortleven in de dankbare herinnering van het nageslacht.

(40) In het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen worden een aantal brieven bewaard van De Vreese aan Th. Coopman.
Hierbij zit een stuk van de hand v an De Vreese waaruit blijkt dat hij dacht
aan een nieuwe uitgave van zijn Gallicismen : verbeterd, aangevuld en afgestemd op de praktijk. (De oorspronkelijke uitgave was wetenschappelijk bedoeld) . Namen v an schrijvers en titels van werken waarin de gewraakte gallicismen voorkomen, zouden warden geschrapt. Het zou geen gewoon schoolbekje zijn anderen hadden reeds voor zulke werkjes gezorgd en zijn Gallicismen „geplunderd", zonder vermelding van de bron (op één uitzondering
na) ! maar bestemd zijn voor leraars M.O., studenten, onderwijzers, gevorderde leerlingen en belangstellende beschaafde Vlamingen. Het stuk is niet
gedateerd, maar, gelet op de constatering dat zijn Gallicismen „in de laatste
jaren door anderen zijn geplunderd", moet het tussen de jaren 1904 en 1908
zijn geschreven.

VOOR EEN BEHOORLIJKE APPARATUUR
VAN DE NEDERLANDSE LITERATUURSTUDIE

door
R.F. LISSENS
Lid van de Academie

De veel gesmade negentiende eeuw heeft de hedendaagse beoefenaren
van de Nederlandse filologie een aantal werkinstrumenten nagelaten,
die, hoewel uiteraard verouderd, tot vandaag hun bruikbaarheid hebben
bewezen. Op het gebied van de lexicografie zijn de prestaties bijna spectaculair te noemen : het Woordenboek der Nederlandsche taal, het
Middelnederlandsch woordenboek van Verwijs en Verdam, de etymologische woordenboeken van Vercoullie en van Franck en, niet te vergeten, de verschillende dialectwoordenboeken of idioticons ( 1 ) . De literatuurwetenschap bereikte in die tijd niet zulke opmerkelijke resultaten,
hoe hoopvol zij ook werd ingezet met Van Wijn en Willems. Toch
blijven de vorsers van heden dankbaar gebruik maken van de Bibliotheca belgica van Vander Haeghen, de grote bibliografieën van Petit
voor de middeleeuwen en van De Potter voor de Vlaamse publikaties
tussen 1830 en 1890, verder van het nog niet vervangen Biographisch
woordenboek van Frederiks en Van den Branden, de woordenboeken
van pseudoniemen en anoniemen die Van Doorninck en Dela Montagne
samenstelden en ten slotte de Geschiedenis van de Vlaamsche letterkunde, door Coopman en Scharpé, die vábr het einde van de eeuw op het
getouw werd gezet en steeds binnen het onmiddellijk bereik dient te
staan van de literatuurhistoricus die de Vlaamse negentiende eeuw bestudeert.
Het is niet mijn bedoeling, de in de twintigste eeuw afgelegde weg
onder ogen te nemen. Ik heb trouwens slechts op het gebied van de
Nederlandse literatuurstudie enige ervaring. Maar wie zich op dat geRede als Bestuurder van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde uitgesproken op de openbare vergadering van 23 oktober 1968.
De in de tekst en/of in de noten vermelde werken zijn niet als een bibliografisch overzicht bedoeld. Zij hebben eerder een selectieve betekenis en kunnen
misschien inspirerend werken.
Ik dank Dr. C. Neutjens voor waardevolle wenken en aanvullingen.
( 1 ) Opgave van deze dialectwoordenboeken bij C.B. VAN HAERINGEN, Netherlandic language research (Leiden 1960 2 ), blz. 79.
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bied begeeft, heeft zo de indruk dat het met de apparatuur van deze
sector niet helemaal in orde is. Spoedig constateert hij leemten en tekorten die eerder beschamend dan verbazend zijn. Ik wilde dit onlustgevoel
gaarne bondig toelichten en, daarop aansluitend, enkele desiderata en
suggesties voorbrengen. Vooraf moet ik met nadruk verklaren dat ik
mij beperk tot de Nederlandse literatuurstudie en dan nog bepaaldelijk
tot de algemene werken, de werkinstrumenten die dienstig zijn of zouden zijn voor de hele Nederlandse literatuurstudie. De instrumenten,
het allereerstnodige ; niet de methoden, die laat ik buiten beschouwing. Ook neem ik mij voor, gewoon zakelijk en pragmatisch te werk
te gaan zonder de historiek van een onmiskenbare achterstand te maken.
Waarom deze diagnose nu ? Ik beken dat zij gedeeltelijk is ingegeven door de jongste hervorming van de studie van de germanistiek in
België. Voor het eerst sedert vele jaren heeft de academische opleiding
van de germanisten grondige veranderingen ondergaan. Wij zijn op
weg naar verder doorgedreven specialisatie reeds tijdens de vormingsjaren. Dit zal hogere eisen met zich meebrengen aan, maar ook vanwege
de studenten : de nood aan een degelijke apparatuur zal zich scherper
doen voelen bij eerder en meer gespecialiseerde krachten. Deze programmahervorming, die niet te vroeg komt, is slechts een aanpassing
aan noden van de tijd. Tot zulk een aanpassing had de wetenschap zelf
reeds eerder boven en beneden de Moerdijk moeten overgaan.

Misschien klinkt het ongelofelijk, maar de studenten die zich wensen
te specialiseren in de Nederlandse literatuurstudie kunnen wij geen
inleiding of geen gids ter hand stellen in de aard van het Apparaat voor
de studie der geschiedenis ( 2 ) , door Romein-Haak, dat de aankomende
historici uit ons taalgebied ter beschikking krijgen, of van E. Bouvier en
P. Jourda, Guide de l' étudiant en littérature française ( 3 ) , of de ruime-

re inwijding van G. Muller-Schwefe, Ein f uhrung in das Studium der
englischen Philologie ( ) . Het is wel pikant, dat over de oceaan, de jonge Amerikaanse neerlandici er beter aan toe zijn : voor hen stelde W.
Lagerwey, hoogleraar aan Calvin College, Grand Rapids, Michigan, een
4

(2) J.M. ROMEIN, Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave
door J. HAAK met medewerking van W.H. RooBOL (Groningen 1964) .
(3) Paris 1968 6 .
( 4 ) Tiibingen 1962.
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inleidende bibliografische lijst samen, Guide to Netherlandic studies ( 5 ),
die gestencild verspreid wordt.
De rubrieken „overzichten van de letterkunde" en „literatuur in
beeld" zijn tamelijk goed voorzien. Wat laatstgenoemde betreft, zijn we
bij. ( 6 ) Inzake overzichten is de toestand gunstig voor de algemene
overzichten (Kalff ( 7 ) , Te Winkel ( 8 ) , Knuvelder ( 9 ) ) , al valt het jammerlijk avontuur van het standaardwerk Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden ( 10 ) te betreuren : begonnen in 1939, is het niet
voltooid en in sommige gedeelten reeds aan 't verouderen.
Er bestaan ook enkele overzichten per perioden ( 11 ), maar hier zijn
verrassende leemten. Wij missen een hedendaags beeld van de Gouden
Eeuw en een ander van de 18de eeuw. Ook de afzonderlijke geestesbewegingen en stijlperioden zijn niet aan bod gekomen : geen boek
over de barok, de Verlichting, de romantiek, het expressionisme, enz.
Hetzelfde geldt nagenoeg voor de genres, soorten en vormen. Alleen
•

(5) Grand Rapids 1964 2 Bibliografisch opgevat.
(6) M A.P.C. POELHEKKE, C.G.N. DE VOOYS en G. BROM, Platenatlas bij de
Nederlandsche literatuurgeschiedenis (Groningen 1933¢) ; J. KUYPERS en TH.
DE RONDE, met medewerking van J.G.M. MOORMANN en D. WOUTERS, Onze
litteratuur in beeld (Antwerpen [1935] ) ; F. BAUR, J. DE HAAN, J. HULSKER,
G. SCHMOOK, G. STUIVELING, De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers
(Antwerpen 1953 3 ) ; J. DE HAAN, J. HULSKER, G. SCHMOOK, G. STUIVELING,
A. WESTERLINCK, Honderd schrijvers van onze eeuw (Antwerpen 1954) .
(7) G. KALFF, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (7 dln., Groningen 1906-1912) .
(8) J. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (7
dln., Haarlem 1922-1927 2 ) .
(9) G. KNUVELDER, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 dln., 's-Hertogenbosch 1964 3 ) .
(10) Antwerpen 1939 vlg. Van de eerste twee delen, die De letterkunde van
de middeleeuwen, door J. VAN MIERLO, bevatten, verscheen een tweede, vermeerderde druk (Antwerpen 1949) . Daarin werd de algemene inleiding van F.
BAUR, De literatuur, haar historiographie en methodes, niet meer opgenomen.
(11 J VAN MIERLO, zie noot 10 en zijn Beknopte geschiedenis van de Ouden Middelnederlandse letterkunde (Antwerpen 19546 ), die zijn laatste inzichten
bevat in dit tijdvak, waarv an hij het beeld zo sterk gewijzigd heeft ; J. J. MAK,
De rederijkers (Amsterdam 1944) ; G. STUIVELING, Een eeuw Nederlandse letteren (Amsterdam 1958 3 ), een paging om de 19de-eeuwse letterkunde in Nederland en Vlaanderen als een eenheid te beschrijven ; R.F. LISSENS, De Vlaam.

)

.

se letterkunde van 1780 tot heden (Brussel 1967 4 ) .
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het toneel is bedacht, door J.A. Worp ( 12 ) voor Nederland, door Th.
de Ronde ( 13 ) voor Vlaanderen. De parodie ( 14 ) en de fabel ( 15 ) vonden haar geschiedschrijver, maar de lyriek, de ode, het sonnet, de roman, de novelle, de kritiek ( 16 ) ?
Hoe is de toestand op het stuk van literatuurwetenschap en literaire
theorie, steeds wat de werkinstrumenten betreft ? Kalf f s Inleiding tot
de studie der literatuurgeschiedenis, die van 1914 dateert en in 1923 een
herdruk beleefde (17), is niet meer bruikbaar. De encyclopedische inleiding van Baur, De literatuur, haar historiographie en methodes ( 18 ),
(12) J.A. WoRP, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland (2
dln., Groningen 1904, 1908) . Behalve natuurlijk de periode van de middeleeuwen, krijgt elke eeuw een toemaatje van enkele bladzijden over de Zuidelijke
Nederlanden.
(13) TH. DE RONDE, Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen
(Leuven 1930) . Pro memorie zij vermeld het ongelijke werk van M. SABBE, L.
MONTEYNE en H. COOPMAN THz., Het V laamsch tooneel, inz. in de X IX e
eeuw (Brussel 1927), dat echter belangrijk materiaal met betrekking tot de
19de eeuw bevat.
(14) P.H. SCHRODER, Parodieën in de Nederlandse letterkunde (Haarlem
1932). Alleen over Nederl and, behoudens wat de middeleeuwen betreft.
(15) J.F. HEIJBROEK, De fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Nederland en in Vlaanderen (Amsterdam 1941) .
(16) Toch zijn er belangrijke publikaties, maar dan over bepaalde perioden,
o.a. G. KALFF, Het lied in de middeleeuwen (Leiden 1883) ; A.G.C. DE VRIES,
De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuw
(Amsterdam 1899) ; J.A.N. KNUTTEL, Het geestelijk lied in de Nederlanden
voor de kerkhervorming (Rotterdam 1906) ; L. DEBAENE, De Nederlandse
volksboeken (Antwerpen 1951) ; A. VAN ELSLANDER, Het refrein in de Nederlanden tot 1600 (Gent 1953) ; L. VAN DEN BOOGAERD, Het jezuïetendrama
Hier past ook de vermelding van ST.
in de Nederlanden (Groningen 1961).
AxTERS,Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden (4 dln., Antwerpen
1950-1960) .

Alleen voor Nederland : J. HARTOG, De spectatoriale geschriften van 17411800 (Utrecht 1890 2 ) ; M.M. PRINSEN, De idylle in de achttiende eeuw in

het licht der aesthetische theorieën (Amsterdam 1934) en W. DROP, Verbeelding en historie. Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman
in de negentiende eeuw (Assen 1958).
(17) Haarlem 1914, 1923 2 .
(18) In de reeds vermelde Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden,
dl. I (1939), blz. VII-CXVI. Een vrijwel ongewijzigde herdruk v an deze
inleiding verscheen einde 1968, niet l ang voor het overlijden van de schrijver,
in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1966, 20ste jaar (Gent
1968), blz. 267-398.
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een prestatie in het Nederlands taalgebied, is van 1939 ; een tien jaar
later aangekondigde herziene uitgave is niet verschenen. De inleidingen
van Kalf f en Baur kunnen uiteraard niet vervangen worden door C.F.P.
Stutterheims Problemen der literatuurwetenschap ( 19 ), dat als wijsgerige bezinning is opgevat, of door Geschiedschrijvers van onze letterkunde (20 ), door G. Brom, dat zich tot de historiografie beperkt. Wat
ontbreekt is een inleiding van 'het formaat van M. Wehrli, Allgemeine
Literaturwissenscha f t ( 21 ) of R. Wellek en A. Warren, Theory of literature ( 22 ), die echter zou aanknopen, waar het kan, bij verschijnselen
en studies uit het Nederlands taalgebied.
Over sommige aspecten van de literaire theorie het vers ( 23 ) , de
stilistiek ( 24 ) , de kritiek ( 25 ) bestaan voortreffelijke studies. Een omvattend boek is er niet. Wij zouden al dankbaar zijn voor een alfabetisch
ingericht referentiewerk, vrij uitvoerig als H. Morier, Dictionnaire de
poétique et de rhétorique ( 26 ), of bescheidener van opzet als de Grundbegriffe
f e der Literatur van O. Bantel (27).
(19) C.F.P. STUTTERHEIM, Problemen der literatuurwetenschap (Amsterdam
1966 2 ) .
(20) Amsterdam [1944].
(21) Bern 1951.
(22) London 1966 3 .
(23) FR. KOSSMANN, Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers ('s Gravenhage
1922) ; G.S. OVERDIEP, Beknopte Nederlandsche versleer (Zwolle 1933 2 ) ;
A.W. DE GROOT, Algemene versleer (Den Haag 1946) . Ook de ten onrechte
vergeten studiën van J. GEURTS, Nederlandsche metriek, met een aanhangsel
over het middelnederlandsch vers (Hasselt 1902) en Geschiedenis van het rijm
in de Nederlandsche poëzie van de oudste tijden tot heden (2 din., Gent 1904-

1906) .
(24) H. PADBERG, De mooie taal ('s-Hertogenbosch 1924) ; G.S. O'VERDIEP,
Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch (Zwolle 1949 2 , deze
tweede druk is verzorgd door G.A. VAN ES) ; C.F.P. STUTTERHEIM, Stijlleer

(Den Haag 1947) ; W. KRAMER, Inleiding tot de stilistische interpretatie van
literaire kunst (Groningen 1956 4 ) ; A. MUSSCHE, Nederlandse poëtica (Brussel 1965 4 ) .
(25)

M. JANSSENS, De schaduwloper (Leuven 1967) .
(26) Paris 1961 2 .
(27) Frankfurt a.M. 1962 2 ; I. BRAAK, Poetik in Stichworten. Literaturwissenscha f tliche Grundbegri f f e. Eine Ein f uhrung (Kiel 1966 2 ) en de knappe
zakwoordenboekjes Kleines literarisches Lexikon, III, Sachbegri f f e... In Fortfiihrung der von W. KAYSER besorgten zweiten und dritten Auflage herausgegeben von H. RUDIGER und E. KOPPEN (Bern-München 1966) en G. VON WILPERT, Sachwi rterbuch der Literatur (Stuttgart 1955).
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En wat met de reeksen van tekstuitgaven, die zo essentieel zijn ? Geen
„Bibliothèque de la Pléiade", geen „Classiques Gamier", geen „Everyman's Library", zelfs geen bescheidener reeks als die van Reclam. De
door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde opgezette
„Bibliotheek der Nederlandse Letteren" heeft geen vierde van haar
programma verwezenlijkt (28) . De kleine reeksen die doorgaans verzorgde uitgaven brengen, zijn niet representatief voor de Nederlandse
letterkunde als geheel (29) . Vaak behoren zij tot het type van de schooluitgaven. Van dit patroon wijken de voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden uitgegeven „Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde" en „Zwolse Drukken en Herdrukken" gelukkig
meer en meer af.
Ook een grote literairhistorische bloemlezing, die de studie van de
ontwikkelingsgang nuttig zou begeleiden, ontbreekt sedert het Overzicht van F. Bastiaanse en Zeven eeuwen, door K.H. de Raaf en J.J.
Griss ( 30 ), die in hun tijd uitstekende diensten hebben bewezen, niet
meer werden herdrukt. Vandaag dienen wij echter een stap verder te
gaan en ons eerder te richten naar een werk op het niveau van Die
deutsche Literatur, T exte und Zeugnisse (31).
De tot dusver beschouwde rubrieken hebben in meerdere of mindere
mate betrekking op overzichten van en kennismaking met de stof als

Uit bescheidenheid laat ik achterwege de internationale referentiewerken
samengesteld o.l.v. J.T. SHIPLEY, Dictionary of World Literature (New York
1953 2 ) en A. PREMINGER, Encyclopedia of poetry and poetics (Princeton 1965)
of het Handbuch der literarischen Rhetorik (2 dln., Munchen 1960), door
H. Lausberg.
(28) 24 dln., Amsterdam- Brussel 1939-1953.
(29) Klassiek Letterkundig Pantheon, Van alle Tijden, Nederl an dse Schrijvers, Lyceumherdrukken, Meulenhoff's Bibliotheek van Ned. Schrijvers, Klassieke Galerij, De Seven Sinjoren e.a.
(30) F. BASTIAANSE, Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche
letterkunde. Met bloemlezing en illustraties (4 dln., Amsterdam [1914]-1927).
K.H. DE RAAF en J.J. GRISS, Zeven eeuwen. Spiegel der Nederlandsche letteren
van 1200 tot heden, 3 dln., met aansluitend een deel Stroomingen en gestalten.
Geschiedenis der Nederlandsche letteren (Rotterdam, verschillende uitgaven en
herziene drukken die samen een bibli ografische puzzel uitmaken) .
(31) I m Verein mit H. DE BOOR, R. GRUNTER, A. SCHONE, R. ALEWYN, H.E.
HASS and B. VON WIESE herausg. von W. KILLY (Munchen 1963 vlg.).
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zodanig en met de benadering ervan. Laten we nu nagaan wat voor
verder doorgedreven onderzoek aanwezig resp. gewenst is.
In aanmerking komt dan vooreerst de bibliografie. Welnu, er bestaat, om het precies te zeggen, van de Nederlandistiek, onderdeel Letterkunde, geen bibliografie, geen algemene, geen van de bronnen,
geen van de literatuurhistorische studies, geen van de literairtheoretische studies. Geen Cambridge bibliography of English literature (32)
geen Goedeke, en hoe gelukkig zouden wij ons al prijzen met één
enkel boekdeel, waarmee J. Kórner, Bibliographisches Handbuch des
ia de la
ttums ( 33 ) en J.S. Diaz, Manual de bibliografia
deutschen Schrifttums
literatura espanola ( 34 ) het kunnen doen. Wij zijn aangewezen op
19de-eeuwse bibliografieën, vaak gespecialiseerde, d.i. uiteraard beperkte, zoals bijv. de bovenvermelde, nog niet vervangen Bibliographie
der Middelnederlandsche taal en letterkunde, door L. Petit (35).
Voor doorlopende bibliografieën is er geen Eppelsheimer ( 36 ) voorhanden. Tijdschriften en jaarboeken reiken hier een helpende hand,
zelfs van over de oceaan (37).
,

-

(32) I-IV, ed. by F.W. BATESON (Cambridge 1940), V Supplement, ed. by
G. WATSON (ibid. 1957). Daarnaast The concise Cambridge bibliography of
English literature 600-1950, ed. by G. WATSON (Cambridge 1958) .
(33) Bern-München 19664.
(34) Barcelona 1963. Of de geheel andere opzet van eendelige werken als
O. OLZIEN, Bibliographie zur deutschen Literaturgeschichte (Stuttgart 1953,
Nachtrage 1955) en als de bibliografische inleidingen van P. RAABE, Ein f iuhrung in die Bucherkunde des deutschen Schrifttums
ttums (Stuttgart 1966 5 ) en J.
HANSEL, Bucherkunde fur Germanisten. Studienausgabe (Berlin 1967 4 ) .
(35) Leiden 1888-1910. Zie ook R. ROEMANS en W.E. HEGMAN, De voortzetting van L.D. Petits „Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde" in Wetenschappelijke Tijdingen, XIV, 1954, blz. 370-376.
Een verheugend initiatief op het gebied van de gespecialiseerde bibliografie
is de uitgave van Malmbergs Bibliografie der literaire kritiek van Noord- en
Zuid-Nederland ('s-Hertogenbosch 1968 vlg.), al valt dl. I, betreffende kritieken in boekvorm verschenen gedurende de periode ca. 1880 tot heden en betrekking hebbende op de literatuur van deze periode door K. VAN DE LAARSCHOT,
vrij onkritisch uit.
(36) H.W. EPPELSHEIMER, Bibliographie der deutschen Literaturwissenscha f t
(Frankfurt a.M. 1957 vlg.) .
(37) Spiegel der Letteren (met de jaarlijkse overzichten door E.W. WILLE
The year's work in modern language studies (vanaf 1960) en Publi--KENS),
cations of the Modern Language Association of America.
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De bibliografie van de tijdschriften is een verwaarloosd gebied (38).
R. Roemans, de laatste jaren bijgestaan door H. van Assche, heeft hier
pionierswerk verricht, hoezeer hij zich ook in de ruimte tot Vlaanderen
en in de tijd tot de periode sinds 1893 heeft beperkt ( 39 ) . Zeer gewenst
lijkt me ook, behalve een bibliografisch werk in stricte zin, een gedocumenteerd overzicht van de letterkundige tijdschriften, zoals bijv. Fr.
Schlawe (¢ 0 ) er een op bescheiden schaal heeft gemaakt voor Duitsland,
maar zeer goed denkbaar is buitendien een geschiedenis van de letterkundige tijdschriften in de Nederlanden, een prachtig onderwerp
voor een in alle opzichten groot boek ( 41 ) . Inmiddels, willen wij dadelijk de hand aan de ploeg slaan en tonen dat wij eindelijk van onze tijd
zijn, dan moeten wij, zoals dat voor verscheidene andere vakken reeds
gedaan wordt, de middelen vinden om „abstracts" uit te geven.
Wenselijk is verder een volledig repertorium van de doctorale dissertaties en de licentiaatsverhandelingen (42).
Het wordt ook tijd dat men gaat denken aan een bibliografie van ver(38) Steeds uit het standpunt van de literatuurvorser op zoek naar een eigen
efficiënte apparatuur. Een a an tal tijdschriften kan hij zelf moeizaam selecteren
in Brinkman's Catalogus en J. VAN HOVE, Repertorium van de in België verschijnende tijdschriften (Brussel 1951 vgl.), tijdschriftartikelen in Nijho f f's Index op de Nederlandse periodieken van algemene inhoud ('s-Gravenhage 1910
vlg.) en, voor één jaar slechts
1930 , in het onder de auspiciën van de
(Nederlandse) Rijkscommissie van advies in zake het Bibliotheekwezen uitgegeven Repertorium voor Nederlandsche taal- en letterkunde, I, 1930 (Groningen 1931), dat na dat éne jaar gestaakt werd.
(39) R. ROEMANS, Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur 18931930. Eerste deel : De Vlaamsche tijdschriften (10 afl., Kortrijk 1930-1934) ;
R. ROEMANS en H. VAN ASSCHE, Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften
(H asselt 1960 vlg.) .
( 4° ) FR. SCHLAWE, Literarische Zeitschriften
ten 1885-1910 (Stuttgart 1965 2 ) ;
ID., Literarische Zeitschriften
ten 1910-1933 (ibid. 1962) .
(41) Te veel omvattend voor ons studiegebied zou een tegenhanger zijn van
het panoramisch werk v an J. KIRCHNER, Das deutsche Zeitschriftenwesen.
tenwesen. Seine
Geschichte und seine Probleme (2 dln., Wiesbaden 1958 2 , 1962), dat tot 1900
gaat.
(42) Een overzicht over dertig jaar, voor België, bij A. DEPREZ, Licentiaatswerken en doctoraten in verband met de literatuurwetenschap of de Nederlandse
literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten
voorgelegde werken (1934 1964) in Studia Germanica Gandensia, VII (1965),
blz. 141-215. Een jaarlijkse lijst, eveneens voor België, in Spiegel der Letteren
vanaf 1956-1957 : Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde
licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap.
-
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talingen van literaire werken (43) . Zij kan een brug warden naar een
intensiever bedrijvigheid op het terrein van de vergelijkende literatuurwetenschap.
Het is niet de eerste maal (44) dat ik wijs op de wenselijkheid van
een bio-bibliografisch woordenboek van de Nederlandse letterkunde.
dat aan de eisen van de huidige wetenschap voldoet. Ik mocht daarbij
reeds het Dictíonnaire des lettres françaises, o.l.v. Kard. G. Grente ( 45 ),
aanhalen. Duitsland heeft zijn Kosch (46), die thans geheel herzien
wordt, het handwoordenboek van Wilpert (47) en de Personalbibliographie van J. Hansel ( 4 R) . Oostenrijk heeft zijn eigen lexicon ( 49 ) . Wij
hebben onze Frederiks en Van den Branden, die bijna tachtig jaar oud
is (50) •

(43) Voor de Vlaamse literatuur zijn er reeds de verschillende bibliografieën
van P. ARENTS, o.a. De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald. I. Vertalingen in boekvorm en op los blad, 1842-1943 (Brussel 1944) en De Vlaamse
schrijvers in het Engels vertaald, 1481 -1949 (Gent 1950) . Voor Nederland :
Translations of Dutch literature 1900 - 1957... Compiled by P.M. MOREL in
Bibliographia Neerlandica, II (The Hague 1962) .
Een doorlopende bibliografie verschijnt in het tijdschrift Ons Erfdeel sinds
ie. Het
jrg. VIII (1964-1965) : J. DELEU en J. DELOOF, Proeve van bibliografie.
Nederlandstalige boek in vertaling ; sinds jrg. XII (1968-1969) : Bibliografie
van het Nederlandstalige boek in vertaling, samengesteld door de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Kon. Bibliotheek te Brussel, onder redaktie van
E. van Raan.

(44) Een kwarteeuw Zuidnederlandsche literatuurstudie (1918-1943) in Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche boek (Brussel 1943), blz. 6, ook als overdruk ; Jozef van Mierlo en de literatuurgeschiedenis in Versl. en Med. van de
Kon. Vlaamse Acad. voor Taal- en Letterkunde (Gent 1959), blz. 165.

(45) Paris 1951 vlg.
(46) Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch
begriindet van WILHELM KOSCH. Dritte, vóllig neu bearbeitete Auflage, herausg.
von B. BERGER und H. RUPP (Bern-München 1966 vlg.) .
(47) G. VON WILPERT, Deutsches Dichterlexikon. Biographisch-bibliographisches Handworterbuch zur deutschen Literaturgeschichte (Stuttgart 1963).
(48) J. HANSEL, Personalbibliographie zur deutschen Literaturgeschichte. Studienausgabe (Berlin 1967) .
(49) H. GIEBISCH - G. GUGITZ, Bio-bibliographisches Literaturlexikon 6sterreichs (Wien 1964) .

(50) Nuttig is intussen het kaartsysteem met bio-bibliografische gegevens over
Nederlandse en Vlaamse letterkundigen dat door het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum (Den Haag) en het Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven (Antwerpen) wordt uitgegeven.
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Andere soorten van referentiewerken zijn de letterkundige lexicons.
Deze kunnen uitgaan van auteurs, titels, personages, bewegingen, enz.,
zoals bijv. The Oxford companion to American literature, door J.D.
Hart ( 51 ) waartegenover wij slechts het verdienstelijk amateurswerk
Letterkundig woordenboek van K. ter Laan ( 52 ) te stellen hebben of
er kan uitgegaan worden van de stof, de genres, de stromingen, enz.
zoals het geval is met het onvolprezen Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte ( 53 ) en met (weliswaar internationaal) de Romanfuhrer (51 ) en Gregors Schaus piel f uhrer ( 55 ) , waartegenover wij niets te
stellen hebben. Andere formules zijn Daten deutscher Dichtung, door
H.A. en E. Frenzel ( 56 ), of nog de Deutsche Literaturgeschichte in
Tabellen, door F. Schmitt en G. Fricke ( 57) . Wij hebben niets van dien
aard.
'

Ter oriëntering op het gebied van boek, boekhandel en uitgeverij bestaan gedeeltelijke overzichten van uiteenlopende aard, doch slechts één
algemeen en wel erg summier : Eug. de Bock, Beknopte geschiedenis
van de boekhandel in de Nederlanden ( 58 ), een verkorte druk van een
reeds beknopte studie die Het Nederlandse boek. Overzicht van zijn geschiedenis ( 59 ) heette. Wat weten wij over onze drukkers en onze uitgevers, niet alleen uit de oude glorietijd, maar ook uit latere perioden ?

(51) London 1966 4 .
(52) 's-Gravenhage 1952 2 (deze tweede uitgave met medewerking van L.
ROELANDT) .

(53) Van dit referentiewerk bleek een herdruk noodzakelijk te zijn evenals
trouwens van dat van Kosch en van de Oxford Companions, wat het nut van
deze uitgaven, die bovendien vrij duur uitvallen, bewijst. De tweede, herziene
druk van het Reallexikon staat thans onder de leiding van W. KOHLSCHMIDT en
W. MOHR

(Berlin 1958 vlg.) .

(54) Der Roman f uhrer. Der Inhalt der Romane und Novellen der Weltliteratur. Herausg. von W. OLBRICH und J. BEER (13 dln., Stuttgart 1960-1965 2 )
en, daarop teruggaand, Reclams Roman f uhrer. Herausg. von J. BEER. Deutsche
Romane I, II (Stuttgart 1963 2 , 19642 ) .
(55) J. GREGOR, Schauspiel fuhrer (7 dln., Stuttgart 1953-1964).

(56) Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte von den An f ringen bis zur Gegenwart (Köln 1962 3 ) . Pocket-

uitgave in 2 dln. (München 1964) .
(57) 3 din., Bonn 1949-1952. Daarnaast F. SCHMITT und J. GRES, Abriss
der deutschen Literaturgeschichte in Tabellen (Bonn 1965 4 ) .
(58) Antwerpen 1943.
(59) Brussel 1939.
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Waar vinden wij het allemaal, kritisch en bruikbaar, en bij elkaar ?
Met het onderzoek van de pers is het al niet beter gesteld. Dit terrein
ligt zo goed als braak. Onze historici hebben, met name op initiatief
van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, ons
een voorbeeld gegeven door het publiceren, sinds 1958, van studies,
bibliografieën en repertoria van de pers in Vlaanderen (6°) . Zover
heeft de literatuurstudie het weer niet gebracht.
Nog enkele woorden over wat ik kortheidshalve archieven en verzamelingen zal noemen. Nuttig zou een lijst zijn van archieven, bibliotheken, musea, wetenschappelijke instellingen, verenigingen, genootschappen en particuliere verzamelingen in België, Nederland en. FransVlaanderen en daarbuiten, waar manuscripten, zeldzame drukken, documenten, brieven e.d. die van belang zijn voor de Nederlandse letterkunde, bewaard worden ( 61 ) . Het zou natuurlijk een flink beredeneerde
en gecommenteerde lijst dienen te zijn met opgave van de aard daarom vooralsnog niet de inventaris van het aanwezig materiaal.
*

^
^

Deze zeer vluchtige verkenning heeft misschien de indruk gewekt
van een ontstellende nalatigheid. De tekorten en desiderata zijn inderdaad ernstig en talrijk. Dit is geen stilstand, dit is achterstand. Van
schuldvragen en van kritiek onthoud ik mij ; ik pleit evenmin verzachtende omstandigheden. Ik doe ook niet aan contestatie. Zeker wil ik
niet gezegd hebben dat het bij ons inzake Nederlandse literatuurstudie
de dood in de pot is ; er valt integendeel een verheugende, gevarieerde
activiteit te constateren. Ik heb me dan ook een ogenblik afgevraagd, of
ik niet liever de op diverse gebieden bereikte resultaten zou opgesteld
(60) In de reeks Bijdragen van bovenvermeld Centrum, uitgegeven door Editions Nauwelaerts, Leuven.
(61) Voor Nederland kan de Bibliotheek- en documentatiegids voor Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ('s-Gravenhage 1966 2 ) van dienst
zijn, ofschoon niet met het oog op de literatuurstudie opgevat. Dit is wel
het geval met P. RAABE, Quellenrepertorium zur neueren deutschen Literaturgeschichte (Stuttgart 19662 ).
Met betrekking tot de Vlaamse letterkunde na 1750 beschikken we thans
over de bijgewerkte klapper v an het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven : Stad Antwerpen. Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Klapper op het bezit ([ Antwerpen] 1968 2 ) .
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en afgewogen hebben tegen wat nog te doen valt. Dat zou alleen wat
zalf op de wonden geweest zijn. Wij moeten de toestand durven zien
zoals hij is. Ik heb ten slotte maar liever de verschillende rubrieken systematisch afgetast en kort verslag uitgebracht.
Aan dit systematisch aftasten zijn pijnlijke ervaringen voorafgegaan.
Om te beseffen wat ons ontbreekt aan werkinstrumenten moet men
gaan aankloppen zijn bij instellingen die geen inventaris van hun bezit
hebben of andere waar men geen spoor vindt van documenten, die
er gecatalogeerd zijn. Men moet drukke contacten hebben gehad met
een modelarchief als het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, waar een ongelofelijk rijk materiaal zich steeds maar ophoopt
en niet kan gevaloriseerd worden bij gebrek aan wetenschappelijk personeel en financiële middelen. Of men moet zich gewaagd hebben aan
de studie van Gezelle, een figuur, dacht ik, die boven de 19de eeuw uitrijst en waar vele wegen naar leiden en van uitgaan, daarom dus interessant voor ons onderwerp. Ik wil het niet hebben over de Gezellestudie als zodanig, met haar indrukwekkende literatuur, maar over de
ervaringen van een vorser die zich op het Gezellepad begeeft. Niet alleen dwaalt hij in een Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige
Werken ( 62 ) die helemaal niet volledig zijn, aangezien o.a. de gelegenheidsgedichten, het journalistiek proza en een groot gedeelte van de
briefwisseling ontbreken. Hij mist een lijst van de eerste drukken van
Gezelle en rekent er niet meer op, bij zijn leven een bibliografie van de
geschriften van Gezelle te zien verschijnen, nochtans is dat de basis
van de grondige kennis van het werk en de mens. Hij mist wetenschappelijke informatie over dag-, week- en maandbladen waar Gezelle aan
meewerkte. Hij mist studiën, ja dikwijls de meest elementaire inlichtingen over drukkers en uitgevers ; een bio-bibliografisch lexicon ; een
catalogus van 19de-eeuwse leesboeken en bloemlezingen ; een oriëntering over letterkundige depots en verzamelingen. Hij weet dat er
bijdragen over Gezelle opgenomen zijn in verschillende feestbundels.
Hoeveel zijn er dat ? ik bedoel hoeveel bijdragen en ook hoeveel feestbundels, want er bestaat geen bibliografie van Nederlandse feestbundels, die nochtans zo een rijke mijn van studies zijn (3).
Kan er iets ondernomen worden ? Vooraleer deze vraag te beant-

18 dln., [Brussel] 1930-1939.
(63) Zijn Bredero en Hooft er zoveel beter aan toe dan Gezelle ? Het zijn
nochtans sedert onheuglijke jaren erkende toppen.
(62)

326
woorden wil ik wijzen op twee recente initiatieven, regelrecht uit de bovengeschetste noodsituatie ontstaan.
Het een is het „Centrum voor de studie van het Vlaamse Cultuurleven vanaf het begin van de 18de eeuw", dat in 1967 werd opgericht en
gevestigd is in het AMVC, te Antwerpen. Het heeft tot doel alle archivalia die betrekking hebben op het Vlaams cultuurleven sedert 1700
te inventariseren en in de vorm van inventarissen, geleidelijk ook in de
vorm van studiën uit te geven. Het staat onder de leiding van hoogleraren en zal dank zij de steun van het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek een aantal wetenschappelijke navorsers in dienst nemen.
Het ander initiatief is de oprichting van een „Centrum voor Gezellestudie", dat sedert okt. 1966 bij de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te
Antwerpen functioneert. Het is bedoeld als documentatie- en studiecentrum en stelt publikaties in het vooruitzicht.
Gemeenschappelijk aan beide los van elkaar tot stand gekomen initiatieven is het besef dat fundamenteel onderzoek door vorsers die in een
georganiseerd verband werken een noodzaak is om achterstand in te
halen. De vraag of iets kan ondernomen worden om tekorten als de bovengeschetste te dekken kan m.i. slechts een constructief antwoord krijgen, indien de middelen warden gevonden om, zoals voor beide centra,
ook voor het hele vak een fundamenteel onderzoek door vorsers-metstatuut en bijgestaan door een bureauredactie te organiseren ( 64 ) . En
D e gunstiger toestanden op het gebied van het georganiseerd wetenschappelijk onderzoek maken deze concrete suggestie thans mogelijk. Vijfentwintig jaar geleden kon ik slechts de wens uiten dat een centrum voor literaire
geschiedenis (bedoeld was kennelijk : voor literatuurstudie) zou warden opgericht en kon ik slechts enkele m.i. belangrijke taken voorstellen. Ik kan niet zeggen dat mijn woorden in goede aarde gevallen zijn. Zij luidden aldus : „Zulks
[d.i. de toegenomen activiteit inzake literatuurstudie in Vlaanderen] neemt niet
weg dat er nog heel wat desiderata te formuleren blijven. Allereerst met betrekking tot de verjonging van de methodes ; doch daarnaast ook wat betreft de organisatie zelf van de literatuurstudie. Vakken van recepteren datum als de wetenschappelijke dialectologie en de toponymie hebben de noodzakelijkheid van een
zekere centralisatie ingezien en er de passende gevolgtrekkingen uit gemaakt.
Ook de literatuurstudie kan slechts voordeel halen uit het oprichten van een centrum voor literaire geschiedenis, dat jaarberichten zou opstellen, een uitsluitend
aan haar onderwerp gewijd tijdschrift zou uitgeven en aldus de in Noord en Zuid
nog steeds gebruikelijke formule van het gemengd tijdschrift voor taal- en letterkunde zou laten varen, misschien ook teksten en monographieën zou bezorgen,
maar zeker een broodnoodig Biographisch Woordenboek en waarom niet, in
samenwerking met Noord-Nederland, een Encyclopedie van de Nederlandsche
Letterkunde ?" (Een kwarteeuw Zuidnederlandsche literatuurstudie, blz. 6) .
(64)
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dan nog zou het een illusie zijn, te verwachten dat op korte termijn zal
verwezenlijkt worden wat in driekwarteeuw niet werd ondernomen. Is
het vermetel te menen dat er voor het principe zelf van een organisme
voor onderzoek een redelijke kans bestaat in deze tijd, nu de regeringen
zijn gaan inzien dat zij financiële verantwoordelijkheid dragen tegenover het wetenschappelijk onderzoek ? Mag men niet aannemen dat
zij naast de steun die zij op steeds ruimere en meer efficiënte wijze aan
de levende literatuur verlenen, ook bereid zijn het valoriseren van het
literair patrimonium te helpen mogelijk maken ? Alleen dank zij rijkssteun kan een initiatief met allure vorm krijgen in onze landen. Ik voeg
erbij dat men aan heel de zaak niet hoeft te beginnen, als men niet
bereid is groot te zien. Dit grote zal nog altijd kleiner zijn dan wat voor
de exacte wetenschappen en de techniek wordt gedaan.
Omtrent de vorm en de uitbouw van zulk een initiatief meen ik dat
één man het niet op zich nemen kan, een uitgewerkt plan voor te leggen. Alleen reeds de voorgenomen structuur moet de vrucht zijn van
gemeenschappelijk overleg tussen specialisten en instanties in Vlaanderen en Nederland. Beide delen van de Nederlanden dienen bij de
zaak betrokken te warden, waarbij voorlopig in het midden blijft, of
een centrale instelling dan wel een taakverdeling over twee samenwerkende vleugels gewenst is.
Ik hoef daar vandaag niet verder op in te gaan. Wel zij het mij vergund, ervoor te waarschuwen dat mijn voorstel geen panacee is. Het
werk van graven in de diepte of van synthetiseren dat sinds jaren in zijn
bonte verscheidenheid verricht wordt, moet doorgaan.
De Academie kan daarbij nuttig werk blijven leveren door het geven
van impulsen, of, zoals vandaag, van waarschuwingen, verder door het
uitschrijven van prijsvragen en het publiceren van financieel niet renderende studies. In haar geestdriftige jonge jaren heeft zij vérder gezien en zelf de hand aan het werk geslagen, toen zij het plan opvatte
van een grote bloemlezing van 16de-, 17de- en 18de-eeuwse schrijvers
en toen zij de uitgave van een bio-bibliografisch woordenboek van de
Vlaamse letterkunde aanvatte. De bloemlezing kwam er niet en van
het woordenboek verschenen slechts drie afleveringen in een spanne
tijds van zeven jaren ( 65 ) . De geestdrift werd blijkbaar niet geschraagd
door een doelmatige organisatie. Het is mijn persoonlijke overtuiging

( 65 ) Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers (3 afl., Gent 19001907) .
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dat de Academie, zoals ze functioneert, ook vandaag geen grote werkinstrumenten kan voortbrengen. Ik acht het echter mogelijk dat zij een
beschermende en coordinerende rol zou vervullen en de zetel van een
centrum voor onderzoek zou worden.
De grote hoop blijft gevestigd op de universiteiten en de universitaire
instellingen. Hier voltrekt zich een gunstige kentering. Dit blijkt uit de
eerder vermelde hervorming van het programma van de germaanse filologie en uit een zich stilaan baan brekende evolutie voorlopig
slechts in de geesten van faculteiten naar departementen, wat een
grotere mogelijkheid van zelfstandigheid en specialisering inhoudt. Het
zou echter gewenst zijn dat docenten en vorsers aan de universiteiten en
universitaire instellingen inmiddels nauwe contacten zouden leggen en,
zonder hun onafhankelijkheid prijs te geven, een gedeelte van hun activiteit op elkaar zouden afstemmen.
En ook de stille, meestal hardnekkige individuele arbeid, vaak na de
dagtaak verricht, moge voortgang vinden. Zoveel van wat de Nederlandse literatuurstudie toonbaars heeft is ontstaan als hobby of uit een
geestdrift zonder berekening, niet zelden uit een roeping die wegens
omstandigheden niet geheel tot ontplooiing kon komen.
Het detailwerk van geringe of grote omvang, door alleenstaanden of
in het raam van leeropdracht of vorserstaak ondernomen, is zinvol voor
het geheel. Uit dit werk toch moeten nieuwe gegevens komen voor de
uitgave van Hooft, de biografie van Huygens, de monografie over
Conscience, het leven van Gezelle, allemaal nog eens voorbeelden
van eenvoudige, daarom niet minder pertinente leemten en desiderata.
De onmisbare detailstudie zal de onmisbare werkinstrumenten ten nutte
komen, terwijl de laatstgenoemde op hun beurt het detailonderzoek zullen vergemakkelijken, bespoedigen en prikkelen.
Dit laatste woord vat goed samen wat ik vandaag heb willen doen.

NOMINATIEFF[JNCTIE VAN HET EERSTE LID
VAN DETERMINATIEVE COMPOSITA ?
door
A. VAN LOEY
Lid van de Academie

Overbekend is dat, onder de composita, de determinatieven uit twee leden bestaan waarvan het ene het andere bepaalt : voordeur, achterdeur,
eetkamer, slaapkamer. Wanneer de twee leden elk een substantief zijn,
kan men nagaan in welke verhouding het bepalende lid tot het bepaalde
staat : het eerste lid noemt de stof : strohoed, ijzerdraad, -- de functie :
windscherm, regenjas (scherm tegen de wind, jas tegen de regen) , —
de bestemming : wijnfles, jachthond, brievenbus, het geeft een vergelijking aan : stofregen, netvlies, het noemt het middel : vuistslag,
stoommachine, handwerk, de tijd : zomervacantie, nachtwerk, middagdutje, de plaats : korenbloem.
Sommige van deze bepalingen herinneren aan functies in het syntactisch verband : de plaats is de locatief, de bestemming de datief, het
middel de instrumentalis. Bij de plaats kan men ook nog denken aan
de herkomst : noordenwind, hemelvuur, of het doel van een beweging
hemelvaart, kerkgang. Bij het type kachelsmid, wapensmid zien sommigen in het eerste lid een accusatief ( 1 ) ; op duidelijker wijze is accusatief het eerste lid wel in de volgende samenstellingen waarin het
tweede lid nomen agentis is : schoenmaker, kleermaker, boomkweker,
leerlooier, druktemaker, zonnewijzer, kilometerteller. Bij nader toezien
echter gaat men zich afvragen of het eerste lid wel steeds de accusatief
is bij het verbale begrip dat in het nomen agentis, het tweede lid, uitgedrukt is : terwijl bijv. vrouwenliefhebber wel kan ontstaan zijn uit
de syntactische verbinding vrouwen liefhebben (in ongunstige zin) ,
kan men zich bij bloemenliefhebber, paardenliefhebber moeilijk de

( 1 ) Te oordelen naar hd. Ranke-, Plane-, Verseschmied, waarin schmied opgevat wordt als nomen agentis (Walter Henzen, Deutsche W7ortbildung, 1947,
§ 28, blz. 62 ; Max Niemeyer Verlag, Halle/Saale ; Samml. kurzer Grammatiken germ. Dialekte. B. n° 5) en vgl. hiermee ndl. leugensmeder, -smid
(W.N.T. VIII. 1. 1682, bron : Van Moock) .
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syntactische samenkoppeling bloemen, paarden liefhebben voorstellen,
zodat bloemenliefhebber een liefhebber van bloemen (W.N.T. VIII.2.
2106) is, en zo ook zal men toneelliefhebber, roeiliefhebber moeten
beoordelen : liefhebber van toneel, liefhebber van roeien. Het zijn analogieformaties.
Boedelbeschrijving ook is dan te ontleden in „beschrijving van de
boedel", houtverkoop, houtveiling is „verkoop van hout, veiling van
hout". Zekerheid in deze kwestie of men bij dgl. samenstellingen te
doen heeft met een uit een syntactische koppeling gegroeide formatie,
heeft men zelden. Duidelijk is de middelnederlandse formatie huushrekinge : we treffen het aan in een van de Gentse keuren van voor
1240 ( 2 ), t.w. : so salmen thus breken biden uonnesse der scepenen (lat.
aldaar : domus diruenda iudicio scabinorum) , en in dezelfde alinea
even verder : die te dire husbrekinghen niet ne comt (lat. : qui ad diruendam domum illam non uenerit) .
Naast de accusatief- bestaat nog de genitief-verhouding. Syntactische
groeiformatie vertoont duidelijk het ontstaan van het woord stadhuis.
Toch zou men, afgaande op het materiaal in de woordenboeken, veeleer
denken aan analogieformatie .Van dit woord heeft het W.N.T. XV,
425 als oudste vindplaats Plantijn a° 1573 ; in het Mnl. W. komt stathuis niet voor, maar wel biedt het Mnl. W. een vrij lange lijst van samenstellingen : statarn pt, bede, boec, brief, cnape, meester, recht,
wage enz. Dan zou stadhuis naar analogie van deze oudere formaties
-

-

-

-

-

-

-

kunnen zijn gevormd. Toch vindt men bij Verdam 7. 1967 s.v. stat

de koppeling der stat huys uit a° 1530 (Excellente Cronike ; Bouwst. n°
423). Ouder nu dan deze vindplaats uit a° 1530 is de volgende : Brussel a° 1477 dat wy ... op der stadhuys seynden sullen ... commissarissen, -- dat ... te acht uren 's morgens de gesworene ... vergaderen
sullen in der stadhuys ( 3 ) . De syntactische koppeling der stat huys blijft
in de 16de eeuw nog in gebruik : Mechelen a° 1546 op ter stalt huys,
vgl. aldaar a° 1474 opt scepenhuys, a° 1435 opter sce penhuys ( 4 ) . Voort-

gezet onderzoek zal wel meer materiaal aan het licht brengen, o.m. de

(2) A.C.F. Koch, Vroeg middelnederlands ambtelijk proza. Groningen, J.B.
Wolters, 1960 (Fontes Minores Medii Aevi), blz. 29.
(3) F. Favresse in Bulletin de la Commission royale d'Histoire. Brussel, t.
XCVIII, 54 v.
( 4 ) H. Vangassen, Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant. 1954, blz. 708, blz. 698 (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, III).
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datum van het voorkomen in een tekst van het compositum ( dat of het)
'

stadhuis.

De overgang van syntactische koppeling tot samenstelling, die zichtbaar is aan de isolering van betekenis en formele kenmerken, is te allen tijde mogelijk en in het middelnederlands dus niet aan een bepaalde
eeuw gebonden. Schijnt tot dus ver het compositum stadhuis pas uit de
16de eeuw te dagtekenen, zo vindt men van begijnhof een duidelijke
overgang reeds op het einde van de 13de eeuw. Het Mnl. W. kent niet
eens begijnhof, het Mnl. Handwoordenboek vermeldt, uiteraard zonder
datum, bagijnho f . De nu volgende vindplaatsen spreken duidelijke taal:
Mechelen a° 1 289 op ene huur met tuen kamaren int straetke vore der
beghinen hoef (cork. 4, reg. 4), a.1295 dat broeder jan van der (sic)
cranken beghinen heft ghecreghen ten (sic) cranken beghinen bouf int
hof drie pont siaers (Dark. 25, r. 3) : in het tweede citaat hebben we dus
een semantische koppeling op afstand (de cranke beghinen ... int hof),
in het eerste citaat een syntactische koppeling : vore der beghinen hoef,
en juist dit laatste vindt men als formele samenstelling in 1296 (oork.
29, reg. 5) : hebben ghegheven ... ten cranken beghinen bouf int beghijnho f . Het formele in de samenstelling„ tegenover de vooropgeplaatste genitiefbepaling in der beghinen hof, is het lidwoord t dat zelf
nu het geheel : begijnhof, bepaalt ( ). Bij stadhuis en begijnhof blijkt
dus de genitiefverhouding zeer duidelijk uit de gelijktijdig bestaande
syntactische koppeling.
Tot dus ver hebben we verschillende verhoudingen van de leden gezien : ablatief (noordenwind), locatief (korenbloem), genitief (stadhuis, begijnhof), accusatief (.schoenmaker, huu.rbrekinge). Juist naar
aanleiding van huusbrekinge (so sal men thuus breken) kan men zich
afvragen, of ook nominatiefverhouding bestaat, bijv. aardbeving (antstaan bijv. uit de syntactische koppeling : we zien de aarde beven). Wie
dat zo opvat, zal wel geneigd zijn in aardbeving een nominatiefverhouding te zien.
Zijn er meer voorbeelden, die in dat geval, t.w. nominatiefverhouding,
verkeren ? Ik vrees wel van niet. Terwijl de accusatiefverhouding duidelijk te zien is in brandstichting, kunstliefhebber, eerbied, mnl. huusbreking, nnl. dankzegging, huishouden, deelneming, boekbinder, erf.

—

5

( 5 ) Begijnhof zal wel staan voor begijnnhof = beginenho f . De vindplaatsen
bij P. de Vroede, Mechelsche Middelnederlandsche Oorkonden van voor 1300,
in : Verslagen en Meded. Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
1942, blz. 134, blz. 153.
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later, boekhouding, is het aantal nominatiefvormingen zeer gering, ja
vrijwel nihil : we hebben wel engelenval, regenval, sneeuwval, steenval, waterval, maar dat zijn allemaal jonge woorden die al best kunnen
warden opgevat in een verbinding met v a n : val van de engelen, val
van regen, van sneeuw, van steen, van water. Een aanwijzing in die
zin, die sterk te denken geeft, biedt het mnl. waterganc (Mnl. W. IX,
1813) : „zo wie die stoppet den loop van den wateren, dat men heet
waterganck", te vergelijken met de overeenkomstige latijnse tekst : „quicumque cursum aquarum qui dicitur waterganck incluserit" (bron : K.L.
Dierickx, Gends Charterboekje ; Bouwstoffen n° 491) . Aan wie nnl.
treinenloop zou aanhalen, kan men tegenwerpen, dat het hier gaat om
de „loop van de treinen" ; bokkesprong, kattesprong is niet „sprong
van een bok, van een kat" maar een „sprong zoals een bok, een kat
maakt" ; stierengevecht is een „gevecht van stieren". Enz.
Kan men dan, voor een semantische nominatief verhouding, in het
nnl., zelfs in het mnl. (waterganc) geen onomstootbaar bewijs vinden,
kan men al evenmin als basis een syntactische koppeling vinden, dan
zou een formeel kenmerk (een vorm van nominatief of van genitief
dus) ons kunnen helpen, wel te verstaan in vindplaatsen met flexie, dus
ouder dan het mnl. W. Wilmanns (Deutsche Grammatik II, § 393)
vermeldt wel accusatief verband, maar niets met betrekking tot de nominatief ; een complicatie daarenboven in het oudgermaans is de omstandigheid dat het eerste lid van de composita in de stamvorm verschijnt, zelden in een flexievorm, vgl. bijv. gotisch (acc.) dulga-haitja
„schuldenaar" (vgl. ohd. scult-heizo) met dulgs, gen. dulgis, en in ons
voorbeeld is dulga dan de a-stam en niet de accusatief duig; zo nog got.
(dat.) auga-dauro „venster, eig. deur voor het oog" : auga en niet
augin.
Waar Charles T. Carr ( 6 ) dan schrijft : „The second „member may
be a nomen actionis from an intransivite verb, and the first may be the
logical subject of the action" blijft het bewijs toch achterwege dat de
vorm van het eerste lid de vorm van de nominatief is, en niet eventueel
de stamvorm in de genitief : bij Carr oudeng. deo f oldaed, heregang,
sunnbryne (aldus te lezen voor de drukfout bij Carr : swnbryne) ; ohd.
erdfal,
al, erdgiruornessi, erdbiba, aharunst, bluotgang, here/art.
( 6 ) Charles T. Carr M.A., Nominal Compounds in Germanic, 1939 (London, Oxford University Press ; - St. Andrews University Publications, n° XLI) ,
p. 321 v. - Enig voorbeeld van nominatief-verband al evenmin bij Sten Hagstróm Zur Inversion in deutschen Satzwórtern (Uppsala Universitets Arsskrift
1952 : 8).
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Bij deo f al daed vermeldt het Anglo-Saxon Dictionary van Bosworth
and Toiler lat. diaboli machinatio : dan zou ags. d eo f ol daed leenveral, erdgiruornessi
taling zijn van diaboli machinatio. Dat in ohd. erdfal,
het eerste lid het logisch subject van de handeling zou zijn, is zo maar
op het eerste gezicht wel niet onmogelijk, maar die opvatting strandt op
de constatering dat (aardbeving, mnl. ertbevinge) oudeng. eordbeo f ung
de vertaling is van terrae motus (Mt. 24,6 ; 28,2), een genitivus subjectivus (Carr, o.c. p. 322 vn. 1 en p. 14) .
Het ziet er dus naar uit, dat in determinatieven het eerste lid (substantief) niet als subject van het tweede lid (nomen actionis) optreedt :
aan de vorm van het eerste lid is het niet te bewijzen. Dat eerste lid
staat veeleer in een genitiefverhouding, die al vertoont het niet steeds
een specifieke vorm wel duidelijk aan de leenvertaling is te zien.
Niet alleen de leenvertaling brengt licht. Ik meen, dat ook de vermeende verhouding subject-predicaat in het determinatieve compositum
niet te halen is uit de syntactische koppeling subject-predicaat.
In het syntagma „de aarde beeft" hebben we een onderwerp : de
aarde, waarover het predicaat beeft iets uitzegt. In dit syntagma kunnen we dan een kern zien : de aarde, die een bepaling krijgt : beeft (de
bepaling, t.w. het verbum, congrueert met de kern, het subject) , en dan
is de aarde als onderwerp regens, beeft rectum : de relatie van beide leden van het syntagma is hypotactisch, onderschikkend. Maar men kan
de relatie ook zo zien, dat van het werkwoord beeft iets wordt gezegd
(wat beeft ? de aarde beeft) en dan is het werkwoord, de persoonsvorm, regens (de kern) en het onderwerp de bepaling, rectum. Eigenlijk ligt de relatie zo, dat beide delen elkaar bepalen, elkaar niet kunnen
missen, „coactief " zijn ( 7 ) : vgl. „de kleine jongens lopen" (waarin bij
jongens de bepaling kleine kan weggelaten worden zonder de structuur
te wijzigen) en „de jongens lopen" (waarin de jongens of lopen
niet kunnen weggelaten worden zonder de structuur te breken) .
In het syntagma de aarde beeft is er dus een andere structuur dan in
het syntagma „der aarde beving" : hier hypotaxis, daar coactie. Daarom kan een samenstelling van het determinatieve type aardbeving, engelenval, mnl. waterganc, ohd. here f art, bluotgang enz. niet „samengegroeid" zijn uit een „syntactische koppeling" van het coactieve type.
T.a.v. samenstellingen van het type loopjongen, schuiftrompet, tuimelraam kan men aanvoeren, dat in dit type wel duidelijk een nomina-

-

( 7 ) F.G. Droste, Grondbeginselen van de Nederlandse Grammatica. Tweede,
herziene druk Van Goor Zonen, Den Haag, 1965, blz. 127 v.
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trefverhouding is te zien : een jongen die loopt, een trompet die schuift,
een raam dat tuimelt. Van het eerste type, t.w. aardbeving (= de aarde
beeft) , verschilt dit tweede type door : de omstandigheid dat in die
tweede type de nominatieffunctie voorkomt in het tweede lid (niet in
het eerste : aardbeving), zo dat het tweede lid, uiteraard het bepaalde
lid, door het eerste bepaald wordt (vgl. tuimelraam, schuifraam) . Met
deze structuur (le lid : bepalend, 2e lid : bepaald) komt dit tweede
type volkomen overeen met de gewone composita voordeur, achterdeur,
eetkamer, slaapkamer (waarin, tussen haakjes gezegd de verbale
stam eet, slaap een bestemming aanduidt, niet een handeling verricht
door het 2e lid : kamer) . Zo ook drukt in het type tuimelraam de verbale
stam tuimel een eigenschap, een kenmerk uit van het 2e lid raam, niet
een verrichting, d.w.z. : (het is) een raam dat tuimelen kan, niet : het
raam tuimelt.

Ik heb niet de pretentie de eerste geweest te zijn om aan de nominatieffunctie van het eerste lid van een determinatief van het type substantief
+ substantief te twijfelen : „ ... determinative Nominalkomposita gibt
es eigentlich nicht, da ein Nominativ nicht von einem Nominativ abhangen kann", zegt Walter Henzen, die er aan toevoegt : „Ein Nominativ im ersten Glied ist nur denkbar bei kopulativen Bildungen (§ 46f)
wie Gottmensch, jammerschade..." (§ 23, blz. 53).
En toch ! Ondanks mijn syntagmatische bevindingen hierboven bestaat één nederlands compositum, een eigennaam, waarvan het eerste
lid onweerlegbaar nominatieffunctie heeft, maar ... waarvan het tweede lid geen nomen actionis is, doch zonder meer de persoonsvorm van
een werkwoord, met afgesleten uitgang. Het is de naam van. Brussels
bekendste burger : Manneken Pis. De naam is eigenlijk een zin, waarvan de tot dus ver oudst bekende vindplaats (10 januari 1453) in een
claernesse „regeling, verordening, beslissing" ( ) over de „wijken" van
de stad Brussel luidt : „Den zesten wijck, van Sinte Jacops poirte tot der
Lakenhallen ende vandair, tot der Spiegelbruggen, ende van Sinte Jacops poirte tot dair dMenneken pist ende al in de Stoof strate... ", „Den
sevensten wijck, vandair dMenneken pist tot der Steenpoirten..."
8

( 8 ) uitg. door R. Laurent in : Hommage au Pro f esseur Paul Bonen f ant
(1899-1965) . Etudes d'Histoire médiévale dédiées à sa mémoire par les anciens
élèves de son séminaire à l'Université libre de Bruxelles. Bruxelles, 1965, blz.
477 (bron : origineel zoek, copie Boeck metten Hare en Witcorrectieboeck, Archief Stad Brussel, 15 de eeuw) .
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De oudste vorm van Manneken pis komt dus voor in een plaatsaanduidend, als locatief op te vatten syntagma : dair dMenneken pist. Het
tegenwoordige Manneken Pis is „verschrijftaald" uit (plaatselijk) Brussels Menneke Pis (met klemtoon op het laatste lid), en dit is wat overblijft uit (de zin met locatieve functie) „daar, d.i. waar het menneke
jongetje, zoontje) pist".
Niet alleen als folkloristische eigenaardigheid, maar ook als groeiformatie uit een zin met subject en predicaat mag Mannekenpis wel een
unicum heten.

KULTUURINVLOED ( 1 )
door

Dr. Roland WILLEMYNS
Aspirant N.F.W.O.

Hoewel bij Middelnederlandse skribenten zeker niet de bedoeling voorzat hun teksten in een soort algemeen Nederlands te schrijven, is het
toch zo dat het een bezorgdheid van alle tijden is, uit de geschreven taal
enkele kenmerken die als te zeer „lokaal gebonden" worden ervaren, te
weren.
Ik wil mij hier beperken tot een onderzoek om vast te stellen in hoeverre de Middelvlaamse skribent een taal schreef die afweek van de
taal die hij sprak, hoewel het natuurlijk niet steeds makkelijk is om van
dit laatste een duidelijke voorstelling te hebben.
Het is mij dus niet te doen om wijzigingen in de taal zelf ; ik wil het
wel hebben over de vraag waarom en in hoeverre de Middelvlaamse
skribent zich genoopt voelde een bepaalde klank anders voor te stellen,
opzettelijk anders te schrijven dan hij hem uitsprak, dan hij zou gedaan hebben indien het zijn bedoeling zou zijn geweest, zuiver en onvervalst dialekt te schrijven. In concreto komt het er bv. op neer na te
gaan waarom men „al" schreef, alhoewel men „ol" uitsprak.
We stellen hier dus ter diskussie ,,kultuurinvloed", een te pas en te
onpas gebruikte term die vele ladingen dekt. In het kader van een
kongreslezing is het onmogelijk een zo ingewikkeld probleem volledig te behandelen. Ik heb echter enkele maanden geleden een studie
voltooid over de klankleer van het laatmiddeleeuwse Brugs ( 2 ) en op
enkele punten, die ik daarin terloops of in een ander verband heb aangestipt, wil ik hier even dieper ingaan. Ik hoop dat het op grond daarvan wel mogelijk zal zijn een inzicht in de problematiek te krijgen.
Al wie het begrip „kultuurinvloed" hanteert, bedoelt daar niet nood-

(1) Dit artikel bevat, in licht gewijzigde vorm, de tekst van een lezing gehouden onder de titel „Dialekt versus algemene taal : ook een Middelvlaams
probleem ?", op het 27ste Vlaams Filologenkongres, Brussel 10 april 1969.
(2) R. WILLEMYNS „Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs
op het einde van de Middeleeuwen", (onuitgegeven dissertatie, Universiteitsbibliotheek Brussel), Brussel 1968.
:
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zakelijk hetzelfde mee. Vooral volgende opvattingen zijn mondgemeen :
Het overnemen van een spelling uit een gebied dat als kultureel
hoogstaander wordt beschouwd of dat wordt nagevolgd uit eerbied
voor een hogere ontwikkeling. Of die hogere ontwikkeling reëel
is of ingebeeld, doet niets ter zake, alleen de overtuiging van de
„ontlener" telt. Ook kan men bepaalde typisch lokaalgebonden klanken of uitdrukkingen die door de auteur zelf als „boers" of „plat"
worden beschouwd, vermijden.
2) Het bewust vermijden van provincialismen omdat men een mengtaal of eenheidstaal wil schrijven, het streven dus naar een algemeen
Nederlands.
3) Invloed van schrijftraditie waardoor een nieuw taalverschijnsel als
zodanig niet steeds herkend kan worden, omdat men de vroegere
spelling behoudt.
Theoretisch kunnen deze drie verschijnselen elk afzonderlijk of gekombineerd optreden. De filoloog die zich met het onderzoek van Mnl.
teksten bezig houdt, moet op deze faktoren letten om bepaalde eigenaardigheden te verklaren, bepaalde vormen die in het dialekt van het
onderzochte gebied niet thuishoren, te kunnen plaatsen.
Punt een en punt drie zijn min of meer lokaal gebonden, punt twee
daarentegen is algemeen. Het komt er dus eerst op aan uit te maken
of er in de middeleeuwen inderdaad een neiging is waar te nemen om
een algemene taal te gaan schrijven. JACOBS zegt in zijn Middelvlaams :
„ ... elders is reeds vastgesteld, dat wanneer een taal als schrijftaal begint op te komen, er tegelijkertijd een soort van stilzwijgende overeenkomst aangaande de orthographie ontstaat, bij zooverre dat een klank
die in het hoofddialect phonetisch juist wordt voorgesteld, elders, alhoewel gewijzigd in de uitspraak, toch door diezelfde symbolen wordt
voorgesteld" ( 3 ). P. VAN HAVERBEKE daarentegen schrijft ( 4 ) : „Onder
de dialectische eigenaardigheden hier behandeld werd door geen enkele
scribent afstand gedaan van..." en hij geeft dan een reeks typische
Brugse vormen die inderdaad bij geen enkele schrijver ontbreken. Beide uitspraken zijn helemaal niet in tegenspraak met elkaar : immers, dat
er ondanks grote uitspraakverschillen toch een relatief grote overeenkomst in spelling bestaat, staat evenzeer vast als het feit dat de meeste
(3) J. JACOBS „Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche
dialecten", Gent (uitg. KVA), 1911, p. xlvj.
(4) P. VAN HAVERBEKE „De dertiende-eeuwse Middelnederlandse oorkondentaal te Brugge en omgeving", Gent (uitg. KVA) 1955, p. 93.
:

:
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Middelnederlandse skribenten geen afstand deden van de meest typische kenmerken eigen aan hun dialekt.
Wat het streven naar algemene taal betreft, veel dingen worden duidelijk na het lezen van het boek van DR. L. VAN DEN BRANDEN „Het
streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in
de 16de eeuw" ( 5 ) . De eerste die zijn stem verhief voor het Nederlands
was de Antwerpse boekverkoper en drukker Jan GYMNICK en dat gebeurde in zijn Liviusvertaling van 1541 ( 6 ) . Dat betekent dat voor het
eigenlijke Middelnederlands alle taalijveraars die na GYMNICK komen,
van geen nut meer zijn. Bovendien, we zien dat DR. VAN DEN BRANDEN in die groep drie soorten onderscheidt : mensen als Jan CAUWEEL,
Cornelis van GHISTELE, Lucas DE HEERE die vooral opkwamen tegen de
minachting voor de eigen literaire produktie ; verder CASSANDER, BECANUS e.a. die vooral de miskenning van onze taal aan de kaak stelden en
tenslotte woordenlijstmakers en/of puristen als Joos LAMBRECHT, Jan
VAN MUSSEM, Jan UTENHOVE en vele anderen ( 7 ) . Bij al die mensen die
vóór 1575 aan het woord kwamen was er geen enkele die expressis verbis erop aandrong, een „algemene" taal te gaan schrijven, uitzondering
gemaakt dan voor Jan UTENHOVE die in zijn ,,Nieuw Testament" dat in
1556 werd gedrukt, poogde op zijn ééntje een A.B. ( ?)N. avant la lettre
te kreëren ( 8 ) . Voor de rest heeft zich daar nooit iemand druk om gemaakt, váór 1550 zeker niet. Het streven naar een algemene taal, d.w.z.
een taal die boven de streektalen zou staan was, alleszins tot laat in de
16de eeuw, onbestaande. Ook GOEMANS' onderzoekingen ( 9 ) van o.a.
de taal van Meurier en Sexagius, leidden tot deze gevolgtrekking. Dat
kunnen we dus bij onze beschouwingen gerust terzijde laten.
Blijven de beide andere faktoren. We laten de theorie nu even aan de
kant en willen U enige feiten voorleggen die wij voornamelijk in het
Brugs van de 15de-16de eeuw hebben aangetroffen.
:

1)

Laten we met een zeer typisch geval beginnen. Eén van de ken-

(5) Gent (uitg. KVA), 1956.
(6) VAN DEN BRANDEN, O.C., p. 12.
(7) ib., hfst. I, p. 16-67.
(8) ib., p. 54-58.
( 9 ) L. GOEMANS „Bene bijdrage tot de kennis van het Antwerpsch dialect
in de XVIde eeuw, naar Gabriel Meurier", LeuvB VI (1904), p. 265-285.
L. GOEMANS „Nog over het bestaan van een Brabantsche gemeenschappelijke
:

:

spreektaal in de XVIde

eeuw ", LeuvB XXVI (1934), p. 36-53.
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merken van het Wvla. is de overgang a > o váór „1", zoals bv. in
ol (al), olles (alles), stol (stal), vollen (vallen) e.d.m. ( 10 ) . In de Brugse teksten die wij bestudeerden, gaande van 1444 tot ong. 1599 komen
dergelijke vormen nergens voor ( 11 ) . Normaal verwachten we die echter
wel, want :
a) in het beroemde zinnetje : „Hebban olla vogala" ( 12 ) komt die
overgang reeds voor ;
b) VAN HAVERBEKE noteert zulke vormen vanaf 1263 (13) ;
c) uit eigen ervaring en uit POE's atlas weten we dat Brugge nog steeds
deze vormen op „o" gebruikt.
Het is nauwelijks aan te nemen dat deze ontwikkeling na de 13de
eeuw zou zijn gestopt om dan in onze tijd weer op te duiken.
We kunnen hier bovendien nog volgend materiaal aanhalen :
- Bij OBREEN en VAN LOEY „De oudste Middelnederlandse oorkonden" ( 14 ), vinden we voor Brugge en het Vrije „ol"-vormen in
1262, 1263 en 1264. We noteerden daarnaast echter reeds vele
„al"-vormen.
- JACOBS Mvla geeft „o"-vormen voor Brugge van 1284 tot 1331,
voor Ieper en Poperinge in 1326 en 1372, voor Elverdinge in 1334.
De laatste „o"-vorm die wij hebben aangetroffen dateert van 1391 in
het werk van DR. F. DE BRABANDERE „Kortrijkse Persoonsnamen omstreeks 1400" ( 16 ). In dat boek telden wij 253 keer „al" en „als" tegen
slechts drie keer „ol" of „os". De naam Ballekin noteerden wij vijf keer,
met daarnaast 6 maal „Bollekin", laatst in 1438 (17).
Waaraan is dit verdwijnen van de „o"-spelling toe te schrijven ? Dat
we hier met het mijden in de schrijftaal van een als onbeschaafd beschouwde klank te doen hebben, lijkt mij geen boute bewering. Maar
laten we toch eerst even de huidige dialektsituatie in W-Vl. onder de
loupe nemen. De zinnen 35, 61, 63, 75, 87 en 97 van de dialektatlas
verschaffen materiaal in overvloed. Het kaartbeeld is bepaald eigenaar:

(10) Zie o.m. Van Loey Klankleer § 3, opm. 1 ; Franck § 49 ; Jacobs Mvla
14.
(11) WILLEMYNS, O.C., p. 222-228.
(12) W.J.H. CARON „Het taalspel
:

253-270.
( 1 963),
(13) p 50-51.
(14) Med VA 1 93 4, p. 329-417.
(15) § 14.
(16) Tongeren 1948, p. 59.
p.
.

(17) DE BRABANDERE, o.c., p. 20.

van de probatio pennae", Ts. LXXIX
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dig vermits we vaststellen dat heel het midden van W-Vl. „o"-vormen
vertoont. Dit gebied wordt echter volledig door een a-strook omzoomd, zowel ten westen ( = het grootste gedeelte van Frans-Vlaanderen) als ten noorden (de hele kuststrook) en ten oosten. Brugge en
Sint-Andries, die in het „a"-gebied liggen, vormen echter een „o"eiland.
Vooral de toestand in Frans-Vlaanderen, dat grotendeels „a" spreekt
is bevreemdend en omdat hier normaal een oude toestand weerspiegeld
wordt, lijkt dit in tegenspraak met het 11de-eeuwse zinnetje. DE CousSEMAKER in zijn artikel : „Quelques recherches sur le dialecte flamand
de France" ( 18 ) deelt echter mee dat de Frans-Vlaamse dorpen Kapellebroek (b 12) en Broxeele (b 20) „o" spreken. Deze dorpen, die door
Pée niet werden behandeld, liggen nog volop in het westelijk „a"-gebied en zijn dus relikten, hetgeen erop wijst dat in een deel van W-V1.
tamelijk vroeg, d.w.z. toen Fr-V1. taalkundig nog volledig met de rest
van Vlaanderen samenleefde, de „o" weer „a" werd.
Het grootste gedeelte van W-Vl. echter, mét Brugge, behield tot op
onze dagen de „o". We kunnen daaruit afleiden dat de Westvlaamse
skribenten sedert de 14de eeuw, om één van de redenen die we onder
„kultuurinvloed" hebben gerangschikt, het dialektische „ol" hebben
vermeden.
2) Een tweede geval dat we onder de aandacht willen brengen betreft
de lotgevallen van de woorden die oorspronkelijk ogm. u vertoonden ( 19 ) . We onderscheiden hier :
- ogm. u in gesloten syllabe met volgende umlautsfaktor,
- ogm. u in gesloten syllabe zonder volgende umlautsfaktor,
- ogm. u in open syllabe.
Punt één levert geen moeilijkheden op. Men weet dat ogm. u met volgende i, j tot / A / wordt umgelautet. In het Wvla worden een deel van
deze / A /-woorden ontrond, bv. dinne (dun), pit (put), ric (rug) , stik
(stuk) en zo meer. Deze woorden warden in het Middelvlaams steeds
met „i" geschreven. Iets minder probleemloos zijn de gevallen met ogm.
u zonder volgende umlautsfaktor. Een aantal van deze woorden worden
in het Wvla. tot /A / gepalataliseerd, bv. busch (bos), dunder (donder),

(18) „Annales du Comité Flamand de France", tome IV (1858 59), p. 79-

131.
(19) WILLEMYNS, O.C., p. 98-132.
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nuchtend (ochtend) , up (op) , vul (vol) , wulle (wol) , zunne (zon).
Men is het er niet steeds over eens of deze ontwikkeling al dan niet
langs een „o"-stadium is verlopen ( 20 ) en dat kan nu juist voor ons van
belang zijn. Immers, worden deze woorden in het Middelvlaams overwegend „u" gespeld, dan ontmoet men toch al eens een „o". Staan we
hier voor een direkte overgang /u/>/A/, dan zijn die „o"-vormen
aan kultuurinvloed toe te schrijven. VAN HAVERBEKE beweert echter dat
er een „o"-stadium is geweest, zodat in de 13de-eeuwse „o"-woorden
de overgang nog niet had plaatsgehad, terwijl we de 16de-eeuwse „o" 's
dan eventueel reliktspellingen zouden kunnen noemen. Het is dus wel
fundamenteel hier klaar te zien. Daarom moeten we VAN HAVERBEKES
argumentering van naderbij bekijken : er zijn, zo zegt hij, enerzijds
dubbelspellingen zoals dondredach dundredach, op up, volne vulne en
anderzijds woorden als sonne en sondach waar nooit „u" wordt gespeld.
Hij leidt daaruit af dat de overgang o ›/A/ trapsgewijze zou zijn gebeurd : in de woorden die steeds „u" vertonen zou de overgang voltooid zijn, bij dubbelvormen zou die in de 13de eeuw nog aan de gang
zijn, terwijl de groep sondaeghe... nog niet aan wijziging toe zou zijn
geweest (21)
Maar, ook in Brugse teksten van de 15 de-16de eeuw vinden we dubbelvormen, hoewel de evolutie toen beslist reeds afgesloten was, en
vermits ook busch, dul, vul, wulle... (d.w.z. VAN HAVERBEKES eerste
groep) soms „o" worden geschreven, hebben we hier bepaald niet met
„schwankende" vormen te doen, dus hoeven die dat in het 13de-eeuws
ook niet geweest te zijn. Daarbij komt dat wij reeds in een Brugse stadsrekening van 1302 een vorm „tzundaghes" hebben aangetroffen (22) en
dat JACOBS voor Ieper in 1308 een vorm „zundaghe" opgeeft ( 23 ) . Het
ziet er dus wel naar uit dat we dit „laatste stadium" mogen uitschakelen ( 24 ) en besluiten dat, naar alle waarschijnlijkheid zowel in de 13de
-

-

-

.

(20) Zie o.m. VLoey Klankl § 35-37 ; Franck § 72 ; jacMvla § 72...
(21)

VAN HAVERBEKE O.C., p. 23-24.

(22) J. COLENS „Le compte communal de la ville de Bruges de 1302-03",
Brugge 1886, p. 154.
(23) Mvla., § 72, p. 143.
(24) Met de woorden „zon" en „zondag" moet toch wel iets eigenaardigs
aan de hand zijn geweest. Immers, ook in de 15 de-16de eeuw vindt men hoogst
zelden palatalisering. In officiële dokumenten (bv. Hallegeboden, registers van
de vierschaar) heeft men het steeds over „Zonda'he", „Donderdaghe" en zelfs
„tot der zonnen onderganc". Ook minder officiële bronnen houden het voornamelijk bij vormen op „o". Het is eigenlijk alleen bij C. EVERAERT (en in het
:
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eeuw als in de 16de, de „o"-spellingen het gevolg zijn van kultuurinvloed daar er, zoals VAN LOEY
overigens al vroeger had beweerd,
wel nooit een „o"-stadium zal zijn geweest.
Staat ogm. u in gesloten syllabe zonder volgende umlautsfaktor echter voor nasaal + konsonant, dan is de evolutie anders. In het huidige
Wvl. is dan de uitspraak /u/, bv. in /dukar/ (donker), /unt/
(hond), /urlar/ (honger), /juvk/ (jong), /wunda/ (wond), /zuur/
of /zundar/ (zonder) . Men zou kunnen geneigd zijn te denken dat hier
de ogm. u nooit werd gewijzigd, maar dat blijkt een niet zo makkelijk
vol te houden hypothese. Immers, nooit treffen we in Middelvlaamse
geschriften andere dan „o"-spellingen aan. We hadden toch ten minste
één „lapsus" nodig om al die spellingen aan kultuurinvloed toe te
schrijven. Welnu, die lapsus hebben we... misschien. Op het Stadsarchief te Brugge kregen we een stuk in handen van 1485 : het betreft
een register van de Brugse gevangenis waarin opgetekend werd waar en
wanneer de Brugse gevangenen bij testament gelegateerde aalmoezen
mochten ophalen ( 26 ) . De auteur is een gevangene en in het stuk vinden we, naast één keer „doncker", zeventig keer „douncker", verder 12
keer „joncvrauwe" naast zes maal „jouncvrauwe" en tenslotte één keer
de familienaam „van der dounc". Hebben wij nu met die Brugse gevangene dé witte raaf te pakken die ons ervan overtuigt dat al de overige skribenten anders schreven dan ze spraken ? Het lijkt een wat
overhaaste konklusie : in hetzelfde stuk worden alle andere woorden
met ogm. u voor n + konsonant zonder uitzondering „o" geschreven.
Verder vinden we in dezelfde bundel een stuk van 1569 waarin niet
alleen nieuwe legaten worden opgetekend, maar ook alle vroegere, dus
ook die van 1485 herhaald. En hier vinden we nooit meer „ou", evenmin trouwens als in vroegere soortgelijke stukken.
Voor onze witte raaf pleiten verder alleen een Brugse vorm „wound er" (wonder) (27) uit het einde van de 15 de eeuw, en een door JACOBS
geciteerd „houndert" (honderd) voor Hazebroek in 1350 ( 28 ) . Tegen
(

25 )

door hem overgeschreven spel van A. DE ROOVERE) dat men konsekwent

„zunne" en „zundaghe" aantreft, terwijl we in „Boucle" lezen over een huis dat
„de Zunne" wordt genoemd.
(25) Klankl, § 25b.
(26) Stadsarchief Brugge, Fonds van de Donkere Kamer, Register 1390 1785,
bundel 3, nr. 9 ( = Bezettebouc I) .
-

(27)

,

C. CARTON

1859, p. 386.

(28) Mvla, § 72.

:

„'t Bouck van al 't gene darter gheschiedt is...", Gent
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hem echter alle Vlaamse skribenten die ooit de pen hebben gehanteerd.
Zijn die 79 vormen niet weg te cijferen, dan verzinken ze toch in het
niet wanneer men ze plaatst naast die duizenden en duizenden „o" 's die
eeuwenlang werden geschreven. Op grond van het Middelnederlands
materiaal kunnen we onze Brugse gevangene eigenlijk weinig krediet
geven.

Tekenen we echter aan de hand van de atlas de huidige toestand in
W-Vl., dan leren we weer enkele dingen die alles op losse schroeven
kunnen zetten. Inderdaad, is er in het oosten van de provincie weliswaar een ,/u/-gebied, dan spreekt toch het grootste deel van de provincie, Fr.-Vl. inkluis, een /u/. Uitgaande van de „o"-spellingen tot
ten minste 1600 zouden we dan de overgang tamelijk laat moeten plaatsen zodat we voor Fr-Vl., zoniet allemaal „o" 's, dan toch redelijkerwijs
enkele „o"-relikten mogen verwachten. Welnu, die ontbreken ten
enenmale.
We staan hier dus voor een toestand waarin konklusies getrokken
uit middeleeuws materiaal in tegenspraak zijn met konklusies op grond
van het kaartbeeld. Wie het erbij wil houden, aan de hand van de huidige toestand, dat de Brugse gevangene van 1485 een van de „rari
nantes" was, die heeft er hier eens te meer een bewijs van, dat Middelvlaamse skribenten ook wel eens anders schreven dan ze spraken, een
bewijs van kultuurinvloed dus.
Ook over woorden met oorspronkelijk u in open syllabe valt heel
wat te zeggen. Deze woorden, met hun door zgn. spontane palatalisering uit o ontstane „ue" staan, zo konden we vaststellen, meer dan wat
d an ook aan „kultuurinvloed" bloot. We hebben het hier gewaagd een
steekproef te doen, in de eerste plaats om te zien hoe de O/UE-verdeling er in de 15de-16de eeuw te Brugge uitzag, maar ook om te weten
of die verhouding gewijzigd werd naargelang het soort bronnen dat
werd onderzocht. Het feit dat bv. VAN HAVERBEKE : ( 29) meer gepalataliseerde vormen aantrof in zijn oorkondenmateriaal dan C. VEREECKEN in haar literaire bronnen ( 30 ) deed wel zo iets vermoeden.
We betrokken in dit vlugge onderzoek een tiental teksten :
literaire : Spelen van C. EVERAERT ( 31 ) en een spel van ANTHONIS
VAN HAVERBEKE, O.C., p. 27-31.
VEREECKEN: „Van *slut-ila naar sleutel ", HTD XII (1933), p. 33 - 99.
°)
C.
(
(31) J.W. MULLER & L. SCHARPÉ „Spelen van Cornelis Everaert", Leiden
(

29 )

3

:

1898-1920.
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DE ROOVERE (32) ;

-

ambtelijke : Hallegeboden ( 33 ) en stukken van de Brugse Vierschaar ( 34 ) ;
- private dokumenten : rekeningen van een kerkfabriek ( 35 ) en gildedokumenten (36);
- historische kronijken : Bouc ( 37 ) en de kronijken van ZEGHER VAN
MALE ( 38 ) en W. WEYDTS (39) ;
- de 15de-16de-eeuwse teksten uit JACOBS W/vla (40).
Het interessantst is beslist „koning" omdat dit woord als het ware de
waardigheid van het ambt in zich draagt. Het is dus bij uitstek geschikt om de „deftige" o te krijgen. In de Hallegeboden vindt men dan
ook uitsluitend : „coninc, conincklycke Majesteyt, tconincrycke... ". Wat
de historische teksten betreft, MALE schrijft steeds „coninc", in Bouc
60 % vormen op „ue" en 40 % op „o". WEYDTS schrijft bijna uitsluitend „cuen ynck" maar hier liggen de zaken enigszins anders omdat
WEYDTS' taal ook op vele andere punten excentriek is. WEYDTS was een
ambachtsman, het schrijven niet gewoon en bij hem vinden we werkelijk de volkstaal behalve dan wanneer hij, zoals dat bij vele minder-ontwikkelden wel eens meer voorkomt, probeert de eenvoudigste zaken op
de ingewikkeldst mogelijke manier weer te geven (41) . Ook A. DE
ROOVERE en C. EVERAERT hebben het meestal over „coninc". Het is ech-

„Quiconque vult salvus esse

(32)

L. SCHARPÉ

(33)

E. GAILLIARD

:

",

LeuvB IV (1900), p. 155 vv.

: „De Processiën-Generael en de Hallegeboden te Brugge",

Med VA 1912, p. 1061-1229.
(34) A. SCHOUTEET : ,,Jurisdictie over Ambachtslieden te Brugge in de 16de
eeuw Hand. v.d. Kon. Commissie voor de Uitg. der Oude Wetten en Verordeningen van België, Boekdeel XX, afl. II (1961 -62), p. 403-450.
(35) A. SCHOUTEET : „De bouwrekeningen van twee gewone burgershuizen
te Brugge 1541/42", Soc. Em. 1967, p. 152 -171.
(36) A. VAN DE VELDE : „De ambachten der Timmerlieden en der Schrijn",

werkers te Brugge", Gent (uitg. KVA) 1909.
(37) C. CARTON : „'t Bouck van al 't gene datter gheschiedt es binnen
Brugghe sichtent jaer 1477, 14 Februari tot 1491 ", Gent (MijVlBib1), 1859.
(38) A. SCHOUTEET : „Een beschrijving van de Bogaerdenschool rond 1555",
Brugge 1960.

(39) E. VAERENBERGH : „Guillaume W/eydts, Chronique flamande", Gent,

Brugge, Den Haag 1869.

(40)J. JACOBS : „Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden", Gro-

ningen Den Haag 1927.
-

(41) R. WILLEMYNS : „Een teruggevonden handschrift van de 16de-eeuwse
Brugse kroniekschrijver en „poëet" W. Weydts", Med VA 1968 (ter perse).
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ter verhelderend na te gaan hoe men koning schreef wanneer daarmee
niet een regerend vorst werd bedoeld. In de ambtelijke stukken van de
vierschaar veroordeelt men vier keer tot een bedevaart „ten Heleghen
3 Cueninghen te Cuelene" ( 42 ) en slechts éénmaal naar de drie „coninghen". MALE daarentegen behoudt ook de „o" wanneer hij het heeft
over het Driekoningenfeest of de Bijbelse koningen. In Bouc echter
wordt de kampioen van het schuttersfeest steeds de „kuen ynck" genoemd. Ook EVERAERT reserveert de „o" voor de regerende vorsten,
want hij spreeekt van de „cuen ync" van het feest en zelfs van het
Bijbelboek der „Cuen ynghen".
Het is dus wel duidelijk dat hier de bedoeling voorzat om door een
„deftige" spelling eerbied te betuigen voor hetgeen door dat woord tot
uiting wordt gebracht. Iets dergelijks misschien ook in de uitdrukking
„de almoghende god", dat vooral in die vorm gebezigd wordt in de
Hallegeboden. Misschien wordt de bewijskracht van die vindplaatsen
enigszins afgezwakt omdat ook „moghen" daar niet met „ue" wordt
gespeld en andere auteurs, met name EVERAERT en MALE hun religieuze
overtuiging geen bezwaar vinden om doorlopend de „almueghende
God" te schrijven. De andere administratieve tekst, jurisdictie, sluit
aan bij het gebruik van de Hallegeboden en vertoont overwegend „moghen" en „moghel yc", met als hoge uitzondering één keer „gh y
mueght". In alle andere teksten het omgekeerde : „mueghen" overheerst
duidelijk.
Komen we tenslotte tot de meer „triviale" woorden : het voorzetsel
„door" wordt altijd en overal met „ue" gespeld. Hetzelfde geldt voor
„bueter", „muel en", „scuetel e", „vueghel" en ,zwelen"
Bij „wonen" is de toestand minder eenvormig. Ook hier wijken de
administratieve teksten van de norm af door veelal „wonen" te schrijven : alle andere „wuenen", alhoewel in Bouc toch enkele keren de
„o"-vorm optreedt evenals, merkwaardigerwijs, bij W. WEYDTS.
Nog één detail : in „zuene" wordt de spontane palatalisering meestal ook aangeduid. Bij Weydts echter merken we het subtiele onderscheid tussen de „zuene" van een gewoon poorter en de „zoene" van de
edellieden. Maar dat kan ook toeval zijn.
Het resultaat van deze steekproef is, dunkt me, nogal duidelijk : onverdachte en alledaagse woorden worden zonder skrupules „ue" ge.. .

(42) Kan hier eventueel ook invloed van de Duitse, umgelautete vorm hebben gespeeld ?
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speld ; komt echter vorst of godheid ter sprake dan ziet men i n de „o"spelling wel eens een manier om eerbied uit te drukken. „o" is dus bij
uitstek de meer deftige spelling. De schrijfwijze van „wonen" en
„moghen" bevestigt bovendien een indruk die we ook op andere plaatsen hebben opgedaan, nl. dat men in ambtelijke teksten meestal iets
huiveriger staat tegenover het gebruik van dialektische uitdrukkingen
dan privé-personen en vooral dan de rederijkers C. EVERAERT en A. DE
ROOVERE.
3) Hadden we totnogtoe betrekkelijk vaste grond onder de voeten, dan
dreigen we met de bespreking van het volgende punt iets meer in het
ijle terecht te komen. Bijzonder belangrijk in verband met de kultuurinvloed is inderdaad de vraag of de thans in vele gevallen gevelariseerde lange a ook reeds in de middeleeuwen verdonkerd was. „In het ijle",
zeg ik omdat van een eventuele overgang, in geschrifte niet de minste
sporen zijn. Toch hebben sommige onderzoekers gemeend dat de velarisering inderdaad al bestond en als dat werkelijk het geval zou blijken te zijn, dan zou dit wel een bijzonder bewijskrachtig voorbeeld zijn.
Rechtstreeks is het alvast niet te bewijzen ; alleen zgn. „vingerwijzingen" kunnen ons eventueel op het spoor helpen. Twee hoofdstukken
uit de historische grammatika kunnen ons in dit verband een aanwijzing geven : de ontwikkeling a/ vávr r + konsonant en de „verkorting" (43).
Prof. VAN DEN BERG, voor zijn theorie over de vokaalwijziging voor
r + konsonant, moet kunnen aannemen dat die verdonkering althans
in O-Vl. reeds in de eerste helft van de 15de eeuw of vroeger bestond.
Dat dit in geschrifte niet tot uiting komt is, zegt hij, te wijten aan het
feit dat deze ontwikkeling als onbeschaafd werd aangevoeld. Er is
immers, zo voert hij aan, een analogon : „De ontwikkeling van de aa
(avond > aovend) die in Zuid-Nederland ook zeer oud is (zie Breero's
Spaansche Brabander) komt ook niet in de teksten tot uiting. Werden
deze ontwikkelingen als onbeschaafd aangevoeld ?" ( 44 ) Dat is inderdaad een argument ; zelfs in de 17de eeuw, toen deze velarisering wel
al bestaan zal hebben, wordt nooit ao geschreven. Maar : ten eerste is
het nogal moeilijk een /3:/-klank met de konventionele letters aan te
(43)

WILLEMYNS,

Middel brug s o.c., p. 161-164.

VAN DEN BERG „De palatalisatie van Gm. a > e voor R
raal en labiaal in Zuid -Nederland", LeuvB XXVIII (1936), p. 27-48.
(44)

B.

:

+ guttu-
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duiden en bovendien kan het argument „algemene schrijftaal" toen al
sterker gegolden hebben, en ten tweede is het niet omdat Brabant in de
17de eeuw velarisering kende, dat zulks in de 15de eeuw in West-Vlaanderen ook zo was !
Dr. M. HOEBEKE, eveneens in verband met de vokaalontwikkeling
voor r + konsonant, denkt dat ZO-V1 op het einde van de 14de eeuw
velarisering kende en die kort daarop aan W-Vl. heeft doorgegeven ( 45 ) . Immers, HOEBEKE die wil aantonen hoe men van / r / tot
/ ar / kan komen, haalt een parallel aan en zegt dat in het huidige
Wvl. /m.kan/ > /yamakt/, /sta: kan/ > /yastakt/ en ka: rta/ > /kartja/
kan opleveren. Nu bestaan die vormen inderdaad naast elkaar, maar
wie zegt dat die verkortingen niet ouder zijn dan de velarisering ?
Wat verkorting betreft, wij hebben kunnen vaststellen dat die zeer
oud is en in Brugge zeker al in het midden van de 14de eeuw inzette,
d.w.z. nog vóór de periode waarvoor HOEBEKE velarisering aanneemt
:

(

46 )

Er bestaat thans in Brugge nog een speciaal soort verkorting, vóór
liquida namelijk en die is veel jonger dan de algemene verkorting in de
vervoeging, de samenstelling enz. Welnu, waar het lange a betreft, levert deze verkorting een korte »1 op, bv. /p.':lan/ >/yapilt/, /mxlan/
/yamJlt/ Daar verkorting vóór andere konsonanten korte „a" op levert, bv. /lxtan/ > /lat/, /mi:t/ > /matja/ ... mag men gerust aannemen dat de velarisering van de lange a ontstond na de verkorting.
4) Over de verkorting, waar we het daarnet over hadden, valt trouwens ook in ander verband nog wel iets te zeggen. We hebben de indruk opgedaan dat de verkorting zoals we die nu kennen, in het Brugs
ook reeds op het einde van de Middeleeuwen bestond en zelfs nog uitgebreider was ( 47 ) . Nochtans komen die verkorte vormen slechts zelden
in geschrifte voor. Zal dit enerzijds wel daaraan liggen dat, zoals
SCHONFELD 48 opmerkt, in het Middelnederlands het verschil tussen
een lange en een korte klank wel niet zo absoluut zal zijn geweest als
op onze dagen, dat bv. tussen dig en dagen niet een zo groot verschil
(

)

(45) M. HOEBEKE : „Nog steeds de palatalisatie van Germ. a> o voor r +
gutturaal en labiaal in de Zuidnederlandse dialecten", T ,& Tv IV (1952), p.

77-78.
(46) WILLEMYNS, O.C., p. 215-217.
(47) WILLEMYNS, O.C., p, 181-219.
(48) A. VAN LOEY : „Schon f gilds historische grammatica
lands", Zutphen 19647.

van het Neder-
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zal hebben gelegen als thans, dan is het toch zo dat het weinig voorkomen van verkorte vormen hoofdzakelijk toe te schrijven zal zijn aan het
feit dat de Middelvlaming deze verkortingen zal hebben aangevoeld als
onbeschaafd, als volledig behorende tot zijn dialekt. Hier alleszins staan
we voor een duidelijk voorbeeld van kultuurinvloed.
Dit waren dus enkele voorbeelden van gevallen waar de Middelvlaming bewust anders schreef dan hij sprak. De reden noemen we „kultuurinvloed" en zoals we in onze Inleiding zeiden is dat niet een „eindeutig" begrip, daar kan heel wat achter steken. Bovendien zal het
meestal wel zo zijn dat verschillende faktoren samenspeelden. Bewust
opkijken naar een ander, als beschaafder aangezien dialekt, misschien !
Maar wellicht gebeurde zoiets ook wel min of meer onbewust : men kan
een bepaalde vorm vermijden omdat men min of meer vermoedt of aanvoelt dat die te plat, te boers, te lokaal gebonden is. Op die manier kan
een soort kleurloos taaltje ontstaan dat misschien nog het dichtst een
zgn. „algemene taal" zou benaderen. Ik kan hier verwijzen naar hetgeen gebeurde met de taal van ANTHONIS DE ROOVERES „Rethoricael e
W/ercken" die door een Antwerpse drukker werden uitgegeven, in de
16de eeuw. Zoals ik elders reeds aantoonde ( 49 ), werden uit die gedichten heel wat Westvlaamse eigenaardigheden geweerd, veel meer dan
een Wvla skribent ooit zelf uit zijn taal zou weren. Toch kan men het
resultaat onmogelijk Brabants noemen. Immers, naast de zuivere Westvlaamse redaktie die wij van enkele gedichten nog hebben, beschikken
wij ook over heel wat Brabantse handschriften met gedichten van DE
ROOVERE. Welnu, van deze handschriften wijkt de gedrukte uitgave
evenzeer af als de oorspronkelijke, Vlaamse redaktie.
We hebben ook de invloed van vroegere spellingen vermeld. Dit zou
eventueel het geval kunnen zijn met de spontane palatalisering, hoewel
we dat persoonlijk niet geloven. Misschien speelt dat wel voor de „o"spelling voor ogm. o die we soms nog aantreffen in bl o yend e, gro yend e,
gode, broder... Die laatste twee zijn inderdaad reliktspellingen. Wat
de eerste kategorie betreft, dat kan een echt relikt zijn : vermits de „o"spelling voor i, j, y veel langer wordt bijgehouden dan elders is het
goed mogelijk dat hier de uitspraak veel langer /o.j/ bleef.
Even aandacht nog voor de prokope en de prothese van de „h" die
in Wvla teksten sinds onheuglijke tijden voorkomt. Het zal wel niet

(49) R. WILLEMYNS : „Iets over de taal van de Rethoricaele Wercken' van
Anthonis de Roovere", Med VA 1967, p. 557-573.
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vermetel zijn te veronderstellen dat deze ,,h", die nu niet wordt uitgesproken, ook vroeger nooit werd uitgesproken ( 50 ) . Met VAN HAVERBEKE kunnen we zeggen : „Deze hypercorrecte h ... legt intussen getuigenis af van de bekommernis van de scribenten om zich los te maken
van het gesproken dialect" ( 51 ) . In het reeds vermelde 11 de-eeuwse
zinnetje vinden we „hebban alla...", korrekt met „h", maar in het Latijnse ekwivalent „Abent omnes..." zonder „h". Het hyperkorrekte gebruik van de „h" zal wel beïnvloed zijn geweest door kontakt met Latijnse teksten waar men zoveel „h" 's zag staan, die men toch niet uitsprak.
Uit dit alles zou men allicht de indruk opdoen dat de Middelvlaamse
skribent een taal schreef waar hij zoveel mogelijk de dialektische eigenaardigheden uit weerde. Dit zou echter een overhaaste en onjuiste konklusie zijn : immers, er zijn niet alleen de vele dialektkenmerken die wel
aangehouden werden, er is ook wat we zouden willen noemen een „tegenbeweging". Daar bedoelen we het volgende mee : het kan gebeuren
dat zich, na de dertiende eeuw een verandering voordoet in het Westvlaams dialekt ; er bestaat meestal niet de minste reden waarom men die
wijziging in geschrifte zou aanduiden vermits de vroegere spelling niet
door een andere uitspraak is belast en die spelling bovendien in „meer
beschaafde" gebieden ook wordt gebruikt. Dat men soms de behoefte
voelde om die wijziging in de uitspraak, die nochtans typisch lokaal
gebonden is, toch door een andere, soms nieuwe spelling weer te geven,
dat noemen we de ,,tegenbeweging", de opponerende kracht tegen kultuurinvloed. Enkele voorbeelden :
1) In Brugse teksten uit de 15 de-16de eeuw zal men vaak een „ei"spelling aantreffen voor zachtlange e in gesloten syllabe. Op grond van
een nogal uitgebreide argumentering kwam ik tot de konklusie dat het
de bedoeling was aan de hand van deze „ei"-spelling een verkorte uitspraak aan te duiden (52).
Nu treft men in Wvla teksten reeds vanaf de 13de eeuw „ei"-spellingen
aan, eveneens voor zachtlange e ( 53 ) waar echter geenszins de bedoeling
voorzat een verkorte klank weer te geven. Men schreef ook niet steeds
„ei" .Die „ei" bestond ook in Brugge in de 13 de-14de eeuw (54). Uit de
(50) Zie o.m. VAN HAVERBEKE, o.c., p. 87-88 JacMvla § 184
(51) p. 88.
;

;...

(52) WILLEMYNS, O.C., p. 40-73.
(53) Zie o.m. JacMvla p. 69 vv. ; J. FRANCK ZfdA XXV (1881), p. 30 vv ;
( 54 ) VAN HAVERBEKE, O.C., p. 35 .

...
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teksten leert men nu dat deze gewoonte stilaan verdween en ziet men
het opkomen van die specifiek Brugse spellinggewoonte. Toch is er aan
een dgl. spelling geen behoefte omdat men in de eerste plaats die verkorting niet hoefde aan te duiden en men, zo men er bepaald prijs op
stelde dat toch te doen, daar ook wel konventionele tekens voor had. De
enige dwingende reden die men had om hier met een spelling uit te
pakken die verschilde van die in de overige kultuurcentra was, dat men
op die manier heel nadrukkelijk het eigen karakter wenste te beklemtonen en dat is precies wat we een „tegenbeweging" noemen.
2) De algemeen Vlaamse gewoonte ogm. o voor labiaal en gutturaal
anders te schrijven dan voor dentaal, de zgn. oe-ou-differentiëring, was
erop gericht een verschil in de uitspraak te suggereren. Een dergelijke
differentiëring was elders onbekend en in Vlaamse teksten zien we,
samen met de nieuwe uitspraak, de nieuwe spelling ontstaan ( 55 ) . Wilde men zich richten naar de schrijfgewoonten van meer beschaafde gebieden dan kon men gewoon de vroegere gebruiken in stand houden.
Ook dit is dus een symptoom van de tegenbeweging.
En zo zou men nog wel een en ander kunnen aanvoeren.
Vooraleer te konklueren willen we volledigheidshalve even rekapituleren :
- er is in het Middelvlaams een neiging aan te wijzen om bepaalde
uitspraakgewoonten niet in geschrifte tot uiting te brengen. Dit kan het
gevolg zijn van het opkijken naar centra die als kultureel toonaangevend warden ervaren, van de nawerking van een vroegere uitspraak en
van invloed van schrijftradities waarbij men zeker de invloed van het
Latijn en het Frans als kanselarijtaal niet uit het oog mag verliezen,
evenmin als de wel bij iedereen af en toe opduikende hang naar algemene taal die van alle tijden is.
- Daartegenover en ondanks de bij iedereen in meerdere of mindere
mate bestaande neiging om het dialekt op een of andere manier „aan
te passen", kan men ook een tegenbeweging niet ontkennen.
Ik wil er de aandacht op vestigen dat men bij dit alles niet mag vergeten dat een en ander slechts betrekking heeft op enkele gevallen. De
Middelvlaamse skribent behoudt het grootste aantal van de kenmerken

(55) Zie o.m. JacMvla p. 131 vv. ; VAN HAVERBEKE, a.c., p. 44 ; ... De
eerste vindplaats bij C. TAVERNIER „Gentse Naamkunde", p. 363, 570 (a° 1212).
Zie ook R. WILLEMYNS „De diftongering van ogm. ó in het ZO van W-Vl.",
T & Tv XX (1968), p. 65-70.
:
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van zijn dialekt ook in geschrifte. De gevallen waar het dialekt unaniem verloochend wordt, zijn gering.
De vraag of „dialekt versus algemene taal" ook voor de Middelvlaming een probleem was, mag me dunkt duidelijk negatief worden beantwoord. Bij het lezen van Middelvlaamse teksten krijgt men nooit
de indruk dat de skribenten doelbewuste en massale pogingen deden
om het dialekt dat zij spraken op de achtergrond te dringen. De enkele
gevallen waaruit dit wel zou blijken, kunnen geen beslissend gewicht in
de weegschaal werpen. Ik mag wellicht ook stellen dat waar kultuurinvloed zich liet gelden, dat dan eerder zal zijn geweest in de vorm van
de reeds vermelde algemene drang tot vermijden van het platte, dan wel
in de vorm van echte druk van een welbepaald kultuurcentrum, in casu
Brabant en Brussel.

GOETWILLICH HERTE
Een spel van sinne
Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen
door
Dr. F. VAN VINCKENROYE

INLEIDING

HET HANDSCHRIFT

De Universiteitsbibliotheek te Bonn bewaart onder het signatuurnummer S 753 een 16de-eeuws Nederlands handschrift dat, onder meer
wegens een daarin voorkomend spel van sinne, belang heeft voor
de litteratuurgeschiedenis. Dit manuscript was Willem De Vreese
wel bekend ( 1 ), maar de inhoud ervan werd tot nogtoe niet nader
bestudeerd.
Blijkens de vermeling ACAD : DUISB : die op twee plaatsen in
de snede gebrand werd, heeft het handschrift vroeger toebehoord
aan de Universiteitsbibliotheek te Duisburg. Het moet in 1818 eigendom geworden zijn van de toen pas gestichte universiteit te Bonn ( 2 ).
Hoe was echter dit manuscript vooraf in Duisburg terechtgekomen ?
Misschien behoorde het tot de bibliotheek Van Goor. In 1665 schonk
Arnold van Goor, vroeger hoogleraar te Utrecht, de nagelaten bibliotheek van zijn broer aan de universiteit te Duisburg. Bij deze onge-

( 1 ) Zijn beschrijving van het handschrift in de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta te Leiden is gedateerd op 27 29 april 1928.
-
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veer 15 00 boeken bevonden zich inderdaad manuscripten ( 3 ) . Over
de nog vroegere lotgevallen van het handschrift heb ik geen vermoeden.
Het handschrift bevat een vijftal verschillende werkjes. Het draagt
geen algemene titel. De houten borden zijn beplakt met leder dat
thans vol kleine bertsjes en scheurtjes zit. De rug en de bovenrand
van het achterplat zijn gerestaureerd. De beide platten dragen rolstempelversieringen en hebben elk twee paar gaatjes die, samen met de
moeten, de vroegere aanwezigheid van twee sloten aanduiden. De
hoeken van de platten zijn doorgesleten, zodat het hout eventjes
zichtbaar wordt. De 248 bladen papier, 198 X 146 mm, zijn langs
de drie zijden afgesneden. Het eerste en het laatste folio zijn tegen
de binnenkant van de borden geplakt. Zij maken beide deel uit van
een katern. De bladspiegel meet ca. 155 bij ca. 100 mm ; voor fol.
179-196 zijn de afmetingen ca. 175 bij ca. 105 mm, evenwel met afwijkingen. De eerste vijf folio's zijn blank en ongefolieerd. Waar op
het zesde folio de titel van het eerste werk wordt vermeld, begint
ook een moderne blauwe-potloodfoliëring ( 4 ) die doorloopt tot het
einde van het handschrift, zodat het opgeplakte laatste folio het nummer 243 draagt. Met folio 14 begint een eerste, originele zwarte-inktfoliëring, waarin echter een vergissing zit, want folio 75 draagt
opnieuw het nummer 71. Op folio 112 begint een tweede originele
foliëring, waarin eveneens een fout zit : in plaats van 29, wordt het
(2) Zie Wilhelm Erman, Geschichte der Bonner Universitiitsbibliothek
(1818-1901), Halle a.S., 1919, blz. 33-34.
(3) in 1668 werd een door Prof. Joh. Mensinga opgestelde Catalogus librorum bibliothecae Goorianae gedrukt. In 1685 bezorgde Gerhard von Mastricht
een alfabetische lijst van deze op dat ogenblik tot de universiteitsbibliotheek
gerekende collectie boeken. (Cfr. Wilhelm Erman, a.w., blz. 7.) Ik heb geen
van beide boekenlijsten kunnen raadplegen. Ook in de Universiteitsbibliotheek
te Bonn zijn ze niet meer aanwezig. Misschien zou het ook moeilijk geweest
zijn, aan de hand van deze katalogen iets naders over de herkomst en de
identiteit van het handschrift te vernemen. Volgens W. Erman, t.a.p., immers
waren beide lijsten uiterst vaag in hun titelbeschrijvingen.
Zie ook Dr. Walter Ring, Geschichte der Universitat Duisburg, Duisburg, 1920, blz. 103.
( 4 ) Zij staat in de rechterbenedenhoek van de rectozijden. Volgens Dr. W.
De Vreese in zijn beschrijving voor de B.N.M. werd deze foliëring aangebracht „vanwege het bestuur der Bonnsche bibliotheek". Gemakkelijkheidshalve gebruik ik deze foliëring. Om tot de werkelijke rangorde van de folio's
te komen, moet de nummering dan weliswaar telkens met vijf eenheden verhoogd warden, vermits ze pas met het zesde folio begint. De Vreese begint
de telling met het folio dat tegen het voorbord geplakt is.
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folionummer 28 herhaald. In beide gevallen wordt de verkeerde nummering voortgezet, respectievelijk tot 91 en 34 (s). Op folio 151
begint een derde originele foliëring, lopend van 1 tot 27. Op folio
197 r° staat in de rechterbovenhoek door een andere hand het getal
178 geschreven. Ook dit moet een folionummer zijn. Men komt ertoe door de eindgetallen van de originele foliëringen, nl. 91, 34 en
27 op te tellen ( = 15 2) en er de zes daartussen zittende folio's (nl.
109, 110, 147, 148, 149 en 150) bij te voegen, samen met de 19 nietorigineel gefolieerde bladen 178-196. Dus 152 + 6+19=177. Folio
197 kon zo het nummer 178 dragen.
De katernf ormule van het handschrift is : 2 II + IV + III + 11
IV + II + 7 IV + V + II + 8 IV.
DE INHOUD VAN HET HANDSCHRIFT

De inhoud van het manuscript bestaat uit de volgende delen :
A. Fol. 1 r'° : Den gheest maeckt leuende. Corte wtlegginghen ende

glossen op Dat gheheele Nieuwe Testament / met
voorredenen / prologhen ende Argumenten op Die
euangelien ende op elke epistele Der Apostelen / Inhoudende vele schoone ende profijtelijke leeringhe.
Leest en oordeelt.
Na een V oorrede o f t prologhe op dat niewe testament ons heergin
I esu Christi (fol. 2 r° 8 v°) , volgen tot fol. 108 r° hoofdzakelijk
verklaringen (steeds in reformatorische zin) van bepaalde citaten uit
de Evangeliën, de brieven van de apostelen en van het Boek der
Openbaring. De folio's 108 v° - 110 v° zijn onbeschreven. De Corte
wtlegginghen... werden geschreven voor „die simpele en slechte menschen" (fol. 3 v°) die moeten weten dat Christus „sonde, doot, duuel
en verdoemenisse verwonnen heeft voor ons / ende ons alsoo niet
doer onse werken / maer doer zyn eijghen ghenade ende verdienst
steruen ende lijden / goet / rechtueerdich / leuendich ende salich
heeft ghemaeckt" (foil. 6 v°) (6).
-

( 5 ) De Vreese heeft blijkbaar niet onderzocht of de originele foliëringen
correct waren.
( 6 ) Zoals de volgende werkjes in dit handschrift, zijn de Corte wtlegginghen wellicht de vertaling van een Duits werk, dat ik evenwel niet kon identificeren. Ook aan Dr. Hans Volz, medewerker aan de Weimarer Lutherausgabe, die ik hierover raadpleegde, is dit werk onbekend.
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B. Fol. 111 r° vermeldt de titels van de twee daaropvolgende stukken :
Dat gheestelijck Bloetghericht o f t Bloetghedinghe Teghen ende ouer loannes Hus predicant / tot Constentz
verbrant Int Jaer m.iiiic ende CV
Item
Die ghelijkenisse christi Leghen den Antechrist / Vander crachtigher victorien Christi Ende vanden val onderganck ende verstroijnghe des Antechrists.
Het eerste van deze twee werkjes (Dat gheestelijck Bloetghericht...)
wordt voorafgegaan door een woord „Totten christelijcken leser"
(111 v° - 112 v°) en beslaat fol. 112 v° 145°. Het geschrift sluit
met „Ioannes hus liedeken vanden lichame enden bloede christi"
(145 v° - 146 v°) .
De folio's 147 r° - 150 v° zijn blank. Het tweede stuk (Die ghelijckenisse...) begint op fol. 151 r° en eindigt op fol. 172 r°.
Dat gheestelijck Bloetghericht... heb ik kunnen identificeren als een
werk van Otto Brunfels ( 7 ) . Hij schreef dit in het Latijn onder de
titel Processus consistorialis Martyrii lo. Huss... Het verscheen te
Bazel in 1524. De Duitse vertaling ervan werd uitgegeven in 1525
bij Johan Schott te Straatsburg ( 8 ) . Blijkens bepaalde taaleigenaardigheden moet de Nederlandse versie in het handschrift uit het Duits
vertaald zijn. Hetzelfde geldt voor Die ghelijckenisse christi (s) .
-

(7) Otto Brunfels werd omstreeks 1488 te Mainz geboren. In 1514 werd
hij priester gewijd. Hij was kartuizermonnik te Mainz en te Straatsburg,
maar ontvluchtte het klooster. Hij stond in nauwe betrekking met Ulrich
von Hutten, met wie hij o.m. geschriften van Huss bestudeerde. Otto Brunfels stierf te Bern op 25 november 1534. Zie Karl Hartfelder, Otto Brunfels

als Verteidiger Huttens, in Zeitschri f t fur die Geschichte des Oberrheins,
Neue Folge, Band VIII, Karlsruhe, 1893, blz. 565-578 en Heinrich Grimm in
Neue deutsche Biographie, II, Berlin z. j . (1954), blz. 677 - 678.
Otto Brunfels was gedurende de zestiende eeuw geen onbekende in de Nederlanden, getuige de herhaalde uitgave van zijn Gulden ghebedeboexken wt den
O. ende N. Testament. (Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie
van 1500 tot 1540, nrs. 502, 503, 504, 2573, 2574, 2575, 2576.)
(8) De Duitse titel luidt : „Geistlicher Bluthandel Johannis Husz zu Constentz verbrannt Anno Domini M.CCCC.XV am sechsten tag Julii. Mit gegen
vergleichung góttlicher schrif f t and Bapstlicher satzungen. Dabey von dem
kref f tigen syg Christi, and des Endtchrists prachts abgang and zerstorung". —
Zie E. Weller, Repertorium typographicum. Die deutsche Literatur im ersten
Viertel des sechzehnten Jahrhunderts (G.W. Panzers Annalen der filteren
deutschen Lit., III), nr. 3437.
( 9 ) Zie de Duitse titel in noot 8.
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Fol. 172 v° - 177 r° bevatten nog Een schoone comparatie o f t ghelijkenisse Christi teghen den Antechrist hoe onghelijck dat sij malcanderen
zijn. Met deze blijkbaar onvoltooide tekst eindigt de eerste hand van
het manuscript.
C. Op fol. 177 v° 196 r° schreef een andere hand Een spel van sinne,
waarvan verder de integrale tekst volgt. Folio 196 v° is blank.
D. Op fol. 197 r° - v° staat enkel de titel en het begin van het woord
vooraf van een ander vertaald werk : Dit syn tweelf christelijcke
lofsanghen ende leijsenen diemen dat Iaer ouer Inder chrystelyker
gemeynten godts singhet opt cortste wtgheleijt duer meester Johannes spanghenberch A° 1.5.4.5. Gedruckt te W/ittenberch. Het is
door dezelfde hand geschreven als het Spel van sinne.
E. Tenslotte moet een grafschrift in versvorm vermeld worden. Het
staat op fol. 11 v° en is eveneens door de hand van het Spel van
sinne geschreven. Het is een Nederlandse versie van Erasmus
Albers Duitse vertaling van het Latijnse grafschrift dat Luther
voor zijn dochtertje Magdalena schreef ( 10 ) . De titel luidt : Een
gra f scri f t. (20 verzen.)
-

DATERING

Ter datering van het handschrift, vind ik enerzijds een terminus post
quern in Dit syn tweelf christelijcke lofsanghen (zie hierboven : D),
dat in 1545 werd uitgegeven. Anderzijds heb ik melding gemaakt
van een druk van 1552, waarin de Duitse vertaling van Erasmus Albers
( 10 ) Dit Latijnse grafschrift bestond slechts uit 4 verzen. De langste Duitse
parafrase hiervan is die van Erasmus Alber. Men vindt ze o.m. in de Erlanger
Lutherausgabe, dl. 65, blz. 237 f en in Walch, M. Luthers sámtliche Schriften,
dl. 21, Halle 1749, kol. 251. Voor het eerst verscheen blijkbaar dit „Epitaphium, das ist eine Grabschrift Jungffer Magdalenen, Dr. M. Luthers Dochter, ... durch Erasm. Alberum ... verdeutscht" in een druk van 1552. Zie Julius
Kostlin, Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften, 5. Aufl. (D. Gustav
Kawerau), II, Berlin 1903, blz. 692. Voor meer bijzonderheden en bibliografie, zie de Weimarer Lutherausgabe : D. Martin Luthers Werke. Kritische
Gesamtausgabe, 35. Band, Weimar 1923, blz. 604-605.
Na Luthers huwelijk met Katharina von Bora in 1525, werd hem op
7 juni 1526 een zoon geboren : Johann (Hänschen). Op 10 december 1527
werd zijn dochtertje Elisabeth geboren. Dit stierf echter reeds na nauwelijks
acht maanden, op 3 augustus 1528. Zijn dochtertje Magdalena (Lenchen)
werd geboren op 4 mei 1529. Het meisje stierf op 20 september 1542, dertien
jaar oud. (J. Kostlin, a.w., II, blz. 163-164 en 596) .
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parafrase van het grafschrift voor Magdalena Luther voorkomt (11).
Uit deze gegevens kan warden afgeleid, dat het manuscript waarschijnlijk ontstond in de eerste jaren na 1552 (12). Het is evenwel
niet onmogelijk, dat het spel van sinne nog wel enkele jaren ouder is.
Blijkens bepaalde fouten in de tekst ( 13 ), heeft men hier immers niet
met het origineel, maar met een afschrift te doen. Hoe lang deze
overlevering eventueel zou kunnen zijn, is vanzelfsprekend bezwaarlijk
vast te stellen.
KORTE INHOUD VAN HET SPEL VAN SINNE

De korte samenvatting van dit spel van sinne, dat ik naar de hoofdpersoon HET SPEL VAN GOETWILLICH HERTE zal noemen, is
de volgende :
De jongeling Goetwillich Herte wil Gerechticheyt een huwelijksaanzoek doen. Vreese des Heeren en Wijsheyt, zijn ouders, hangen hem
de mantel Liefde om, die gezoomd is met Stantvasticheyt en Vreese.
In deze kledij moet hij aan zijn geliefde behagen. Onderweg ontmoet hij de door God gezonden gids en leider Sheylichs Geests Kennisse, die hem de weg naar de geliefde wijst. Gerechticheyt woont
namelijk in het huis Heylighe Schrifture. Goetwillich Herte klopt aan
en maakt zich bekend, maar Gerechticheyt vertrouwt deze bezoeker
niet en eist dat Sheylichs Geests Kennisse eerst het slot Godts Woort
zou ontsluiten. In een refrein bezingt nu Goetwillich Herte de voortreffeijkheid en schoonheid van zijn beminde. Hij smeekt ook, dat God
hem opnieuw Sheylichs Geests Kennisse zou ter hulp sturen. Nu
verschijnen de sinnekens

Doude Serpent en Sondich Ingeven. Na hun

gebruikelijk krakeel besluiten zij Dongherechticheyt te raadplegen,
om te verhinderen dat Goetwillich Herte in zijn opzet zou slagen.
Als Dongherechticheyt verschijnt, is Goetwillich Herte door het lange
wachten ingeslapen in de Stoel der Beproevinghe, die vóór het huis

(11) Zie vorige noot.
(12) W De Vreese dateert dit handschrift circa 1550. Over de watermerken zegt hij in zijn beschrijving voor de B.N.M. : „Een gekroonde H, boven
een halve maan, het geheel op een renaissance-schild, waarop een vierblad —
Briquet 5320, Alkmaar 1545 ! Varianten 1551-1556. Watermerk van de
Denises. Vgl. Le Clert 2, 315, merk 76 van plaat XXX, die echter niets
nieuws vertelt".
(13) Zie de tekstkritische opmerkingen in de tekstuitgave.
.
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van Gerechticheyt staat. Dongherechticheyt draagt het kleed Grouwelicheyt, maar zal zich nu optooien met Schijnsel van Deuchden, een
bedrieglijk gewaad. De sinnekens gaan Goetwillich Herte wekken en
pogen vergeefs hem te verleiden. Ook als de sinnekens hem Dongherechticheyt willen aanprijzen als een „bloeme vol ionsten", verfoeit hij
dit voorstel. Op dat ogenblik komt Sheylichs Geests Kennisse terug,
herkent de drie vijanden van Goetwillich Herte en kan ze slechts verjagen met zijn zwaard Vast Gheloove. Dan volgt de eerste Pausa.
Sheylichs 'Geests Kennisse zegt dat Goetwillicht Herte nu genoeg door
God beproefd werd en voldoende blijken van trouw heeft gegeven.
Hij ontsluit Godts Woort met de sleutel Hemelsche Begeerte en verschaft Goetwillich Herte toegang tot Gerechticheyt, die nu eveneens
gelukkig is om deze vereniging. Tweede Pausa.
De sinnekens zweren, zich te wreken. Zij zullen Goetwillich Herte
bij de rechter Godtloose en zijn dienaar Wreede Tyrannie aanklagen,
„seggende hij es een wederpartye onser wel geordyneerder leeringhen". Zij beschuldigen Goetwillich Herte ervan, Dongherechticheyt,
„een maget reyn", onteerd te hebben en in „hoerderie" te zitten bij de
„leelijcke Leve" Gerechticheyt. Op de vraag van Godtloose waar Gerechticheyt verblijft, antwoordt Doude Serpent hem, dat zij in Heylighe
Schriftuere woont, een huis dat stevig gesloten is met de sleutel Godts
Waart. Godtloose en Wreede Tyrannije zullen, zich echter in hinderlaag leggen en wachten tot hij er buiten komt. Godtloose trekt zijn
kleed Geveysde Deucht aan, waardoor hij onkennelijk wordt, en
Wreede Tyrannije vermomt zich in Ypocrijts Werck. Als Goetwillich
Herte aan de deur van Gerechticheyts woning verschijnt, wordt hij
onmiddellijk gevangen genomen en geketend met de boeien Godtslasteringe en Valsche Opynie. De sinnekens brengen Dongerechticheyt hiervan op de hoogte. In de gevangenis klaagt Goetwillich
Herte intussen over zijn vreselijke vijanden en over zijn verlatenheid.
Dongherechticheyt wil hem tot andere gevoelens brengen en Wreede
Tyrannije dreigt hem te zullen doden. Goetwillich Herte richt zich echter in een smeekgebed tot God. De belagers van Goetwillich Herte
vluchten pas als Sheylichs Geests Kennisse verschijnt en met zijn
zwaard Vast Gheloove de poort van de gevangenis opent. Ook de
boeien van Goetwillich Herte warden gebroken met de zaag Hope
der Salicheyt. Sheylichs Geests Kennisse vraagt Goetwillich Herte
hem te volgen. Het stuk eindigt, na enige bedenkingen over het christelijk leven, met de woorden van Goetwillich Herte :
Het licht des Evangelies moet over ons lichten,
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Dat wij niet en blijven in duysternis tempeest,
In dongherechtich leeuen dwelck tgoet doet swichten.
Die Gerechticheyt laet ons beminnen meest ;
Dat gonne ons de Vader, de Sone, den Heylygen Gheest. Amen.
STRUCTUUR

Naar het voorbeeld van het hedendaags toneel, in scènes ingedeeld,
ziet de bouw van het spel er als volgt uit
lste toneel : Vreese des Heeren - Wijsheyt (vss. 1-51)
2de toneel : Vreese des Heeren - Wijsheyt - Goetwillich Herte (vss.
52-162)
3de toneel : Goetwillich Herte (vv. 63-200)
Ode toneel : Goetwillich Herte - Sheylichs Geests Kennisse (vss.
201-250)
Sde toneel : Goetwillich Herte (vss. 251-258)
Ede toneel : Goetwillich Herte - Gerechticheyt (vss. 259-313)
7de toneel : Goetwillich Herte (vss. 314-396) (Refrein)
Pauze. (Niet a angeduid in het handschrift.)
8ste toneel : Doude Serpent - Sondigh Ingheven (vss. 397-518)
9de toneel : Doude Serpent - Sondich Ingheven - Dongerechticheyt
(vss. 519-576)
lode toneel : Doude Serpent - Sondich Ingheven - Dongerechticheyt
- Goetwillich Herte (vss. 577-668)
Pauze. (Vermeld als regieaanwijzing in het hs.)
1 ide toneel : Sheylichs Geests Kennisse - Goetwillich Herte (vss.
669-728)
Pauze (Vermeld als regieaanduiding in het hs.)
12de toneel : Doude Serpent - 'Sondich Ingheven (vss. 729-766)
13de toneel : Doude Serpent - Sondich Ingheven - Godtloose - Wreede Tyrannije (vss. 767-834)
14áe toneel : Doude Serpent - Sondich Ingheven - Godtloose - Wreede Tyrannije - Goetwillich Herte (vss. 835-904)
i5de toneel : Goetwillich Herte (vss. 905-925)
16de toneel : Goetwillich Herte - Wreede Tyrannije - Dongerechtiheyt (vss. 926-971)
17de toneel : Goetwillich Herte - Sheylichs Geests Kennisse (vss.
972-1130).
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AARD VAN HET SPEL

Dit allegorisch stuk bevat verschillende elementen die het ook tot een
niet onaardig kijkstuk konden maken. Er is heel wat handeling en
beweging. Niet alleen de sinnekens spelen hun geanimeerde rol (14),
maar ook het wisselend optreden van de acht overige personages
voorkomt dat de tonelen tot lange alleenspraken ontaarden. Drie personages verschijnen bovendien door verkleding in twee verschillende
gestalten. Er is de gevangenneming en het boeien van Goetwillich
Herte. Er is ten slotte Sheylichs Geests Kennisse die de gevangenispoort met zijn zwaard opent en Goetwillich Herte bevrijdt. Dit alles
bracht leven en beweging op de scène. De schrijver heeft bovendien
de inhoud van het hele stuk als een drama van de liefdestrouw voorgesteld. Ook daardoor kon de evolutie van het spel boeien : de minnaar
strijdt voor de verovering van zijn geliefde. Hij komt zodoende zelfs
in de gevangenis terecht. Zijn beloning blijft echter niet uit : hij
wordt door een van zijn sterke bondgenoten bevrijd. De machten
van het kwaad zijn overwonnen.
Hoewel ik in de tekstverklaring geregeld bijbelse invloeden vermeld,
moet toch speciaal gewezen worden op de markante invloed van het
Hooglied op de verzen 314-381 (het refrein) en 694-717. De lyrische
bewogenheid van Psalm 22 vindt eveneens duidelijk weerklank in de
verzen 905 922, waar Goetwillich Herte weeklaagt over zijn gevangenschap.
Het zou trouwens een vreemd toeval zijn, indien dit toneelstuk een
cheyt, die in het huis Heylighe Schrifture woont, is hiervan reeds een
aanduiding. Verder wordt Goetwillich Herte gered door middel van
het zwaard Vast Geloove, gehanteerd door Sheylichs Geests Kennisse. Goetwillich Herte en Gerechticheyt vertegenwoordigen blijkbaar de hervormden, die door de tegenpartij Godtloose en Dongerechticheyt, in dit geval de roomsen, van dwaalleer warden beschuldigd.
Het zou trouwens een vreemd toeval zijn, indien dit toneelstuk een
uitzondering maakte bij al de reformatorische, meer bepaald lutherse
geschriften die het handschrift bevat.
-

(14) Het aantal verzen van de scènes waarin de sinnekens optreden (vss..
397-668 en 729-904) bedraagt 448, hetzij nagenoeg 40 % van de hele lengte
van het spel. Hun deel in de actie is dus wel aanzienlijk.

361
DE AUTEUR

In tegenstelling met een vaak voorkomend gebruik, maakt noch een
kamer noch een schrijver zich bij het einde van dit toneelspel bekend
door een zinspreuk. Een dergelijk identificeringsmiddel vond ik ook
niet in het refrein (vss. 314-381) , waar evenmin een acrostichon voorkomt.
Het feit alleen, dat in dit handschrift lutheraanse geschriften werden opgenomen of alleszins lutherse sympathieën tot uiting komen,
kan geen geldig argument zijn om te besluiten dat ook dit spel van
sinne wel het werk van een luthersgezind rederijker zal zijn. Uit het
stuk blijkt immers wel een reformatorische, maar geen bepaald lutherse voorkeur.
In het ontdekken van een vermoedelijk auteur ben ik dus, wegens
het voormelde gebrek aan concrete gegevens, niet geslaagd.
TAAL

De taal heeft vooral enige typisch Brabantse kenmerken :
1. De palatalisering van -ar + consonant : erme, ermen, ermken :
21, 695, 714, 973 ; herte : 30, 70, 83, 111, 149, 204, enz. ; herpe :
1060 ; bermherticheyt : 960 ; wederpertye : 88 (vgl. wederpartye :
755) ; derf : 182, 217, 928.
2. Overgang van d tot j : besyen : 122 ; goeyen : 52, 116, 321, 626 ;
spoijen : 320 ; benijen : 124 ; beyen : 573 ; mijen : 220, 604 ; lyen :
606; tijen : 221 ; bevroyen : 222.
3. Vormen als : houlyck : 153 ; schouwen : 244, 466, 579, 626 ; grouwelicheyt : 543, 565, 942 ; spouwen : 11.
4. Umlaut van oe : suet : 113, 117, 191, 375 ; suecken : 194, 413.
5. Umlaut van a váór cht : gheslechte : 215.
6. De o i.p.v. u : iock : 76.
Vlaamse taaleigenaardigheden komen eveneens sporadisch voor, bv.
cueninginne : 184, 358. Het is trouwens bekend, dat de rederijkerstaal
vaak een mengsel van verschillende dialectvormen was.
In welke mate de oorspronkelijke taal van het toneelstuk door het
dialect van één of meer copiïsten werd beïvloed, blijft een open
vraag.
RIJM- EN VERSTECHNIEK

In het rijm wil de rederijker niet alleen zijn taalvaardigheid demon-
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streren. Zo moeten in de aanvangsverzen 4-11 de vele gelijkluidende
eindrijmen, binnenrijmen en overlopende rijmen op -ouwen de wederzijdse instemming en het vertrouwen vertolken waarmee Wijsheyt
en. Vreese des Heeren elkaar als echtgenoten, en als ouders van Goetwillich Herte, bejegenen. Soms kan een stortvloed van rijmen ook
de replieken prikkelen en op die wijze een vlugge, nerveuze aktie
suggeren, zoals die meestal hoort bij de optredende sinnekens.
De dichter gebruikt doorlopend het gepaard rijm. In nagenoeg geen
enkel geval voltooit dezelfde acteur een rijmpaar onmiddellijk vóór
de aanvangswoorden van de volgende spreker. De verschillende clausen van de dialoog worden zodoende door het rijm aaneengeschakeld :
het eerste vers van een spreker rijmt met het laatste vers van de vorige
spreker. Vaak ook eindigen de woorden van een speler met een half
vers. De tegenspeler spreekt de tweede helft van het vers, dat ook
dan rijmt met het vorige vers. Een uitzondering op dit algemeen verschijnsel wordt gemaakt, wanneer het ene vers geen repliek is op het
voorgaande, m.a.w. er niet direkt bij aansluit, zoals in de vss. 395-396,
waarna de sinnekens optreden, en in de vss. 517 518, waarop een
nieuw toneel volgt.
Heel vaak wordt het gewone gepaard rijm verlengd met een binnenrijm in het volgend vers : bv. in de vss. 5-29, 80-82, 86-88, 116-

118, 122 124, 126 128, 130 132, 132 134, 138 140, 140 142, 146 152,
-

-

-

-

-

-

-

enz.
Soms bestaat een regel uit een half vers, dat niet voltooid wordt.
Meestal rijmt de eindklank van zulk half vers dan met een woord
(meestal het eindwoord) uit het volgend of vorig vers (bv. vss. 3,
5, 19), of met een verderstaand half vers (bv. vss. 8 en 12, 168 en
171, 174 en 177, 180 en 183, 186 en 189, 192 en 195 ... ), waarop
ook weer verder gerijmd wordt.
De lyrische afscheidsmonoloog van Goetwillich Herte in de verzen
163-200 bezit het volgend rijmschema ( 15 ) :x a a b b (c) b b (c)
c c (d) c c (d) d d (e) d d (e) e e (f) e e (f) f f (g) f f (g)
g g (h) h y. De halve regels rijmen hier onderling, maar rijmen ook
mee met de andere verzen.
Ook in het refrein (vss. 314-381) hebben wij een speciaal rijm(15) Het rijm van de eerste regel, nl. 163, beantwoordt nog aan de laatste
regel van de vorige claus. Het wordt door x voorgesteld. Het rijm van de
laatste regel, 200, behoort bij de volgende claus. Het wordt met een y voorgesteld. De rijmen van de halve regels staan tussen haakjes.
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gebruik :aa(a)baa(a)bb(b)cbb(b)ccc(c) d d.
In de verzen 5 7 hebben wij overlopende binnenrijmen op ouwen,
tevens gewone binnenrijmen met het laatste woord van die verzen.
Hetzelfde komt voor in de verzen 9-11, 765-766. Ook het dubbelrijm,
verlengd met dubbel binnenrijm komt wel eens voor, bv. in de vss.
15 17.
In de lyrische klacht van Goetwillich Herte „int gevanckenisse"
(vss. 905-925) komt weer een afwijkend rijmschema voor : a b a b b
cbccdcddedeef ef f. Ditisookhetgevalindeverzen 972983, waar Sheylichs Geests Kennisse aan het woord is : a b a b b c b
cc d c d. Tenslotte is eveneens het gepaarde rijm verdwenen in de
verzenvan 1067 totheteinde: abaa/cacc/ dcdd/edee/
f ef f /gf gg, enz.
De dialoog van de sinnekens begint met een rondeel van 8 verzen
(of 16 halve regels) (vss. 397-404) met het gewone rijmschema
a b a a a b a b en een negende regel met rijm b. De korte replieken
maken ook hier de dialoog uiteraard levendiger.
De rijmtechniek van dit spel van linnen zou nog verder en meer
in bijzonderheden kunnen besproken worden. Mij lijkt echter voldoende duidelijk, dat de verscheidenheid van het rijm bij de rederijkers in het algemeen, en bij de dichter van dit toneelstuk in het
bijzonder, niet toevallig was, maar de bedoeling had, verscheidene
bewegingen, meestal van het gemoed, te verduidelijken en te accentueren.
Wellicht kan er nog gewezen warden op bepaalde eigenaardigheden, zoals rediten (vss. 14-16, 128-129, 130-131, 134-135, 202-203, 214215, 224-225, 228-229, 519-520, 625-626, 673 674, ... ), op opmerkelijke rijmen zoals haecktij-waeckt ghij (vss. 26-27), op groepen van
drie opeenvolgende verzen met hetzelfde eindrijm (vss. 756 757 758 en
886 887 888) en op verzen zonder corresponderend rijm in de volgende regel (vss. 492, 547, 614, 809) .
Te oordelen naar de gewone rijmtechniek, lijkt vers 374 onvolledig : het moest uitgaan op -uecht.
-

-

-

-

-

-

-

-

WIJZE VAN UITGAVE

Het was mijn bedoeling, ook voor niet-vakgenoten een leesbare tekst
te leveren, die bovendien bruikbaar blijft voor wetenschappelijke
doeleinden.
In het handschrift komt als diakritisch teken alleen het schuine
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streepje voor (soms dubbel), dat ofwel als interpunctie dienst deed,
ofwel een dubbel- of binnenrijm moest aanduiden ( 16 ) . Elke andere
vorm van interpunctie ontbrak. De moderne interpunctie heb ik dus
zelf in de uitgave aangebracht, ook waar een streepje scheen dienst
te doen als leesteken.
Behalve de grote letter I, komen er heel weinig hoofdletters in het
handschrift voor. Het gebruik hiervan heb ik genormaliseerd bij elke
nieuwe versregel en zin, evenals bij eigennamen en het woord God.
De aanduidingen van het sprekende personage boven de clausen
staan in het handschrift meestal in verkorte vorm : vreese, goetwillich,
godts heijlichs, godts heyl, doude, tsondich, wreede, enz. Ook hun
spelling verschilde vaak. Hier werd de volgende uniforme schrijfwijze gebruikt :
Vreese des Heeren
Wi j sheyt
Goetwillich Herte
Sheylichs Geests Kennisse
Gerechticheyt
Doude Serpent
Sondich Ingheven
Dongerechticheyt
Godtloose
Wreede Tyrannije.
Voor zover deze namen in de tekst zelf voorkomen, heb ik de spelling van het handschrift behouden, evenwel met inachtneming van
de voormelde hoofdletteraanpassing bij eigennamen (17).
In de uitgave werd de spelling van het handschrift integraal behouden. Duidelijke fouten heb ik echter in de tekst verbeterd. De foutieve
(16) Zeer vaak worden de binnenrijmen en de dubbelrijmen helemaal niet
aangeduid (bv. vss. 33-34, 40, 61, 97, 128, 130-131, ... 329, ... 406 ..., 418419). Vaak staat er één enkel streepje (vb. vss. 14, 82, 90-91, 96, 118, 129,
134-135, ...). In weinig gevallen staat het dubbele streepje, nl. in de vss. 15,
21, 346, 458, 569, 836, 840, 841, 1063, 1064, 1083, 1085). Wat de schuine
streepjes betreft, is de uitgave conform het handschrift.
(17) D e aanduiding van het sprekend personage viáór vers 91 ontbrak in
het hs. Zij werd in de uitgave toegevoegd. Doude Serpent moet de clause
beginnen met vers 419, en niet met vers 417, zoals het hs. op foutieve wijze
aanduidt.
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vorm van het handschrift staat dan beneden aan de bladzijde bij het
tekstkritisch apparaat. De studie van de rijmtechniek heeft aanleiding
gegeven tot emendaties in de verzen 144, 206, 217, 255, 310, 369,
451, 507, 510, 551, 558, 559, 603, 609, 613, 688, 689, 691, 693, 702,
740, 769, 792, 815, 839, 915, 1012, 1051. Deze wijzigingen zijn niet

steeds reële verbeteringen, maar laten de rijmen, deze belangrijke
retorikale vormelementen, tot hun volle recht komen.
De talrijke afkortingen werden opgelost.
Ik heb een versnummering aangebracht, waarbij ik soms een halve
regel voor één vers telde, namelijk als de halve regel niet met een
corresponderend rijm in de volgende clause voltooid werd (bv. vss. 3,
8,15,...).

De telling van de dichter of copiïst, volgens wie het spel 1111
regels lang is, stemt niet overeen met het eindresultaat van mijn
nummering.
De foliëring van het handschrift is in margine aangebracht ( 18 ).

( 18 ) Ik dank Dr. Theo Clasen, destijds Leiter der Handschriftenabteilung
aan de Universiteitsbibliotheek te Bonn, voor de bereidwilligheid waarmee hij
mij het hs. ter raadpleging stuurde naar het Rijksarchief te Hasselt.
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TEKSTUITGAVE

Fol. 177 v°

:

EEN SPEL VAN SINNE

Personagien
Een man, genaemt de Vreese des Heeren
Wi j sheyt, een vrouwe
Ghoetwillich herte, een ionghelinck
Sheijlichs Gheests Kennisse, een engel
De gherechticheijt / een maecht
Doude serpent
smnekens
Sondich Ingheuen
Dongerechtichei j t / een vrouwe
De godtloose, een rechter
Wreede ti j ranni j e, een dienaer
Fol. 178 r° :
EEN MAN, GENAEMT DIE VREESE DES HEEREN
0 Wijsheijt, vriendinne,
Weet dat ick v beminne.
EEN VROUWE, GENAEMPT WIJSHEIT
V moet ick eeren.
VREESE DES HEEREN
Vol salygher leeren / sijdij / ende vol trouwen.
WIJSHEYT
5 Wel hem die v vermaningen onthouwen
En daer op bouwen / tsy mans oft vrouwen ;
Hem wort veegouwen int salich beschouwen
Tshemels looninghe.
VREESE DES HEEREN
O Wijsheijt, pleysant bouen alle kerssouwen,
10 Soet int bedouwen / stantuastisch sonder flouwen,
Wee die v benauwen / en daer wtspouwen
Ws duechts verschooninghe.
Die uwen raet versmaet sal sduijvels wooninghe,

10. Het hs. heeft : lint
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Dafgrijse hooninge // eeuwich beeruen / siet,
15 Ia steruen // siet.
WIJSHEYT
Ghij sijt een medesyne vol sueter conseruen siet,
Tbegin tverweruen / siet I der goddelyker cracht.
Duer uwen raet ,/ wort des Heeren wille volbracht
En dwerck gewracht / vol der carijtaten.
20 Ghij schout hoouerdi j e / gij comt te baten
Die erme van staten // weeukens en weesen,
Ghij bemint onderwi j singe / met grooter vreesen,
Ghij haet plucken / en tesen / van de gierege altyt,
Overspel / hoerderi j e / dronckenschap / en nij t ;
25 Onreijnicheyt ghy mijt / afgoderije laecktij ;
Nae des Heeren wort / ghij altijt haecktij,
Liefelyck waeckt ghij / na shemels gewinsele.
,

Fol. 178 u° :
VREESE DES HEEREN

Ghij syt de wyshei j t
WIJSHEYT
Ghij sijget beghinsele,
Deerste ghespinsele / daer de Heere in lust heeft.
VREESE DES HEEREN
30 Tghoetwillich Herte duer beyen in rust leeft,
Ons eenich kint liefelyck en schoone,
Dwelck sal spanen der gloryen croone
En by den Heere der heerscharen groot sijn.
WIJSHEYT
0 Vreese des Heeren / ghij selt hem bloot sijn
35 Alti j t radende / tot des Heeren geboden
Tonderhouden crachtich / en niet te dooden,
Alsoot betaemt / den heylyghen kinderen.
VREESE DES HEEREN
Wijsheijt, gy en selles oock niet verminderen,
Want ghy voerwaer der deuchden fondement / sijt.
40 Godts onsienlick wort crachtich gij becent zijt ;
Gy weet alle diepe verborgen secreten.
WIJ SHEYT
Alle twist / tweedracht / wort gesleten
Duer Vreese des Heeren / en Wysheyt eersame.
Siet hier, onsen sone geheeten met name
45 Tgoetwillich Hertte comt hier nv gaende,
Propelick simpelick /niet als de verwaende,
Gehoersaem der geestelyker disyplyne
Tallen termyne.
VREESE DES HEEREN
Gheheel iuechdich int schijne,
Noch ionck en fris en ient van leden
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50 Is hij ; dus willen wy hem besteden
Tot eender offerande des Heeren reene.
Hier comt het Goewillich hertte,
een ionghelinck
Die Heere v goeyen dach verleene,
Beminde vadere / en weerde moedere.
VREESE DES HEEREN
Die Heere der heerscharen / sy v behoedere.
55 Die moet v altyt in duechden stichten
En uwen geest verlichten.
179 r° :
WIJSHEYT

Cristus duer wien / alle druck moet swichten /
Wil v, mijn sone, voer alle tempeest
Crachtelick beschermen
GOETWILLICH HERTE
En synen geest
60 Sij met v beyden onbeweghelick / hier.
VREESE DES HEEREN
Amen, sone, / dus merckt neerstelick hier
Ws vaders en moeders informasye
WIJ SHEYT
Op dat ghij lange leeft / en vindt grasije
Voor den Heere uwen Godt, / wiens heijlygen wille
65 Ghy niet wederstaen en muecht.
GOETWILLICH HERTE
Sonder gheschille,
Ia ic / geerne met geheelen moede.
Dus wats v beliefte ?
VREESE DES HEEREN
Myn kindt / als de vroede
Die reden mijns monts / laet aen v beclijuen ;
Bindtze aen v vingeren / en wiltse scryuen
70 In die tafelen uwer hertten gloedich,
Sooe sal die Heere / uwe weegen voerspoedich
Bereijden de welcke ghy wandelen selt.
Gij sij noch ionck / toecomende / fris hubs gestelt,
In al uwen lekens wel gemaniert.
75 Dus siet dat ghy sabodt dach des Heeren soo viert

71. sooe : Wij hebben de schrijfwijze van het manuscript overgenomen
wegens eenzelfde vorm in vs. 790.
73. Wij hebben de vorm sij gehandhaaft wegens gelijkaardige spellings- of
uitspraakverschijnselen in de vss. 454 : ic ha, 789 en 819 : noy, 959 : duysen.
75. In het hs. staat sabodt boven dach geschreven.
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En v schouderen ,bui j cht / onder syn lock seer soet.
elyck v trui j s en, wat gij doet,
Draecht lieffelyck
Laet synen name daer in syn gepresen.
Neemt des Heeren vreese v vader te wesen
80 En de Wysheyt v moeder soo wast v verstant.
Met Appollo maeckt nat / met Paulo plant ;
Helpt cnoopen den bant / der volcomenheijt ient.
WIJSHEYT
Des Heeren castydinge in v hertte prent
De wylen ghy noch ionck syt fris en gesont.
85 Laet v niet bewegen, dit doen ick v condt,
Duer menschen fabelen / oft fylosofye
Noch doer die babelonsche hoerderye,

Fol. 179 v° :
Welck wederpertye / der gerechticheyt is,
Schout der godtloose wegen ter stont en ris
90 Die daer vol distelen en dornen gesaeyt / staet.
VREESE DES HEEREN
Iohan. 14. Volch den wech die daer schoon effen gesaeyt / staet
Al schynt by seer enghe in smenscen oogen.
Die lustege ryckdommen / salmen v toogen
Als dengel den profeet Esdras ontdeckt.
GOETWILLICH HERTE
95 Den geest inwendich geheel wort verweckt ;
V worden mynder zielen een conf ortaty f / syn.
WIJSHEYT
En wilt niet deelachtich der hoeren lyf syn,
Te weten Dongerechticheyt fel en boos,
De welcke v bedrieghen sal met haer treken loos
100 En met haar pomperye afgryselick,
Wiens lippen syn als honich zo prijselick,
Wiens keele es ghelatter dan olye siet
Maer namaels bidter na myn bediet
Als alssene / oft regalle voerwaer.
VREESE DES HEEREN
105 Wie een hoere aenhanckt / wort een lichaem met haer.
Merckt dit, myn sone / het es v leuen.
WIJSHEYT
Maer die eenyghe maecht, eerweerdich verheuen,
Genaemt de Gerechtichei j t delygentelic,
Puer reyn / sonder smette exellentelic,
,

90. Na vers 90 ontbreekt in het hs. de aanduiding van de sprekende persoon : Vreese des Heeren.
98. Het hs. heeft dongerecheyt.
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110 Wilt staen om te crygen voer een amye
Wt geheelder hertten tallen tye
Met viereger begeerten / met ionsten puere.
VREESE DES HEEREN
Ghodts Heijlichs Geests Kennisse / zeer suet van guere
Sal v haer geslachte / wel kennlic maken,
115 Haer duecht vertellen, haer minnelyke spraken,
Haer costelyke ryckdommen, / haer schoone goeyen,
Huer zuete fonteyne, lustich int vloeyen,
Wiens vochtich besproeyen / v ziele veruerschen zal.
WIJSHEYT
Dese maecht / bouen alle maechden int getal
120 De verheuenste es / by den Heere almachtich.
Dus, myn sone, op onse leere syt achtich ;
Wijckt niet ter rechter / noch ter slincker hant besyen.

Fol. 180 r°
GOETWILLICH HERTE

Thertte in mynen bui j ck moet hem verblyen.
Wie sou benijen / v salijghe leeringhe ?
125 0 Gherechticheyt, o duecht vermeeringhe,
Na v wil ic mij lieflyck gaen sporen
0 heer vadere, / o moedere / vercoren,
Uwen raet torbooren es my een vruecht groot.

Hier hangen sy Tgoetwillich hertte
eenen mantel om, geheeten Liefde,
geboort met Standtvasticheyt.
VREESE DES HEEREN

Siet, hier desen mantel / hier ter duecht / groot,
130 Wilt minlyck omhanghen / tes tuwer vrame fier.
WIJSHEYT
Neersteghe Liefde es synen name fier
Niet sander blame fier, / ia dierbaerder dan gout.
VREESE DES HEEREN
Desen gerechtegen mantel alti j t aenhout.
Huer sander fout / ghy wel behaghen / sult,
135 De Gerechticheyt / . Dus gyen draghen / sult
Allen v leeuen met vieregher meeninghe.
WIJSHEYT
Siet hier, nu blyfdy in Godts vereeninghe.

114. Moet men blijkens minnelyke (vs. 115) lezen : kennlic ?

118. Het hs. heeft bespoeyen.
125. Boven duecht staat in het hs. vruecht geschreven.
130. vrame staat boven de regel geschreven.
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Hij es geboort oock, hier op hebt menssie,
Met Standtvasticheyt / oft credensije,
140 Duer welcke fijencije / onbeweghelijck / blijft.
VREESE DES HEEREN

Hier mede ghy alle ongherechticheijt verdrijft,
Hier met den geest gij stijft / soo dat v niet en deert :
Duyvel, / doot / noch helle / perijckel noch sweert,
Noch eeneghe teghenheyt ter weerelt genoemt.
WIJSHEYT

145 Als die heylijge Paulus v nv vrij beroemt
Der Gerechticheyt liefde / inwendich vol eeren.
GOETWILLICH HERTE

Hier mede wil ic mij totter Gerechticheyt keeren.
0 goetwillich begheeren, / hoe hebdij duerstraelt
Myn hertte soo vierich / met liefden gepaelt.
150 Godts wi j shei j t es gedaelt wt synen monde
In mynder zielen.
VREESE DES HEEREN

Vliet altyt de sonde.
In elcke stonde looft en danckt den Heere zoet.
WIJSHEYT

Myn sone, hier hebdy nv v houlyck goet
Daer wij v nv met wt setten naer onse macht.
Fol. 180 v° :
GOETWILLICH HERTE

155 Danck hebt, vader en moeder ; met gantser eracht
Sal ickt besteden / als de vroede wijselyk.
VREESE DES HEEREN

Soe doet, myn kindt, op dat gij iolyselyck
Metter Gerechticheyt triumferen muecht.
Nv adieu, myn sone wel gefondeert ter duecht,
160 Godts enghel moet v alti j t wel si j n bewarende.
WIJSHEYT

Des Heeren goetheyt / sy v voert sparende
Voer alle boosheijt / deser weerelt vol nijts.
GOETWILLICH HERTE

Adieu, beminde vadere vol iolijts,
Adie, moeder, wiens leere ick onthouwen zal.
165 Op v fondement ic nv voert bouwen sal.
Och, Heere, v wet / is myn voeten een licht.
V minlyke spraken / hebben mij gericht

144. genaemt
margine.
155. Danckt.

De vermelding van het sprekende personage W/ijsheijt in

372
Myn cromme paden.
Tot mij wilt noch keeren v hei j li j ch aensicht,
170 Duer v goetheyt myn hertte noch voert sticht
Met der minnen daden,
Dat mij Gerechticheyt / mach tomen in staden,
Die ic beminne duer ws worts raden
Eeli j ck na tbetamen.
175 Siet hoe I j saack op climt der liefden graden
Om Rebecka taenschouwen die hem mach ontladen
Van het druckich pramen.
0 siet doch die amoreuse Iacob ramen
Na die schoone Rachel. Wie sout hem in blamen
180 Connen verwijten ?
Al wilt Puti j f aers wijf Ioseph beschamen,
Dat acht ick cleene : // hij en derf hem niet schamen.
Tserpent hij laet byten
AI mocht die cueninginne Vasti spijten,
185 Aswerus mint Hester / en laetse cryten.
Sy wort verlaten.
Tfij,j, ghy boelinne der Madi j ani j ten,
Op v pastmen veel min dan twee mijten.
Blyft van my verwaten.
190 Myn lief, de Gerechticheyt, es bonen maten
Die scoonste / en sueter dan honich raten.
Wie soudse volpri j sen ?
Dus wil ick nv gaen / die gebaende straten
Pol. 181 r°
Ende sueckense / op dat ic met huer te mynder baten
195 Mach veriolysen.
Hier comt een man /. Die salze mij wysen,
Hoopic aen Godt / en thertte met troost spi j sen

Want by schynt duechdelyck.
Gegroet syt, broedere, in Godts naem vruechdelijck.
200 Waer leyt die reijse / ? Wilt my dat seggen.
Een ionghelinck gelijck een enghel,
ghenaemt Sheylichs Geest Kenisse
Godt loonts v, broedere / ick salt v wtleggen.
Ijk ben gesonden van Godt den Heere siet
Met gerechte warachtige hemelsche leere siet
Tot Goetwillich Herte, dwelck Godt bemint
205 Om dien te wysene.

170. voert staat boven noch geschreven.

373
GOETWILLICH HERTE
Juijst ghy my hier vindt.
Dat es myne name / o broeder eerweerdich.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Godt sy gelooft dan.
GOETWILLICH HERTE
Thertte es begheerich
Wie dat ghy syt /. Dus willet mij ontdecken
Hoe uwen naem es.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Merckt sonder gecken :
210 Godts Heijlichs Geests Kennijsse
Tes mijnen name jent.
GOETWILLICH HERTE
Wa, zoo weet ick wel dat gy de Gerechtichheyt kent
Die ick beminne / met viereger liefden / net.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Ia ick, serteyn, hier wel op let.
Myn worden als wet / in v hertte sluyten wilt.
GOETWILLICH HERTE
215 Huer gheslechte / huer afcomste my dan wten wilt,
Waer dat ze es / en hoe ickse vinden /sal.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Ghij en derfter niet na vragen als dombekinde / al.
Haer geslachte / haer afcomste / es diep om grondenen,
Onsienlick en hemels ; wilt dit contempleren
220 En wilt alsulcken vraghen mijen,
Maer haer duecht / machmen tot geenen tijen
Compereren / wtspreecken / na myn beuroijen.
Sij es soo ri j ck van geestelyke gooi j en,
Dat bouen myn macht schynt dat ickt vertellen souwe.

Fol. 181 v°:
GOETWILLICH HERTE
225 Wisti hoe geerne ick met huer versellen souwe,
Ghij sout mij haer duecht / gheheel wt breyden.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Tot dan, Goetwilicht hertte, ick sal v leyden
Daer sij es / en dat ghi j se spreecken / sult /
Maer ghy moet geloouen dat gij sonder gebreken sult
230 Haer alti j t liefde tonnen / vroech / en spade.
206. Het hs. heeft : eerweerdich vercoren. Dit laatste woor is blijkens het
rijm (vs. 207) overtollig.
217. Hs. : dombekende. Wij veranderden dit in dombekinde wegens het
rijm met vinden (vs. 216) .
226. gheeheel.

374E
GOETWILLICH HERTE

Ia ick voerwaer siet.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Nv duer Godts ghenade
Gaen wij bey tsamen als cnechten des Heeren.
Siet, Goetwillich hertte / wilt vruecht vermeeren :
Dat es haer camere / daer gi j se vinden selt.
235 Dus met viereger begeerten / clopt oft belt
Sonder fortse o f t ghewelt / ; sy comt terstont vuere.
GOETWILLICH HERTE
Hoe heet die camere ?
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Hei j li j ghe Scryftuere.
Met hemelschen guere / sy binnen versiert is.
GOETWILLICH HERTE
O broeder goet / ter duecht gemaniert ris,
240 Godt Heylychs Geests Kennisse / die my doet weten
Die duecht der Gerechicheijt / en haer secreten,
✓ ionst onghemeten / alle ionsten verhoocht.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Goetwillich Herte, siet dat ghij v liefde toocht
En al houtse haer styf / wiltse daer om niet schouwen.
245 Waeckt blyckelic / en laet v van vreemde vrouwen
Niet verleijden / ; sij souwen v verdooren.
Nae de Gerechticheyt / neycht altijt v ooren,
Zoo seldij uwer sielen veel goets aen erven.
Nv adieu / ghij moet mij een weijnich tyts deruen.
250 Wij moeten scheijden /. Dus blyft Godt beuolen.
GOETWILLICH HERTE
Nv adieu, broeder / die my niet en hout verholen.
Nv Godt hebs deel, ic salt gaen auentueren.
Ic zal styf cloppen / met den rinck vander dueren.
Myn lief, doet open / aenmerckt myn ionste.
255 Siet wie hier es / die v mint met gonste.
O Godt, sy en hoort niet. / Wat macht bedieden ?
Noch sal ic eens cloppen. / 0 lief, wil bieden
Uwen eenegen bruygom v ionstege duecht
En laet mij toch inne.

Fol. 182 r°

:

Een maecht int wit gecleet / genaemt
Gerechticheijt / steeckt haer hooft ter vensteren wt
en spreckt
232. Hs. al.
238. Hs. es.

255. die v met gonste mint.

375
Wie sydij die daer met vruecht
260 Soo lieffelijck clopt / zoo duechdelick met zinne ?
GOETWILLICH HERTE
Tghoetwillich herte / v lief /. Och laet mij inne,
O vercoren vriendinne / die int hertte geplant syt.
'GERECHTICHEYT
Tgoetwillich hertte ?
GOETWILLICH HERTE
Ia, lief. Vaijliant / sijt.
Doet open v duere / en laet mij in comen saen,
265 Want naer v verlange ic.
GERECHTICHEYT
✓ minnelic vermaen,
Vrient, staet mij wel aen / maer merckt wel dit :
Hier en mach niemant in / hij en moet onbesmidt
Geheel ongevei j st / met liefden gedeet / sijn,
Geloouich / stantuastich / altyt bereet / sijn
270 Mijnen raet te doene / sander eenicch bedroch,
Niemant te vreesene, ia seg ick noch
Syn leeuen te laten / ia om mijnen wille, siet.
GOETWILLICH HERTE
O lief / en aensiedij mijnen mantel niet
De welcke es genaemt / Neerstige Liefde rei j ne
275 En tbortsel heet Stantuastichei j t?
GERECHTICHEYT
Ia ick, certei j ne,
Maer, vriendt, hoort : / daer esser noch vele voerwaer
Die van buyten schoon syn / geabijtueert / claer,
Maer inwendich sijnze grof f elic besmet.
Nochtans beroemen sy haer / wel wetende bet,
280 Dat sy mij beminnen / met ionstijgher trouwe.
GOETWILLICH HERTE

Soo en ben ick niet / o edel kerssouwe.
Ick ben warachtich / recht en ongheuei j st,
Getrou solider lieghen / lief dit peijst.
Met viereger liefden / met oprechten gheest
285 Ick v beminne
GERECHTICHEYT
Ten sij dat ghij vreest
Den Heere, wyens naem / men hoochst moet louen,
Ick en geloof v niet / maer als die verschouen
Ick v achte /. Dus merckt op myn leere.
GOETWILLICH HERTE
O vriendinne I van mijnder kindtshei j t teere
290 Heb ick den Heere gehadt voer gogen,
Gevreest / als mijn vader en moeder sal toogen

261. Het hs heeft ochc

376
Dier my toe informeerden sterkelick.
Fol. 182 0):
,

GERECHTICHEYT

O Goetwillich Herte, ghij segget soo merckelic,
Waer duer myn hertte inwendich beweecht wort.
295 Mijn oogen duer liefde met tranen syn bestort.
Ick ghelooue v nv / dus en wilt niet suchten.
Ghij selt noch ghenieten / mijn bloei j ende vruchten,
Inden wygaert Ingaddij v versolaseren
GOETWILLICH HERTE
O welrieckende / balsemiere / blust myn begeeren
300 En ontsluijt der minnen duerken geringe,
O myn schoone / daer ic na verlinghe.
Doet open uwen bruydegom / met haesten snel.
GERECHTICHEYT
O lief, syt te vreden / weest niet rebel.
Ghij moet noch wat toeuen. / Hoort myn redene
305 Tot dat Godts Hei j lich Geest Kennisse / met vredene
Hier bij v come / duer den wille van iGodt
Die welck ontslui j ten moet / dit geesteli j ck slot
Godts wort genaemt / reyn, sui j uer en puere.
GOETWILLICH HERTE
Godts Heijlichs Geests Kenisse / wees mij de duere
310 En bracht mij hier vuere / tegenwordich present.
GERECHTICHEYT
Hij sal haest by v comen / lief ecsellent.
Bidt Godt. Hy vermach / alle dingen alleene.
Hy helpt die gerechtijge altijt wt weene.
GOETWILLICH HERTE. REFEREIJN

O brant der liefden, inwendich blaeckende,
315 Goetwillich hertte / weest nv vrij haeckende,
Liefs troost smakende /. Wilt druck wt roei j en.
Siet hoe die liefste om v es wakende
Die v duer liefde niet es versakende.
Dus vruecht syt makende.
320 Singt nv dliet Sallemons ; ras, wilt v spoijen.
Prijst nv die bouen sienlycke goeyen.
O ionste laet vloeijen / seget sander hoone.
Ick geli j ck v, schoon lief / lustich int bloi j en,

295. mij
310 vore. Wij veranderden deze vorm tot vuere (overlopend rijm met
duere (309).
312. De tweede e van alleene werd in het hs. boven de regel bijgeschreven.
319. Moet men lezen : smakende ?

377
Bij die bloemen te Sarem / net int groeijen.
325 Wie soude v verf oei j en ?
Ghelijck een lelye onder die schoone
Syt ghij / en v gedaente met claren beschoone
Bouen alle menschen kinderen / spant gy de croone.
Naest Godt inden troone syt gij gepresen.
330 Noyt geen soo bequaeme soo hemels int wesen.
Myn lief, myn vriendinne / gij syt schoone verheuen.
✓ oogen syn lieflyck / en claer beseuen,
Net bouen screuen / als duijuen oogen certeyn.
Gy syt sonder vlecke hubts gestelt int leuen.
Fol. 183 r° :

Uwen hals es gelyck den troon Dauits euen.
Ghij en muecht sneuen
✓ wangen zyn als garnaetappelen reijn,
✓ tanden als yvoore / puer suyver van greyn
En als roosen int pleyn / syn v lipkens gedaan,
340 V borstkens als een vloeyende f ontei j n
Versiert met costelycke specije gemeijn
Met gulden puckelkens cleijn,
✓ beene als marmeren calonnen ghestaen,
Gefondeert opt gout / met safieren omvaen.
345 0 ghij dochteren Si j on / wilt nv wtgaen.
Mijn vrienden, helpt / saen // prijsen in desen :
Noijt geen soo bequame soo hemels int wesen.
Ick slape maer myn hertte waeckt warachtich.
Ik hoor die stemme / mijns liefs eendrachtich
350 Die myn ziele mint machtich / nv na mij vraecht.
Ghij dochteren van Ierusalem / weest hier op achtich.
Ic besweer v bij den reen // en hinden crachtich
Op den velde sachtich.
Dat ghij myn vriendine niet en versaecht.
355 Of t en weckt / tot dat haer selue behaecht.
Sy es noch bedaecht / en teer van leden,
Maer wilse salich prijsen. / Haer liefde toe draecht
Met den cueninginnen bij wijwen / vrij gewaecht.
✓ niet en vertraecht !
360 Wie es dese die daer voert coma reyn van seden,
Schoon als de mane / wtuercoren / vol vreden
Veruaerlyck als de sonne / metter heercracht treden ?
Dus seg ick tes reden // duer liefde geresen :
Noijt geen soo bequaeme soo hemels int wesen.
365 0 prinsserse, myn lief / vercoren vriendinne,
Staet op, myn schoone, v siele ic minne !

378
Comt herwaerts / met sinne / na my toe stuecht !
Den droeuen winter / soo ic bekinne,
Es vergaen / en den reegen es dinne.
370 Tot onsen gewinne
Syn de bloemkens coragieuselic ter duecht
Gecomen inden lande / met blydelycker vruecht.
Die torteldui j ve duecht en laet haer hooren.
Den vychboom heeft cnoppen
375 Wyns sueten ruecke myn hertte verhuecht.
Comt gij schoone / gij muecht,
Fol. 183 v° :

Mijn duijue inde keijgaten vercoren
In die steencoten / dat ic mach orbooren
V suete stemme / v gedaente sonder toren.
380 Soo mach ick als voren / seggen duer tgenesen :
Noi j t geen soo bequaeme / zo hemels int wenen.
0 Heere almachtich / Vader gebenedi j t,
Ws Heylichs Geests Kennisre sonder respijt
Tot my toch seynden wilt als een beradere
385 Dat hy dit crachtich slot / v wort metter vlijt
My wil ontsluyten / dat ic mach met jolijt
Metter Gerechtichei j t / wt minlyke adere
Triumferen / en haer comen nadere,
Niet als een versmadere / des duechs onweerdich,
390 Maer als een willich / liefhebbende vadere
Gerechtich syn kint / bemint / altijt volherdich.
Denckt, Heere / hoet hertte na haer es begeerich.
Laedt myn ghebet doch in v noren clincken
Eer my den slaep der tentacijen veerdich
395 Die mij quelt / ouercomt en my wilt crincken.
Waeckt / Heere. Al slaep ick, wilt mijns vroech gedincken.

Doude serpent, totten middel gelyck
een vrouwe / en benede gelyck een
duyuel / met eenen langen steert
Waer sydij nv, leyaert ?

Tsondich Ingheuen, bouen als een duyuel,
beneden als een man
Wat schui j lter, laudate ?
DOUDE SERPENT

Wa, si j di j nv doof fiel ?
SONDICH INGHEVEN
369.

dunne.

374. Onvolledig vers. Blijkens het rijmschema moet het eindigen met een
woord op -uecht.
381. Het hs. heeft het laatste woord van het vers slechts gedeeltelijk :

we.

379
Goij, neen ick sekere !
DOUDE SERPENT
Lucefeers vleybaert
SONDICH INGHEVEN
Ben ick vroech en late.
DOUDE SERPENT
400 Waer sittij nv, leyaert ?
SONDICH INGHEVEN
Wat schuylter laudate ?
DOUDE SERPENT
Ic woude dat gij op den intrum waert.
SONDICH INGHEVEN
Ia waer segcht bate !
DOUDE SERPENT
Daermen goet geloof hiel.
SONDICH INGHEVEN
Ick naems een cleekere.

Fol. 184 r°
DOUDE SERPENT
Waer sydy nv, leijaert ?
SONDICH INGHEVEN
Wat schui j lter laudate ?
DOUDE SERPENT
Wa, sysy nv doof fiel ?
SONDICH INGHEVEN
Goij neen ic sekere !
DOUDE SERPENT
405 Gij pleecht vermeert te syne / voer een duecht verstekere,
Een balams prekere, maer nv een vertragere
Wort ghy beuonden.
SONDICH INGHEVEN
Ick ben noch een vaghere,
Al schyn ick dus maghere,
Ke, lieue dille !
DOUDE SERPENT
Hier voermaels cregen wijt al na onsen wille
410 Tgharen op de spille / dat nv te spinnen blyft.
Wie vintmen nv / die soo int vals versinen stijft
Als Iesabel, ons nichte / daer Naboch om truerde
en Ieroboam, ons neeve / die beluerde
Met gulden calueren in Ijsrahel, quant ?
SONDICH INGHEVEN
400. nv en leyaert
Na vs. 416 wordt in het hs. reeds doude als sprekend personage aangekondigd. De vss. 417-418 worden echter blijkbaar nog gesproken door Sondich.

380
415 En Arons kinderen / die hadden verstandt,
Die soo wel dleuijtsche priesterschap bedienden,
En Helys sonen / dat waren oock ons vrienden
Die bedrogen tvolck / welck nv ver te halen is.
DOUDE SERPENT
Ia dats wel ou schult / ic moet v vertalen ris,
420 Secht bloode catyf / verwaende cokijn.
SONDICH INGHEVEN
Myn schult, segdij ?
DOUDE SERPENT
Ia, ouwt slamijn !
SONDICH INGHEVEN
Dat lichdij bij orloue !
DOUDE SERPENT
Ic en doe, na mijn wtlegghen !
SONDICH INGHEVEN
Ou hoort, wat sal ick van dees bruijt seggen ?
Tes self v schult ! / Wat wildij veel crakeelen ?
425 Doe ic niet myn beste ?
DOUDE SERPENT
Datmen v moet moet seelen !
Ke, ia, ghij / sleyplenden / elf rebbe bloij !
Fol. 184 u° :
SONDICH INGHEVEN

Ke, labsoete, swycht doch / gij tapt meest al roij !
Sietze staen eens hoe moij ! / Ist haer qualyck geluckt ?
Mij dunckt / al haddense de craeijen gepluckt,
430 Sij en mocht niet frisscher wesen noch nettere,
Wa slanghen ghebroet !
DOUDE SERPENT
Wa, Arryus kettere
Blau seckten settere / gij muecht wel swijgen !
Waer sietmen v soo veel adherenten crijgen
Als icker hebbe onder myn subiectie ?
SONDICH INGHEVEN
435 Ick hebter meer gebracht tot een qaeij effectie
Dan ghij, lieue madane ! / Hae wel gy, stuytencont ?
DOUDE SERPENT
Nochtans en doedy na mijn wyten ront,
Want den cunstigen sluetel ic eerst int slot stack.
Eva ic becorde ; / dies Adam / tghebot / brack
440 Die warden die Godt sprack / dedic vercouwen snel.
SONDICH INGHEVEN
In dat spel sachmen my den boeck houwen wel.
Ic en gincker niet toe als een door vrij.
DOUDE SERPENT
En Caei j m gaf mijn redene oock wel gehoor / vrij,

38 1
Als hij Abel die clopper boonkens coockte.
SONDICH INGHEVEN
445 En ick gaf hem tcaecksbeen !
DOUDE SERPENT
En oock goij toonkens stoeckte
Ick in Sodoma en Gomora ientelic.
SONDICH INGHEVEN
Kores kinderen / als mannen presentelick,
De ic die oock niet na myn pypken springen
Als sy tegen Moysen stonden ende veel dingen
450 Anders vort brochten dan haer bevolen was ?
DOUDE SERPENT
Sou ickse al noemen / die ic bracht hebbe in dolen ras
Sint dat ic begost / ic en souts vertellen niet
Tusschen dit en morgen.
SONDICH INGHEVEN
Sou ickse al mellen / siet
Die my gelooft hebben / ic ha wel veel wercks / noch.
DOUDE SERPENT
455 Wa siet die Faryseen en sulcken clercks / noch.
Die en sou ic niet vergeten / maer raken bloot al.
SONDICH INGHEVEN
Wat wildij daer af neggen ? / Die syn doch doot / al !

Fol. 185 r°
DOUDE SERPENT

Neen, die syn te groot al ! // Nv, dat vaert daer henen.
SONDICH INGHEVEN
Wij hebben geheelt veel gebrocken schenen.
DOUDE SERPENT
460 Hae, ghequetst segdij ?
SONDICH INGHEVEN
Sou dat dan waer syn.
DOUDE SERPENT

Ter weerelt en mach ienter paer / syn
Dan ghij en ic alsment gronderen wille,
Maer ic ben die meeste.
SONDICH INGHEVEN
Ick mach cesseren stille.
Ghij slacht dees quaey wijfs die dleste wort houwen.
465 Wel ic geef my op / dat wij ackort houwen
En ons duecht voert schouwen die wij geladen hebben.
Nv waer beginnen wy / eer die daden / ebben ?
Secht, vrou, wat raet ? Laet hooren eenen !
Brater morghens niet.
DOUDE SERPENT
451. Hs. heeft : in dolen siet. Vs. 451 moet rijmen met vers 450.

382
Ick moet duer stooren benen.
470 Wa iaet, seg ic, hoordij niet / gij dooue quijle ?
SONDICH INGHEVEN
Neen ic, achter niet / maer voer wel, moduuijle !
DOUDE SERPENT
Op v ic muijle ! / Tsij dat gij soo bot sijt,
Weetij watter gerockt es / ons tot spot wijt
En bij na gesponnen. Dies splyt mij myn hertte !
475 Daer es die vyleyn / Tgoetwillich Hertte !
Hij heeft by na / tsynen wille gecreghen schier
De Gerechticheyt / die ons altijt staet tegen hier,
Dat erg hoerken / al sou sy verwoeden
Duer vreese en wysheyt / dier hem toe roeden.
480 Dies hy metten goeden / haest sal geeert worden
En wyt niet en beletten
SONDICH INGHEVEN
Dat moet gekeert warden !
Die Gerechticheyt segdij ? / Wat duyvel es datte ?
Help, Roboams raetslie, hoe crabt die catte ?
Maer op dat ict vatte / seght eest begost spel ?
485 Machse hem niet ontsitten ?
DOUDE SERPENT
Sij heeft ghetroost wel,
Maer sterckste naeijken es noch te hechten / iaet.
SONDICH INGHEVEN
Hanckter eenen maer aen ?

Fol. 185 v°
DOUDE SERPENT

Ic salder om vechten / maet ;
Hij en es noch binnen der tassen niet, quantken.
SONDICH INGHEVEN
Waer es hij dan ?
DOUDE SERPENT
Als een bloij truwantken
490 Syt hy noch voer haer duer en ianckt
SONDICH INGHEVEN
Als een arm sotken
SONDICH INGHEVEN
Die na sulcks verlanckt
SONDICH INGHEVEN
Als een mat drauende venus reeperken
Die noch syns liefs naeuste secreet derven moet.
DOUDE SERPENT
Hij wort noch onse / wy sulle noch eruen goet.

474. gesponen.

383
495 Nv den wint soo waeijt, tscip sal wel varen voert.
Wel wat raet ? Na myn verslaren // hoort.
Hoe leggen wijt best aen om hem te bedriegen nv ?
SONDICH INGHEVEN
Ick weet gemaeckt, maer wy moeten vry liegen nv.
Wij sullen hem de gerechticheyt mesprysen gaen
500 Die hy bemindt / na swercks bewysen saen,
Ia seggen / sy es logenachtich vol erchs saets
Gesaeyt / ontrouwe / hoerachtich / en vol quaets,
Flaterich / geveijst / elck blamerende.
DOUDE SERPENT
Dat waer de catte / waer hy consenterende.
SONDICH INGHEVEN
505 Ke jaij, lief nichte / ten mach ons niet fouten.
DOUDE SERPENT
Camt, laet ons dan eerst / ons nicht gaen becouten,
Dongerechticheyt, en geuent haer te kinnen al,
Dat sy ons hier toe helpe / want sy versinnen sal
Al dat ons dient best / en bequaemelickst // is.
SONDICH INGHEVEN
510 Bouen ons beyen / sy deersamelickst // is.
Noijt betere raet / in warachtycheden.
Wij willense, seg, aen hem gaen besteden
Tot eenen wi j ue /. Iui j ster dan iui j ste.
DOUDE SERPENT
Bij gans bloet, siet / hoe lach ick in myn vui j ste :
515 Sy comt hier rechs gaende tonser vrome.
SONDICH INGHEVEN
Ick wilse gaen groeten.
DOUDE SERPENT
Syt willecome,
Ey lieue nichte, gij comt recht te passe.

Fol. 186 r°
SONDICH INGHEVEN
Wij souden v gehaelt hebben wten casse.

Een vrou, genaemt Dongerechtichei jt
daensicht hoerachtich / die cleeren
leelyck bepleckt / geheeten Grouwel yckhe yt :
Danck hebt, cosyn en nichte vol vruechden.
520 Hoe soo, wat esser gaens ? / Willet my met vruechden
Seggen ; / mach ic v helpen gheringhe,
Ick ben tuwen besten.
504. by.
506. Het hs. heeft als laatste woord becout.

507. kennen.
510. es.
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DOUDE SERPENT

Ons beyden weddinghe
Moet ghij nv helpen beuestygen sterckelyck.
DONGERECHTICHEYT
Wa ic, ic geerne
SONDICH INGHEVEN
Verstaet dit merckelick :
525 Tgoetwillich hertte de Gerechticheyt vrijt
En crachtelyck bemint, dwelck ons seer spyt.
Dus moety ons bystaen / want wyt begeeren,
Dat wij met lystichei j t hem van haer weeren,
Dat hyse niet en cryge tot eenen wyue vast.
DONGERECHTICHEYT
530 Tghoetwillich hertte ?
DOUDE SERPENT
Ia, hier vry wel op past.
DONGERECHTICHEYT
Wa, die sal qualyck te belueren syn.
SONDICH INGHEVEN
Hij en sal niet ! / Siet voer der dueren fyn
Sidt hy en slaept / inden Stoel der Beproeuinge.
DOUDE SERPENT
En wacht na eenen tsynder behoeuinge,
535 Genaempt Godts Hei j lichs Geests kennisse voerwaer,
De welcke hem ontsluyten souwe tslot eerbaer
Genaempt Godts wort / sonder luegene,
Waer duer hy by huer comen sou en huegene
En onbewegelyck blyuen altyt, siet.
DONGERECHTICHEYT

540 Neen, neen, dat moet geschut / oft thertte splyt, ziet.
Tsa sonder toeuen laet ons dat gaen beletten.
SONDICH INGHEVEN
Wel dan / maer om de duecht bat te verpletten
Twaer best dat gy v cleet genaemt Grouwelicheit
Bedecte met Schynsel van duechden planteyt

545 Oft licht in v eenich behagen creghe
En ons gehoor gave.

Fol. 186 vo°
DONGERECHTICHEYT

Niet als die tragen / pleghen
Ick mij tot sulcker opynien gaen voegen ;
Ic salder my ter stont me gaen vercieren.
DOUDE SERPENT
Soo doet en spoetyt v dan.

524. wa ic ic geerne.
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SONDICH INGHEVEN

Tsyn ons manieren.
DOUDE SERPENT
550 Wy doen hem noch bieren van Lucefeers cui j te !
SONDICH INGHEVEN
Slaep, manneken, slaept.
DOUDE SERPENT
Hij es haest ui j te.
Wist hij de cluyt / hy sou gaen schoijen.
SONDICH INGHEVEN
Wy sellen hem leeren / den huebel vloijen.
DOUDE SERPENT
In onser koijen / doen wij hem noch dansen.
SONDICH INGHEVEN
555 Loopt nv, syt sincke.
DOUDE SERPENT
Al gewonnen canssen.
SONDICH INGHEVEN
Meten grooten hansen wij noch brageren vrij.
DOUDE SERPENT
Den boe ha maken
SONDICH INGHEVEN
Sonder cesseren vrij.
DOUDE SERPENT
Ons declareren / vrij haest openbaer wert.
SONDICH INGHEVEN
Wa siet hoe bange / dat dees gante mert.
DOUDE SERPENT
560 Ic meen, men een peert / wel soo haest toomen souwe.
SONDICH INGHEVEN
Nv siet, sij comt.
DOUDE SERPENT

Noyt schaander vrouwe !
SONDICH INGHEVEN
Een weerelt van gouwe / schijnt sy van bui j ten fris.
DONGERECHTICHEYT
Nv laet ons den vogel wt der muijten ris
Doen springen / want ic bender toe bereet.
DOUDE SERPENT
565 Die Grouwelickhei j t es met Schynsel van duechden gecleet.
SONDICH INGHEVEN
Dnet es gesprei j t, tquaet aes nv nopen moet.

551. haest wte.

558. declaren - wort.
559. gante (?). Onduidelijk geschreven. Wellicht ganse (?)

meert.
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DOUDE SERPENT
Duer dit habijt gy menich hopen doet
Te vergeefs / in de salicheyt des Heeren groot.

Fol. 187 r°
SONDICH INGHEVEN
Nv, nichte, hoort / en doet na ons leeren // bloot.
570 Bly f t hier wat staende / tot dat wij v wincken.
Wy sullen hem gaen wecken eerst / syn duecht vercrinken.
Met lysten subtylic / syn ooren vol blasen.
DONGERECHTICHEYT
Soo doet dan, ic sal beijen.
SONDICH INGHEVEN
Ras, thoont sonder prasen.
Roept luyt / en maeckt hem wacker ter stont.
DOUDE SERPENT
575 Ontwaeckt, ghy slapaert ! / Hoe sidtij dus bont
Nv hier en slaept / secht v, gij droomer swaer ?
GOETWILLICH HERTE
Hoe, Godts Heylich Geest kennisse, sydy daer ?
Och, ras, wilt doch myns liefs duer open doen
Dat ic by haer come.
SONDICH INGHEVEN
Neen, neen / schout sulc prisoen.
580 0 edel baroen, / v naeckt avantagi j e.
DOUDE SERPENT
Hij, broeder, staet op / en maeckt coragie.
Als een persoonagie / wort gy groot verheuen.
GOETWILLICH HERTE

Wie sydij, mijn vrienden ?
SONDICH INGHEVEN
Twee die beste van leuen
Die ooijt ter weerelt domynasy vuerden.
585 Die onsen raet dede / noyt in dolacije spuerden.
Den verdruckten altyt syn leeuen boeten wij.
GOETWILLICH HERTE
Comt gij dan hier om te versoeten mij
En om mijns liefs deucht te helpen prysene,
Genaemt de Gerechticheyt ?
DOUDE SERPENT
Om te wysene
590 V / syn wij hier beije gesonden / eendrachtich.
SONDICH INGHEVEN
Lief man, de Gerechticheyt es al hoerachtich.
Bemindij die, soo doedij als die sotten.
573. thoont staat boven sonder geschreven.
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Siedij niet hoe datze bij na al met haer spotten
Die in die weerelt syn / groot en cleene ?
GOETWILLICH HERTE
595 Die tel ic al voer Belyals saet gemeene.
Die wys is sal haer beminnen vruechdelyck,
Eerlijck met trouwen.

Fol. 187 v°
DOUDE SERPENT

Sy schynt wel duechdelic
Van buyten / maer van binnen es sy vol fenyns,
SONDICH INGHEVEN
Bedriegelyck / vol luegenen / en geveijst schyns
600 Die tot veel gepijns / den mensche dwingen can
,

En belooft schoon dingen, maer int volbringen dan
Sult ghyze als een hoere ontrouw vinden.
Dus segic : verlaetse.
GOETWILLICH HERTE

Waert dat gyse kinden,
Gy sout alsulcken lasteringe mijen.
605 0, die Gerechticheyt, myn lief, doet my verblijen.
Om druck noch lyen ic en verlaetse niet.
Wech, ghij blasfemeert !
DOUDE SERPENT
Neen, broeder, haetse / siet.
Sy heeft sao veel dootelyke vijanden
Die v met huer souwen brengen in schanden
610 En dien ghyse tot eenen wijue trouden.
GOETWILLICH HERTE
Ick en vreese niemant ; / ic salse behouden
In mynder hertten voer een eenege bruijt
Die myn siele bemint.
SONDICH INGHEVEN
Haer iaren syn al ui j t.
Ghij en muecht geen solaeis / noch tryumferinge
615 Bij haer gecrijgen / seght, salege bloet / goet.
DOUDE SERPENT

Siet hier dese maecht. / V gogen op doet / vroet.
Dese soude v welen / een bloeme vol ionsten,
603. benden.
606. verlaese.
609. schaden.

613. al wt.
614. tr yum f ringe.
614. Is vóór of na vs. 614 een vers weggevallen ? De rijmtechniek vereist
nl. een vers op -eringe.

38 8
Een fonteyne uwer sinnen / f raei j van consten.
Syt daer na hakende / met delygensye ;
620 Dese seldy wel crijgen / en maeckt geen mensije.
Wilt ons betrouwen / gy en selt niet bedrogen syn.
GOETWILLICH HERTE
Tf oi j, Ongerechichei j t / gy moet verspogen syn !
Ach, Heere, wilt doch dees temtaci j e veriagen.
Legget pack niet swaerder / dan ick en mach dragen.
625 Laet niet meer plagen Putyfaers wyf vals
Den goeyen Ioseph.
DONGERECHTICHEYT
Myn vrient, schout sulck motyf vals.
Doet mynen raet / achtes niet voer slechticheyt.

Fol. 188 r° :
Wilt ghij mij verkeesen voer de Gerechticheyt,
Ghij selter een eewich weluaert aen eruen,
630 Een saechtelic leeuen / een vredelyck steruen ;
Den prys van Godt en menschen cryghdij.
In alle heijlicheyt / rechtueerdicheyt / soo stijchdij ;
Duer my de Heere / uwen wech voorspoedich
Maken sal ouervloedich.
SONDICH INGHEVEN
Ia, rustich en moedich.
DOUDE SERPENT
635 Van als planteyt / daer thertte na mach haken
Wert v gegheuen.
,

Hier comt Sheylichs Geests Kennysse
met een .weert / geheeten Vast Gelooue.

0 mordadeghe draken,
Helsche serpenten / dui j velsche geesten,
Wech ras van hier ! / Het teecken der beesten
Hebt ghy ontfanghen / gij slangen gebroet.
640 0 Goetwillich hertte / o broeder soet,
Laet v niet bewegen ; wederstaetse vast,
Sterckelyc duert ghelooue.
GOETWILLICH HERTE
Och, helpt my wt den last.
Godts Heylichs Geest Kennisse / wilt by mij blyuen !
Helpt my dese valsche geesten van hier dryuen
645 Die my dus ongenadich / scof f ieren willen.
SONDICH INGHEVEN
Wa siet : dese willen ons craeyeren stillen.

633. de heere / de heere /

637. sereen.
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DOUDE SERPENT

Hij comt tieren / al sou hey ons die blase breken.
DONGERECHTICHEYT
Meyndy dat wy hier al vyse vasen spreken ?
Ghy en sult noch alsoo van hier niet weeren.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
650 Mach v dan dit scherpsnydende sweert niet deeren,
Genaemt Vast Gelooue / vol victorijen ?
Nu wech van hier / ghy duyvelsche syboryen.
Die Heere der Heerscharen / hier mede stri j t.
SONDICH INGHEVEN
Help Luci j f er !
DOUDE SERPENT
Maart, moort !
DONGERECHTICHEYT
Dat sweert duersni j t
655 Inwendich myn siele / geest en consiensye.

Fol. 188 v°:
GOETWILLICH HERTE

Och slaet al, slaet al !
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Dats v sentensije !
DONGERECHTICHEYT
Och, ons invencye / moet heel verdwijnen !
SONDICH INGHEVEN
Noijt meerder tegenspoets !
DOUDE SERPENT
Och, not j t meerder pijnen !
SONDICH INGHEVEN
Ons tracht, ons macht / moet blyuen tondere.
DONGERECHTICHEYT
660 Met desen sweerde / bedryftmen wondere.
Thelsche gheplondere / hier voer wycken moet.
DOUDE SERPENT
Ten gronde ebt hier onser pracktycken / vloet.
Als Godt stryt / Belyal moet den camp verliesen.
SONDICH INGHEVEN
Comt, gaen wy / met ons dri j en ander verkiesen
665 Die ons bet ghehoor. Wy hebben hier wte.
DONGERECHTICHEYT
Ic en bleef hier niet langer om een uer oft mijnvte.
Die helsche lute / hier slappen toon / geeft.
Die sduyuels raet doet // sdui j uels loon heeft.

Pausa
666. uer oft In het hs. boven de regel geschreven.

390
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

O Goetwillich Hertte, wilt nv getroost syn.
670 Om dat gij stantvastich bleeft / by v propoest fyn
Heeft v de Heere verlost en ontbonden
Van dese temtasye / en mij tot v ghesonden
Dat ic v wijsen / leijden / en bewaren / souwe
Ende alle verborgentheijt / verclaren / souwe
675 En om dat ghy soudt weten hoe wonderlyck dat Godt
Syn wtuercoren beproeft / die hij int slot
Nochtans bewaert als den appel synder oogen.
Siet, die Heere wou sien / hier int claer betoogen
Oft ghij de Gerechticheyt / wt gantser herten
680 Socht en beminde.
,

GOETWILLICH HERTE

Veel lij dens en smertten
Heb ic geleden om haren wille.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Fol. 189 r° :
Soo elt gij noch v leeuen, weest sander geschille.
Godt en ontfanckt geenen soen / die hij niet en versmaet.
Paulus seijt : / ist dat ghy die castydinge haet
685 Die sij alle deelachtich / syn geworden bloot,
Sae en sydij geen erfgenaem syns rycks groot,
Maer een bastaert. / Dus en laet v beweghen / niet.
GOETWILLICH HERTE

Om de Gerechticheyt heb ict al verdregen / siet
En sal soo langhe / als ick in de weerelt bin.
690 Dus helpt mij bij haer.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Corot / ic sal tot uwen gewin
Godts wort/ dit geestelich slodt, ontsluijten hier
Met desen sluetel, Hemelsche Begeerte fier,
Duer de welcke alle vaste sloten ontpluijcken.
GOETWILLICH HERTE

0 mijn lief, myn rouse / wilt nv ontluijcken
695 V ermkens / en my met liefden ontfangen.
Vercoelt mij met bloemen / merckt op myn gangen,
Laeft mij met appelen / want ick ben crank
Van liefden.

676. hij dit slot.
688 verdraegen.
689. ben.
690 gewinne.
693. Hs : sloten ontsluiten ontpluijcken.
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GERECHTICHEYT

Ick hoore myns liefs stemme geclanck !
Ghij die mijn siele bemint / sydy / hier veure ?
700 Compt binnen / myn lief / scoon van statuere.
Aenschout myn camer / zeer reyn van seden.
Siet, van sypresen, es onse bedstede
Gemaeckt / ende die columen dijlijgent
Syn silueren / en van goude exellent
705 Est decsel en tsitten purperen schoone,
Den vloer geplaueyt / met dyamanten ydoone.
Tsestich stercke van Ysrahel / hier oock bij staen
Bereet totten stryde / elck houdende saen
Een sweert in syn handt / om die vreese der nacht
710 Die te bevarene.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Godts muegende cracht
Heeft v hier gebracht. / Dus looft synen name.
GOETWILLICH HERTE

Ick ben onweerdich / ouwer goetheijt eersame,
Heere, die gij uwen cnecht hier toont.
Fo1.189 v° :
GERECHTICHEYT

0 myn lief, ghy syt schoone ter duechden gecroont,
715 Ghij sijt mijne / en ick ben dijne voerwaer.
V slincke hant / leet onder myn hooft eerbaer
En v rechte hant die omhelst mij.
GOETWILLICH HERTE

Set mij als een teken vp v herte vrij
Gelyck eenen seghele / op uwen erme net,
720 Want myn liefde tuwaerts es onbesmet,
Ia sterck als die doot / oft helle vervaerlyck
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Roept nv die appelen der sueticheyt eenpaerlyck,
Van den wyngaert Engaddyer pluckt nv vruchten.
De Heere bemintze / die des sondaers wech vluchten
725 En de Gerechticheyt / beminen seer vierich,
Hoe wel Doude Serpent / fel en dangierich,
Tsondich Ingeuen / syn saet / zou geern saeyen voert
Als hier nog speelwys / sal worden gehoort.
Pausa
DOUDE SERPENT

Help, Barabas cudse !
SONDICH INGHEVEN

Help, Asmodeus !
702. bedste.
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DOUDE SERPENT

730 Help, Barabas cudse, / help Barabas cudse !
SONDICH INGHEVEN
In een scheppers pudse
Sluyt ic mynen vre dus.
DOUDE SERPENT
Help, Barabas cudse !
SONDICH INGHEVEN
Help Asmodeus !
DOUDE SERPENT
Noi j t soo gestoort ! Ic moet mynen creveus
Met valscher opynyen nv gaen ontdecken.
SONDICH INGHEVEN
735 Al en heeuet niet geholpen ons wecken
Aaent Goetwillich Herte / hy salt noch becoopen
Oft de dui j vel moets deel hebben.
DOUDE SERPENT
Groote hoopen
Argenen met steerten / wy noch versieren snel.
SONDICH INGHEVEN
Men sal hem leeren onsen sabot vieren wel.
740 Syn loos bestieren fel / wert een ende.
DOUDE SERPENT

Fol. 190 r° :
Dat hy oyt Gerechticheyt kende
Sal hem noch opcomen, dat wedde ic vrylyc.
SONDICH INGHEVEN
Hy tryumfeert met huer heel blyli j ck.
Ia, spaey en tyelick / sietmen hem vruecht oorboren
745 Met haer / al hadde hyse eet gesworen
Een niet begeuen wilde nemermeere.
DOUDE SERPENT
Nv al ghenoch van dien. / Met snellen keere
Wijselick goeyen raet moet hier ghesticht / zyn.
Hoe leggen wijt best te wercke ?
SONDICH INGHEVEN
Ons daet moet licht syn.
750 Dit dunckt my tbeste, om hem te verlacken haeste,
Dat wij gaen loopen den wech opt dnaeste
Naer Esaus hutte vol alder blamacyen
En gaen hem diffameren met alder turbacien
Aen de Ghoddeloose en Wreede tijrannije,

738. De lezing argenen is onzeker.
740. e ynd e.

393
755 Seggende : hij es een wederpartye
Onser wel geordyneerder leeringhen.
Soo Gomt hy in verseeringhe.
DOUDE SERPENT
Daer loop ic ras. Dats myn begheeringhe.
Vonden wyse doch tui j s / ic quaem wt doluere.
SONDICH INGHEVEN
760 Ia wy, weet ick wel.
DOUDE SERPENT
Ou, sij staen voer de deure !
Noyt meer ghelucks ; / tcomt rechts na ons meeninge.
SONDICH INGHEVEN
Doet vrij v dachten / schout sduechts vereeninge
Spaert ock gheen luegenen ; / ic sal v helpen.
DOUDE SERPENT
Aije mij, ic come geloopen gelyck een welpen.
765 Goijen dach, myn heeren / hooch en eersamelic.
SONDICH INGHEVEN
Voer ons bequamelyck.
DIE GODTLOOSE, EEN RECHTER
Danck hebt beyde ; / tes soo betamelyck.
Hoe comp ghij dus haestelick geloopen ?
Wat es v begheerte ?
DOUDE SERPENT
Ick salt v ontcnoopen
Als vrouwe warachtig, stantuastisch in woorden.

Fol. 190 v° :
Blamelycker diffamacie
amacie gij noyt en hoorden,
Dat weet ic wel / dan ic v vertellen zal.
Daar esser een wiens naem ic v spellen sal,
Gheheeten Tgoetwillich Hertte, nooyt meerder vileyn.
Dese heeft geschoffiert een maget reijn,
775 Genaemt Dongerechticheyt / en oock merct dit
Dat noch meer es, dat hy in hoerderie sidt
Bij een leeli j cke teve / welck tegen ons wet / es,

Te weten de Gerechticheyt, die daer besmet / es
Met veel contrari j e leeringhen boos.
SONDICH INGHEVEN
780 Hij heeft ons ghemaeckt / by na heel sinneloos.
Domijneert hy noch langhe, hij sal met liste
Oock v ryck te niet doen / en stellen in twiste

769. worden.
771. vertelen.

799. leernghen.
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Tghemeen puepel binen onsen lande.
DOUDE SERPENT
Hy waert weert datmen hem brande !
785 Vol bedrochs en lueghenen es hij get ast,
Moerdadich / diefachtich / noijt booser gast.
Daer toe niet en pasthij op leege of hooge.
GODTLOOSE
Soodanijge saken / ick naij ghedooghe.
Help, wat ghij seckt ! / Noij meerder abui j s !
790 Soo en was ic noijt sooe ghestoort / oft conf ui j s.
Dat sal ic wreeken / heb ick cracht oft macht.
WREEDE TYRANNIJE / DE CNECHT
Hij waer weert datmen hem doode onsacht
Met die tormentelijckst doodt / diemen conde
Versieren siet.
SONDICH INGHEVEN
Obstynaet en vals van gronde
795 Es hij. / Syns gelycke en vintmen niet.
GODTLOOSE
Lieue / secht mij doch het rechte bediet :
Waer es hij woonachtich / waer sal icken vinden ?
Ic sallen vanghen / datten Godt moet schinden
Van stonden aen / sonder eenich letsele.
DOUDE SERPENT
800 Ic salt v seggen, tes myn opsetsele :
Syn huijs daer hy woont heet Heylyge Schrifture,
Wel vast gesloten / en wel ter cuere
Met Godts Wort crachtich / daer wij ons voer scroomen.
Fol. 191 r°
Hoe gi j er op stormde / gij en souter niet in comen,
805 Maer ic weet wel raet / om hem te betrapen.
WREEDE TYRANNIJE
Ia hoe soo doch ?
DOUDE SERPENT
Gelijck onnoosel schapen
Sult ghij v houden / niet soeckende dan tghoede.
Vuer syn duer / sult ghy subtijlic houwen hoede
En als hy wt comt / dan seldy hem aenveerden
810 Geveysdelyck / met daet / sonder toeuen / nv.
GODTLOOSE
Die cokyn ! Dat hem Godt moet bedroeuen / nv !
783. gheemeen.
787. op hooge.
792. onsachte.
807. huden.
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WREEDE TYRANNIJE

Maer secht, waer aen / sullen wij hem kennen dan ?
SONDICH INGHEVEN
Aen syn habyt.
DOUDE SERPENT
Daer hij / als een groot m an
Met verciert es / dwelck Neerstege Liefde heet.
GODTLOOSE
815 Al genoch ! / Dnet wort van stonden aen gespreet.
Ras, Wreede Tijerannije / sander dralinghe
Geveijsde Duecht / myn cleet vol qualinge,
Haelt mij ter stont / dat ict aentrecke.
WREEDE TYRANNIJE
Wel al bereet, meestere.
DOUDE SERPENT
Naij looser kecke !
SONDICH INGHEVEN
820 Alsoo soumen die vijf vijchskens ient !
WREEDE TYRANNIJE
Hier, meester, hanckt omme.
GODTLOOSE
Hy es ombekent.
DOUDE SERPENT
Daer mede soudijt hebben.
SONDICH INGHEVEN
Wel ghepracktijseert !
GODTLOOSE
Wel, wat dunckt v ? / Ben ick qualyck geacoetreert
Om hem te betrapene ?
DOUDE SERPENT
Neen gij, sekere.
WREEDE TYRANNIJE
825 En ic, als een subtij 1 achter stekere,
Heb mij Ypocrijts Werck gedeet, siet.
Hij en sal ons niet kennen na mijn bediet,
Maer meennen / wy syn twee heylygen van leuen.

Fol. 191 v° :
GODTLOOSE

Nv dan laet ons gaen ; / hij comt saen in sneven.
830 Bij gans vier, hy salt metter doot betalen,
Dat es verloren.
WREEDE TYRANNIJE
Ten mach ons niet falen.
Hoe sal ick hem leeren sulcken rancken stellen !
815. ges prei jt.

396
SONDICH INGHEVEN

Siet scherp toe als vrome, wijse gesellen.
DOUDE SERPENT
Wij sullen van achter / een ooge int seyl hebben.
GOETWILLICH HERTE
835 0 Heere, het moet in v al troost en heyl hebben
En in anders niemant // die leeuen ontfaen // heeft.
Dies ick v dancke. / Therte liefelic vermaen / geeft
Vwen hopgen name / heijlych ghepresen.
Ghij hebt vwen knecht / soo viel liefden bewesen,
840 Ia duijsentmael meer dan ic weerdich // sij.
De Gerechticheyt schoone / en expeerdich / vrij
Hebdij mij tot een eeuweeghe bruijt gegeuen,
Tot een geestelyke trouwe / vriendin verheuen
Wiens duecht bouen screven / ic moet wt breijden.
845 0 ghij menschen kinderen, seght sonder verleyden :
Waer es oeyt sulcken vriendinne gevonden
Als myn lief de Gherechticheyt ?
WREEDE TYRANNIJE
Bijden wonden,
Dat sal hij sijn ! / Siet hier na ic taste.
SONDICH INGHEVEN
Ia, dat eshij, maet.
DOUDE SERPENT
Ras, ras, hout hem v as te !
WREEDE TYRANNIJE
850 Ghegruet, broedere / naer v wij verlangen.
GODTLOOSE
Eij, mordadich vyleyn / geeft v gevangen.
✓ loose gangen / saen verleert warden.
SONDICH INGHEVEN

Metten fonckerick, baes, suldij geeert worden !
DOUDE SERPENT
Waer es nv Petrus, uwen voervechtere,
855 Die ons schier veriaechde ?
GOETWILLICH HERTE

O godloos rechtere,
O Iudas bloei, hebdij noch domijnacij ?
O valsche Ioab, es dit v consiltacije ?

Fol. 192 r°
Segt, wat redenen / hebt ghij op Amasam doch ?

838. heijlich / heylich.
839. Het hs. heeft : bewe. Blijkens rijm en zin moet dit zijn : bewesen.
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GODTLOOSE

Men salt wel seggen / gij vals truwant noch.
860 Voert aen / voert aen / ten baet gheen clappen.
SONDICH INGHEVEN
Ia, ia, op Stinckenborch !
DOUDE SERPENT
Daer, telt de trappen !
WREEDE TYRANNIJE
Treet hier inne. Dit sal uwen stal syn.
SONDICH INGHEVEN
Setten wel vaste.
DOUDE SERPENT
In Babel moetet al syn.
SONDICH INGHEVEN
Laet v de Gerechticheijt comen in baten !
DOUDE SERPENT
865 Hoe helpt sij v nv ? Waer op wildij v verlaten ?
WREEDE TYRANNIJE
Als die verwaten / wort uwen loon schier,
Eij snoode vi j lei j n / gij, en geen schoon hier.
Berei j t v : / v naeckt / des doots sentenci j e.
GOETWILLICH HERTE
0 Heere, aensiet dit / in v presensije !
870 Ghedenckt uwen knecht / ter noot doch i j et !
GODTLOOSE
Laet sien hoe v Godt helpen sal / wt v verdriet !
Tsa boeijt hem aen beij de beenen sterckelic
Sonder genade.
WREEDE TYRANNIJE
Siet, dese syn merckelyc
De swaerste / diemen hem aen mach hanghen.
875 Deen heetmen Godtslasteringe, noyt geen soo strangen
En dander Valsche Opynije versmadich.
SONDICH INGHEVEN
Ia, dat sijn sij.
DOUDE SERPENT

Sijt hem niet ghenadich.
WREEDE TYRANNIJE
V werck morddadich / sal v haest wel opbreken.
Men sal v leeren der gerechticheyt treken.
880 Comt, laetse dese boeijen nv ontcnoopen / vrij.
SONDICH INGHEVEN
Hij sidt nv vaste.

863. Het hs. geeft : moet moetet.
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DOUDE SERPENT

Comt, laet ons ghaen loopen / by
Tot ons nichte Dongerechticheyt / en segget haer
Fol. 192 v°
Hoe dat hij gevangen es / en geboeijt seer swaer
Met Valsche Opijnie I en Godts Lasteringe.
SONDICH INGHEVEN

885 Oft sij hem spreken wou / dat sij quaem geringe
Ter stont eermen hem af li j uich maeckte.
Die wij wel wijsen / not j t qualyck en geraeckte.
GODTLOOSE

Hoort, Wreede Tyrani j e / twaer beter dat gij waeckte
Vromelyck dees duere / myn knecht vol ionsten,
890 Te nacht / op dat sijn meplegers / met consten
Subti j lick hem geen secuurs / oft bystant en doen
Dat hij niet wt en gherake. / Sij syn soo coen.
Sy suwen hem met pracktiken stelen warachtich.
WREEDE TYRANNIJE

Comt nv die wil / hoe vroem / hoe machtich !
895 Met eijgen cracht / wil icse verseeren.
Ic sal vry wel waken. Wilc v tuyswaert keeren ;
Hij en salt niet ontspringhen, hoe dat hyt brout.
GODTLOOSE

Soo doet als een man / en hout v wel stout.
Ic sal Pi j latus gaen wecken / ongesneeft,
900 Dat hij ouer Ihesus een vals ordeel geeft.
Soo worden wij syns ontslagen ter stont.
WREEDE TYRANNIJE

Ia, laeten wech helpen / den valschen hont.
Ei j eren in de panne / soo en comter geen quaet af.
Godt de wysselic / dat hij ons dien raet gaf.
Goetwillich herte int gevanckenisse
905 0 Heere / Heere / hoe syn myn vyanden soo veele
Die daer seggen gy en hebt geen hulpe in Godt !
Hoe benauwen sij myn siele / dus dat ic quele !
Hoe roepen sij alle dage / daer in spot !
Hoe dreijcht den tijrannegen / godtloosen sodt
910 Die gerechtege die v wet bemint !
Sy spannen haer bogen. / Tdootli j ck gescodt
Sij na myn siele schieten / snel als de wint.
0 mijn Godt / myn Godt / myn vaderlick vrient,
Waer om hebt gij mij / dus ellendich verlaten ?
915 Die worden mijns huijlens / soot herte becent,
Syn verre van mynder salicheyt en baten.
,

908. daar / daar.
915. becent.
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Ic en ben maer een worm / geheeli j ck verlaten ;
Myn gebeenten hebben mij besweken nv,
Myn crashten syn verdroocht seer bouen mate.
920 Myn tonge cleeft / ic en can gespreecken nv,
Fol. 193 r° :
Aen themelt myns monts. / Als de versteken nv
Legt ghij mij in des doots stoff geheel veruaerlic.
Ic mach met Iob wel dagen myn gebreecken / nv.
Wat help den catijueghe& dlicht claerlic
925 Oft den bedroefden / die de doot verwacht swaerlic ?
WREEDE TYRANNIJE
Wie, duijvel, somt hier ? / Tsa sect wie sijt gij ?
Comt hier niet nader / oft ic sal v met nijt vrij
Soo van hier keeren ; / v en derfs gelusten / niet.
Secht wat soeckt ghij hier ?
DONGERECHTICHEYT
Vrient, wilt daer af rusten / siet.
930 Ic moet den gevangen wat aen gaen couten.
Ic ben dongerechticheyt / vol sproeten en fouten.
Ic heb comissie en sauegaerde
Waer dat ic come.
WREEDE TYRANNIJE
Wa, ioufruwe vermaerde,
Dat en wist ic niet. / Comt hier binnen.
935 Dongerechticheyt / mach wel haer rapoort beginnen,
Maer anders niemant / dat seg ic v vrijlic.
DONGERECHTICHEYT
0 Goetwillich Hertte / sydij noch al blijlyck ?
Wildij die Gerechtigheijt noch niet begeuen ?
0 broeder, en vreesdy niet v ionge lenen ?
940 Denckt ghij niet dat v de doot es nakende ?
GOETWILLICH HERTE
Hoe langhe selt ghij die Gerechticheyt syn lakende,
Secht, ghij grouweli j ke babelonsche hoere ?
Comt ghij mij noch temteren met uwer voere ?
Wildij mij oock droncken maken met uwen wyn,
945 Dafgrijselyck fenijn ?
DONGERECHTICHEYT
Lief vrient, laet dat syn.
Wilt sulcke fantesyen wt den hoofde setten
En hoort na mij / ten sal u niet letten.
Siet volcht mijnen raet / het sal v vromen.
Doet soo ic v segge. / Ic sal v doen comen
950 Wt der gevanckenise / los van getruere.
WREEDE TYRANNIJE
Ich wedde, ghij en selt ! Daer sal ick syn vuere.
Hij salt becoopen / metter doot seer strengelic.
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Neen, neen, swi j cht daer af.

Fol. 193 v°
DONGERECHTICHEYT

Si j ghes ghehengeli j ck,
Goetwillich Hertte, en hebt geen duchten.
955 Dat ick v belone / en sijn geen duchten.
WREEDE TYRANNIJE
Hij mach wel suchten ,/ tsal op sijn cop druypen.
Al quaemt voer mynen meester / al om nijgen en stuijpen
Dat in de weerelt es / ten mach hem niet schoonen
Al gaue hij oock duijsen croonen.
GOETWILLICH HERTE
0 Heere, wilt tonnen
960 Doch uwe bermherticheyt / in allen hoecken
Aen den genen die v wt gantscher herten soecken
En wilt doch der goddelooser tanden breecken
Tquaet selue met v crachtijghe handen wreecken.
Ws Hei j licks Gheests Kenisse / mij te helpen geeft.
DONGERECHTICHEYT
965 Tes tijt dat ick verhare. / Myn hertte dat beeft.
Siet wie hier comt // noijt geen strangere.
WREEDE TYRANNIJE
Help, dui j vel, wie es dit ? / Hier niet langere !
Eijgen cracht / sou mij hier beswijken / ras.
Wreede tyranije moet hier wijcken / ras.
970 Sijn geweer es hemels / int aenschouwen net.
Soe es hij die in eijgen cracht betrouwen set.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Den geest des Heeren es op mij gedaelt.
Om den ermen te vercondijgen hij mij nv sent,
Om die bedruckte van hertten ongefaelt
975 Te genesene / en die gevangen bekent
Te makene / verlossinge / des kerkers een ent
En te preeckene / een versoenlic iaer des Heeren,
Den weenende vertroostinge / exellent
Op dat hij hem wort gegheuen / fraeij met eeren
980 Voer stof // olije des blyschaps vermeeren
Voer weeninge / oft des benoutheyts tempeest,
Den mantel des geloofs vol salyger leeren
Voer den melancolijuesen ghequelden geest.
GOETWILLICH HERTE
0 wat lieuelyker stemme / noyt soeter keest !
985 Wien hoor ick daer soo lieffelijck

955. Is belone wellicht een verschrijving voor belove ?
956. Hs : coop.
971. eeijgen.
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Godts wort vermonden ?
0 Godts Heylichs Geests Kennisse, vol soetheijts meest,
Sydijt ? Heeft v Godt hier tot mij gesonden ?

Fol. 194 r°
0 Ghoetwillich Hertte / sittij hier ghebonden
In Babel met Valsche Opi j nie smali j ck
990 En Godts Lasteringhe ?
GOETWILLICH HERTE
Al Breijet mij quali j ck,
Och ia ic, broeder / en seldij mij niet bij staen
En hier wt helpen ?
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Ia ic, van stonden aen.
Daer om heeft mij Godt / hier gesonden met vruechden.
V gebet es gecoomen / voer sijn ooren vol duechden.
955 Siet, dus spreeck die Heere, / wil dit weten :
Mach oock een moeder haer kint vergeten ?
Al vergaet sijt / ic sal ws gedencken.
Ick ben bij v inder noot. / Wie mach v crencken ?
Ick salder v wt helpen / en eere bewijsen.
GOETWILLICH HERTE
1000 Om die Gerechticheyt / die ic alti j t moet pri j sen,
Heb ick dit gheleden. / Dus aensiet myn smert.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Opent v oogen / o Goetwillicht Hertte,
Wilt dese fyguere / inwendich aenschouwen :
Siet hoe Godt Crijstum / liet benouwen,
1005 Synen eenegen soone / recht als donbekinde.
Om dat hij de Gerechticheijt beminde
Is hij vanden godt loosen dus gepersequeert,
Gewont, gheslaghen en tierannich verueert,
Begeckt / bespot / als dalder versmaetste.
1010 Sij hebben hem gelastert en voer dalder quaetste

Gehouden / diemen op eerden vinden mochte.
Troost v hier inne / neemt in gedochte :
Heeft hij dit geleden / om de Gherechtichei j t
Die selue v Heere es / twaer wel een slechtichei j t
1015 Dat gi j t dan versmaden soudt / onweerdich.
Al scheen hij verlaten / van Godt rechtueerdich

En vanden menschen / daer om en was hij niet
990. qualijlijck.
994. Sy.
1002 oogen / v oogen / o goetwillich
1012. gedachte.
1018. geheheelijck.
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Geheeli j ck verdoemt / want de Schrift bediet
Dat hij den derden dach verrees vander doot
1020 En op clam ten hemele / met glorijen groot,
Ia bouen alle hemelen / dat es warachtich.
Dus en sullen die gerechtighe, sijt dit gedachtich,
Oock niet verlaten / maer hem ghelyck syn.

Fol. 194 v°
GOETWILLICH HERTE

Tes waer, des Heeren wort moet autentijck syn.
1025 De cnecht en es niet beter dan de heere.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Hebben sij hem vervolcht / hoe veel te meere
Sullen sij v vervolgen / en benuwen swaer
Een oock alle de gene die sander vaer
De gerechticheyt beminnen met crachte.
1030 Dus merckt nv : duer syn lyden onsacht
Syn v vyanden genomen haer ghewelt.
Verstaet dit gheestelick mijn wort gespelt.
GOETWILLICH HERTE

Tes waer ic kent. / Hoe sou ic Godt hier af
Te vollen cunnen ghedancken ?
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Al hebdij nv draf
1035 Ghegeten in Babel, v naeckt verblijdinge.
Niet dan vertroosten / en es myn tydinghe.
Nv ick sal v helpen wt dees slooten sterck
En geringhe doen wyken met hemels werck.
Neemt hier op merck / gij hoorende dooue :
1040 Dees duere sal gheopent warden duer vast gelooue
Dwelck es dinstrument dat de weerelt verwint
GOETWILLICH HERTE

Och, nooijt soo blye / al waer sy gepint,
Ghesloten met hondert duijsent sloten stranc,
Sy mosten wyken.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Hier es nv open den ganck.
1045 Des godtloos beuanck / hier nv faelgeren moet.
GOETWILLICH HERTE

Waer ick nv ontboi j t / o broeder vroet,
Soo waer ic ghenesen / van alle quali j chei j t.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Siet hier dese sage, Hope der Salicheijt.
Dese duersnyt alle duijvelsche banden,
1026. meerere.
1029. gerechtichet.
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1050 Valsche opinie / en lasteringe randen,
Menschen stricken / hoedanich sy weten muegen.
GOETWILLICH HERTE
0 Godt, mijn siele / moet in v verhuegen.
Siet, sy breken subijtelijck / als broos gelas.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Sij ligt daer mordadich / dui j vels gebras,
1055 Welck Godt / tegen was / en syn doctrijne,
Nv sijdij ontslagen / alle verdriet en pijne.
Comt hier en volcht mij metter vlijt.

Fol. 195 r°
GOETWILLICH HERTE

0 myn lief f, Gerechticheyt, maeckt nv iolyt
Trijumfeert / verhuecht / alle druck laet varen,
1060 Speelt nv op de herpe van dui j sent snaren,
Vercondicht den dochteren van Sijon vrede,
Segt IJsrahel / hoe Dauit / met vrolichede
Tegen Goli j at den camp ghewonnen // heeft,
Segt Helijas / dat de Heere begonnen // heeft
1065 Iesabels profeten / te begecken / saen.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Siet, wat glori j en / sietmen Crystus hier ontfaen,
Die de Gerechticheijt bemint heeft met liefden soet,
Die den wille syns Vaders / te recht heeft voldaen
Waer duer hij verwonnen heeft / helle en doot verwoet.
1070 Des Heeren wort / duer den pro f ete Boet
Te voren vercondicht / blijckt hier openbaer,
De welcke spreeckt / duer der minnen gloet :
Gij hebt die Gerechticheijt / lief gehadt voerwaer
En Dongerechticheyt ghehaet / dits claer.
1075 Daer om heeft v die Heere v Godt verheuen,
Ghesalft / met olije der blyschappen eenpaer
Bouen v medegesellen / die daer leuen.
Siet / dits den geloouegen / oock voerghescreuen
Tot eenen ecssempele / telcker spacije
1080 Op dat sij weten souwen / vry sander sneuen,
Dat sij voer Ghodt / oock sullen vinden gracije

En gesalft warden / tot huerder confortacije
Met olije der bli j schappen / ia eewych gecroont // worden
Met de croone des leeuens / in iubi j laci j e
1085 En met den eewegen loon / geloont // worden.
,

1051. moegen.
1053. subtijlijck.
1093. veel staat onder de regel bijgeschreven. In de regel staat : veele.
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GOETWILLICH HERTE
Hoe mocht den dach gheloont worden ?
Meerder sallijcheyt / dan ic hier beschouwe !
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
Die Godts wort betrout / en sal niet gehoont warden
En die Gerechticheyt bemint / wt rechter trouwe
1090 Hij moet veel lijden en wesen in rouwe
Fol. 195 v°
Soo langhe hij int vlees es int eertsche vat,
Want smenschen leeuen es hier eenen strij t
Alsoo die profete Iob wel getuijcht dat.
GOETWILLICH HERTE
Salich sijnse die daer hebben ghehadt
1095 En hebben totter gerechticheyt reen
En die daer haten / der godtloosen schadt,
Dongerechticheyt / den deesem der f ari j seen.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
0 beminde al, groot en cleen,
Bemint de iGerechticheyt / doet als de vroede
1100 Vreest Godt / en bemint Wijsheyt. Sij wort alleen
Wilt lief f eli j ck aenhangen / met gantschen moede,
Hebt lief uwen naesten, sticht elck int goede,
Bidt voer vijanden / help minnelijck dragen
Deen danders last / syt op v hoede
1105 Op dat v niet en rake des ijpocrijts lagen.
GOETWILLICH HERTE
Al lustet vlees tegen den geest bij vlagen
En Doude Serpent v tot boosheyt wilt bringen,
Comet Sondich Ingeuen / v tenteren en plagen,
Wilter sterkelyck met den geest tegen dringen.

SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
1110 Bidt Godt om hulpe ; / hy vermach alle dingen,
Hij es die den bedruckten troostinge geeft,

Hij es de gerechticheyt / en tsworts om ringen,
Tsweert, tghelooue / daer alle gewelt voer beeft,
Die hope der salicheyt / die niet en sneeft,
1115 Liefde stantuastich en onuerganckelic
Den rechten wijnstock. Broeders aen hem cleeft,
Soo brengdij vruchten voort / schoon en blanckelyc.
1100. wijsh.

1104. Na de d van danders staat boven de regel es bijgeschreven : Dus
d eland ers.
1105. Lezing van rake onzeker.
ijperijts.
1115. ouerganckelic.
1117. brendij.
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GOETWILLICH HERTE

Die Dongerechticheyt bemint staet wanckelyck
En die op eygen cracht betrout / sal dick faelgeren.
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE
1120 Hier met orlo f , broeders, neemt dit danckelic.
Ons simpel motijf en wilt niet blameren.
GOETWILLICH HERTE
Wij doent wt ionsten om const te useren
En om retori j ken te bat te stichten.

Fol. 196 r°
SHEYLICHS GEESTS KENNISSE

Esser ijet gesyet, wilter niet op murmereren.
1125 Keeret ten besten / pijnt quaet te slichten.
GOETWILLICH HERTE
Het licht des euangelys / moet ouer ons lichten
Dat wij niet en blijuen in duysternis tempeest,
In dongherechtich leeuen / dwelck tgoet doet swichten.
Die Gerechticheijt / laet ons beminnen meest ;
1130 Dat gonne ons de Vader / de Sone / den Heylygen Gheest.
Amen.
Es lanck 1100

11 reghelen

TEKSTVERKLARING

3 moet zal 4 Versta : Gij zijt vol heilzame kennis en rechtschapenheid 5 en 7 hem Heeft hier meervoudige betekenis -- 7 vergouwen
vergolden. Hier : beloond
Versta 7-8 : Hun staat in de hemel de
gelukzalige aanschouwing (van God) te wachten
9 pleysant bevallig, aantrekkelijk
kerssouwe Vleinaam voor een kuise maagd. Ook
symbool van goedertierenheid
Soet int bedouwen weldadig als
dauw flouwen verzwakken, verflauwen 11 benauwen verdrukken, in verdrukking brengen wtspouwen versmaden, verwerpen -12 verschooninghe schoonheid, sieraad 13 sduijvels wooninghe de
hel
14 Da f grijse hooninge de afgrijselijke kwelling
16 vol sueter
conseruen van aangename en heilzame aard
17 Versta : De oor-
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sprang, de bron waaruit goddelijke kracht kan geput worden 19 Versta : En christelijke naastenliefde beoefend
21 Die erme van staten
22 vreesen ontzag
de arme standen, de sociaal misdeelden
23 plucken en tesen uitbuiten en afzetten
van de gierege vanwege,
door de hebzuchtigen
25 laecktij laakt gij, misprijst gij
26 ghij
altijt haecktij verlangt gij steeds. De uitgang -ij van haecktij is expletief en werd gebruikt omwille van het rijm
27 Versta : Vol
liefde waakt gij om zodoende de hemel te verwerven
na Heeft
hier blijkbaar een doelaanwijzende functie
28 sijget zijt het. Zie
TNTL, 73, 1955, blz. 262 vlgg,
beghinsele oorsprong, oorzaak.
29 Deerste gheVgl. De vreze des Heren is het begin der wijsheid
s pinsel e Het eerste voortbrengsel. Vgl. beghinsele van het vorige
vers. daer de Heere in lust heeft waarin de Heer welbehagen
heeft 30 duer be yen door ons beiden, nl. door Vreese en Wij sheij t
31 Ons eenich kina Bijstelling bij : tghoetwillich herte (vs. 30)
34-35 ghij selt hem bloot sijn altijt radende
32 spanen bemachtigen
gij moet hem steeds maar aansporen
37 den heylyghen kinderen de
kinderen die voor de zaligheid bestemd zijn, de uitverkoren kinderen
38 Versta : Wat dat betreft, Wijsheid, moet ook gij niet in gebreke
gij becent zijt kent gij —
blijven
40 onsienlick ontzagwekkend
46 Propelick keurig, netjes, uitne42 gesleten bijgelegd, beslecht
sim pelick eenvoudig van gemoed
48 int
mend in zijn soort
49 ient bevallig
51 reene zuiver,
schijne inderdaad, blijkbaar
niet door zonde besmet. Hoort bij ,,offerande"
52 53 Heilwens --tegen alle rampvoer
alle
tempeest
moge
58
Wil
zal
moet
55
spoed 60 onbeweghelick bestendig 61 62 Versta : Zo weze het,
zoon, en luister daarom nu aandachtig naar wat uw vader en moeder
u gaan zeggen 65 sonder gheschille met genoegen 66 Versta :
als de vroede
Ja, graag, met volle aandacht
67 belle f te wens
wijselijk. Hoort bij „laet aen v beclijuen (vs. 68)
68 reden woor69 Bindtze aen v
aen u beclijuen u voortdurend bijblijven
den
73 to ecora ende aankovingeren houd ze voortdurend voor ogen
fris hubs gesteli
mend, opgroeiend, de volwassenheid naderend
(gestelt = geschapen, geaard) 74 Versta :
fris en mooi van uiterlijk
In al uw ledematen goed gevormd, gebouwd, geproportioneerd
79 Versta :
77 lie f f elyck welwillend
75 sabodt dach rustdag
Weet dat Vreese des Heeren uw vader is.
80 Wast groeit, wordt
81 Blijkbaar een toespeling op Hand. Apost., IV, 18,24 28
grooter
en 19,1 7, over de prediking van Apollos te Efese en over de bevestiging van het geloof der bekeerden door Paulus : dus = doop met ( = in
-

-

—

-

-
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de geest van) Apollo, die het doopsel van Johannes toediende, en
bevestig (uw geloof) met (in de geest van) Paulus 82 Versta :
Werk zodoende mee aan uw volmaaktheid. Het woord „bant" geldt
hier als teken van voltooiing
83 Versta : Denk aan Gods straf —
84 De wylen terwijl
86 fy/osofye Hier te verstaan als heidense
of zuiver menselijke wijsheid, zonder religieuse strekking
87 babelonsche hoerderye de geest van verderf. Hier ongetwijfeld bedoeld
in toepassing op het Rooms geloof
88 wed er p ert ye vijand, tegenpartij
89 ris snel, vlug
90 stoet Versta : staan
91 effen
gesaeyt gelijkmatig bezaaid
93 lustege genoeglijke
95 verweckt
opgewekt
96 worden woorden
con f ortaty f versterking. Versta :
Uw woorden geven mijn ziel kracht, zijn voor mijn ziel een opbeuring
97-98 Versta : Zoek geen gemeenschap met de hoer „Ongherechticheyt"
fel slecht, gemeen
99 treken streken
loos vals —
100 pomperye a fgryselick afschuwelijke verlokkingen
101 prijse/ick vleiend, prijzend
102 ghelatter gladder. Hier met de bijgedachte : onbetrouwbaar
103 namaels naderhand, later
bidter
bitter
na myn bediet naar mijn overtuiging
104 alssene alsem —
regalle rattekruid
105 Wie een koere aeenhanckt Wie zich ophoudt
met
106 Merckt dit let daarop, neemt dat in acht het es v lenen
Versta : Door daarop te letten vrijwaart gij uw (eeuwig) leven ( ?) —
107 eenyghe enige, in de bet. : uniek
108 del ygentelic ijverig —
109 excellentelic verheven
110 Versta : tracht te veroveren tot geliefde
111 WI t gehe eld er hersten te verbinden met : willen staen .. .
uit geheel uw hart, met vol verlangen
tallen tye steeds
112
met ionsten puere met reine genegenheid 113 zeer suet van guere
zeer aangenaam, lief van aard. De omschrijving met guere kwam in
de rederijkerstaal vaker voor. Zie J.J. Mak, Ret. Gloss., 199 i.v. guer(e)
114 geslachte afkomst
115 vertellen openbaren, doen kennen —
haer minnelyke spraken haar beminnelijke woorden
116 goeyen
bezittingen
117 Versta : Haar verkwikkende, weldoende invloed.
Zie toepassingen van „f onteyne" op God, Christus en Maria in Mnl.
Wd b ., II, 835
lustich int vl o e yen aangenaam, bevallig
118
veruerschen verfrissen, nieuwe kracht verlenen
119 int getal zoveel als er zijn 120 De verheuenste es is de verhevenste 212 Versta : Schenk dus aandacht, mijn zoon, aan hetgeen wij u voorhouden 123 buijck lijf, lichaam 124 benijen bestrijden. Hier : vijandig gestemd zijn tegen
125 vermeeringhe vergroting, vermeeerdering. Versta :
Gerechigheid, die de deugd vermeerdert, bevordert,
verheft. Vgl. Mak, Ret. Gloss., 464
126 m y... s poren streven. Vgl.
-
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Mak, Ret. Gloss., 399, C
lieflyck
lyck met liefde
127 vercoren bemind
geliefd
129 ter deucht
128 torbooren te gebruiken, toe te passen
groot zeer voortreffelijk
130 minlyck mooi om aan te zien, sierlijk
vrame voordeel, nut, baat
131 Neersteghe
fier Stoplap
innige, vurige 132 Niet sonder blame Wellicht een contaminatiefout. Bedoeld is wel : sonder blame = zonder smet, onberispelijk,
uitstekend dierbaerder kostbaarder 133 gerechtegen van rechtvaardigheid of godzaligheid getuigen, Mnl. W d b., II, 1507, 2, c
1334 Huer aan haar, nl. aan de Gerechticheyt (vs. 135)
135 gyen
gij hem 136 Allen v leeuen heel uw leven
met vieregher meeninghe met innige liefde, met vurige genegenheid— 137 in Godts vereeninghe in innige vereniging met God
138 hier op hebt menssie
merk dit wel
139 credensije geloof, vertruwen
140 fijencije
onbewevertrouwen. Vgl. Fr.se fier. Niet in de woordenboeken
ghelijck onwankelbaar, standvastig
144
142 stijft versterkt
teghenheyt tegenspoed
ter weerelt genaemt die men op de wereld
kent, van welke aard ook. Versta dus : geen tegenspoed ter wereld —
145 vrij gerust
146 Der gerechticheyt liefde inwendich vol eeren
147
Over de voortreffelijke innerlijke liefde tot de gerechtigheid
Hier mede Namelijk met de mantel. Of : Nu mij keeren mij wenden
148 duerstraelt met een pijl (der liefde) doorstoken of doorschoten
149 met liefden gepaelt door liefde geboeid
151 Vliet
ontvlucht
153 houlyck Boet huwelijksuitzet (in geestelijke zin) —
154 wt setten uithuwen. Kil : wt-setten den sone = Emancipare filium
- naer onse macht naar ons vermogen
155 met gantser cracht
uit geheel mijn macht, met inspanning van alle vermogens
156
besteden gebruiken, aanwenden
158 trium157 iolyselyck blij
pheren u verheugen
159 ge f ondeert goed toegerust
160 moet
moge
162 vol nijts vol boosaardig161 voert verder, vooraan
heid
166 is myn voeten een licht is een licht váór mij op de weg —
172 Dat opdat
171 daden krachten
167 gericht recht gemaakt
- in staden ter hulp
173 duer ws worts raden door de raad van
uw woord, door uw gegeven raad
174 Eelijck op edele, voortreffelijke wijze
na tbetamen zoals het betaamt
175 graden trap,
treden
176 mach ontladen kan ontlasten, kan bevrijden
177 het
178 Versta : Zie hoe de
druckich pramen de droevige benauwing
179 Na Hoort bij „ramen"
verliefde Jacob het gemunt heeft op
182 cleene van weinig belang
in blamen als schande, tot schande
183 Versta : Hij laat de kwaadsprekers begaan —
— derf hoeft
Vasti Vasthi de Perzische koningin die door
184 moch mocht het

—

—
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spijten
Assuerus verstoten werd voor Esther, zie Esther I, 9-22
grieven ; MW, VII, 1753, II laetse laat ze, nl. de koningin Vasthi
186 verlaten in de steek gelaten
boelinne minnares
187 7 f ij foei
188 Op v pastmen om u geeft men, om u bekommert men zich
min dan twee mijten helemaal niet
verwaten ver189 van door
vloekt
192 vol prijsen ten volle prij190 bouen maten bij uitstek
zen
193 gebaende geëffende
195 verl ol ysen mij verheugen —
197 Hoopic aen gods zo stel ik mijn hoop op God
spijsen spijzigen,
voeden
troost bemoediging, vertrouwen
198 duechdelyck deugdzaam, edel
199 vruechdelijck vol vreugde. Hoort blijkbaar bij
201 loonts
gegroet
200 W/aer leyt die reijse Waar ga je naartoe ?
Antwoord op heilwens
204 dwelck die 205 dien nl. Goetwillich
Herte
wysene de weg te wijzen (naar Gerechtigheid)
Juyst op
het gepaste ogenblik, juist van pas
206 Dat es myne name Zo heet
ik. Dat ben ik. Slaat op vers 204
209 sonder gecken Stoplap
213
210 jent edel, mooi
212 net rein
211 Wa wel zoo dan
hier wel op let Heeft waarschijnlijk op het volgende vers betrekking —
214 sluyten bewaren
215 gheslechte afkomst, oorsprong — wten
zeggen -- 217 der f ter moogt er
als dombekinde al zoals de heel
contemdwazen, dommen doen
219 Onsienlick ontzagwekkend
pleren overdenken 220 alsulcken zulke 221 machmen kan men
222 Compereren door een vergelijking duidetot geenen tijen nooit
lijk maken
bevroijen mewtspreecken onder woorden brengen
225
223 gooijen Hier : deugden, eigenschappen
ning, inzicht
Wisti wist gij
versellen omgaan, omgang hebben
226 wt breyden uiteenzetten, duidelijk maken
227 Tot dan intussen, in afwachsonder gebreken zonder
229 geloouen toezeggen, beloven
ting
232 bey beide —
verzuim, zeker
231 siet Stoplap duer bij, met
233 wilt vruecht vermeeren verheug u nu —
cnechten dienaars
camere huis, woning
236 Sonder fortse o f t ghewelt bescheiden,
sy
238 guere Zie vs. 113
comt ... vuere verschijnt
zachtjes
239 ter duecht gemaniert deugdzaam van aard —
d.i. de camere
ris Zie vs. 89. Stoplap
240 Godt Heylychs Geests Kennisse Bijstelling bij „broeder goet" (vs. 239) weten kennen 242 ionst onghemeten zeer grote genegenheid, gunstige gezindheid. Zie vs. 112 —
verhoocht overtreft 243 toocht toont, betoont 244 styf koud,
weinig meegaand 245 blyckelic op duidelijke wijze ( ?) . Wellicht een
verschrijving voor : blydelic -- 246 verdooren misleiden, bedriegen
248 aen erven verwerven veel goets veel heil 251 niet niets —
auentueren wagen
252 Godt hebs deel bij God ! MW, II, 94
--
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253 styf stevig, flink 254 aenm erckt zie 255 met gonste goedgunstig
257 bieden laten blijken, tonen, MW, I, 1246, 8 258 ionstege
duecht genegen goedheid, vriendelijkheid
260 met zinne met aandrang
duechdelick flink 262 die int hertte gelaat syt waarvan ik
zo houd
263 V aijliant goed, edel
264 saen gauw, spoedig
265 minnelic vermaen vriendelijke woorden
266 staet mij wel aen
bevalt mij wel
267 hij en moet of hij moet ombesmidt rein
268 ongeveijst oprecht, betrouwbaar, trouwhartig
met liefden gecleet sijn liefde bezitten
271 vreesene bedrei269 bereet bereid
gen, beangstigen, in gevaar brengen, MW, IX 1301, I, 1
ia seg ick
noch ja zelfs 273 en aensiedij ... niet ziet gij niet 274 neerstige
vurige. Zie vs. 131 -- 275 tbortsel de boord, de zoom 276 daer esser
er zijn er 277 geabijtueert gekleed claer heerlijk, schitterend.
Wellicht een stoplap
278 gro f f elic in hoge mate, zeer
279 wel
wetende bet hoewel zij beter weten. Dus : valselijk
281 kerssouwe
Zie vers 9.
282 warachtich betrouwbaer, geloofwaardig
recht
rechtvaardig, gerechtig, rechtschapen
ongheueijst Zie vers 268 —
283 Getrou eerlijk, oprecht
sonder lieghen daar kan men op aan,
dat is zeker waar
285 Ten sij dat ghij indien gij niet
287 als die
verschouen als onwaardig
289 teere jong, pril
291 Gevreest
hem gevreesd
als zoals
292 Dier die er
informeerden aanspoorden
sterkelick met aandrang, nadrukkelijk
293 merckelic
treffend, duidelijk
294E beweecht beroerd, getroffen
295 bestort
overstroomd, overgoten
vruch297 bloeijende rijke, weldadige
ten Hier : geestelijke zegeningen
298 ingaddij de wijngaard Engaddi. Toespeling op Hooglied, I, 14
v versolaseren u vermaken,
u vermeien
299 balsemiere balsemboom
blust voldoet
300
geringe spoedig
301 verlinghe verlang
303 te vreden, kalm,
rustig
rebel, oproerig, opdringerig
304 toeuen wachten
myn
redene wat ik zeg, mijn woorden
305 met vredene welwillend —
310 tegenwordich present Beide woorden drukken één begrip uit :
en nu ben ik er. Enigszins stoplap.
312 alleene Hoort bij „hy" —
313 weene droefheid
315 weest nv vrij haeckende verlang nu
vurig
316 druck wt roeijen benauwdheid van u afzetten
317 es
wakende zich bekommert
318 duer uit
niet es versakende niet
320 spoijen haasten
verloochent
321 bouen sienlycke bovenzinnelijke, geestelijke
322 laet vloeijen stort uit
sonder hoone naar
waarheid
323 gelijck vergelijk
lustich int bloeijen lieflijk, bevallig bloeiend
324 Bij met. Hoort bij „gelijck" (vs. 323) --- Sarem
Waarschijnlijk Saron. Zie Hoogl., 2,1 en Isaias 35,2
net int groeijen

—

—

411

heerlijk groeiend
327 met claren beschoone met heldere, schone,
glans. De vorm „beschoone" is onbekend. Wellicht is hij een contaminatievorm uit beschove (WNT, II, 1933, i.v. Beschaven, Af 1. Beschoof.
Mak, RG, 54, b, i.v. Beschoof) en het in de Middeleeuwen bekende
vrouwelijke substantief schone (MW, VII, 637-638) . Zulke contaminatie kon inderdaad bevorderd worden door de rijmwaarden hoone,
schoone, croone, troone uit de verzen 322, 326, 328, 329. Rijmdwang
329 troone hemel
besliste dus blijkbaar over deze vorm
330 Noyt
geen soo nooit was er iemand zobequame lief, bevallig
int
veesen van aard, van uiterlijk
331 schoone verheuen mooi bij uitstek, mooi boven alle anderen
322 b eseven Uitsluitend nog een
rijmlap. Zie Mak, RG, 56
333 Net bouen screuen uiterst bevallig
als duijuen oogen certeyn Een reminiscentie aan het Hooglied, 1,15
en 4,1 -- 334 hubts Zie vers 73
gestelt int leuen geboren ( ?) of :
levend ( ?)
335 Zie het Hooglied 4,4 : Uw hals als de toren van
David
336 Ghij en muecht sneuen gij moogt er zeker van zijn dat
337 garnaeta p p el en granaten. Zie Hoog/., 4,3 : Als granatenhelf ten
blozen uw wangen
338 gre yn korrel. Hier stoplap
339 pleyn
veld syn v lipkens gedaen zien er uw lipjes uit 341 specije welriekend kruid. Waarschijnlijk een reminiscentie aan Hoogl., 5,13
gemeijn Stoplap 342 puckelkens knopjes. Hier : tepeltjes 343
als marmeren calonnen ghestaen. Zie Hoogl. 5,15 : Zijn schenkels
zijn zuilen van marmer, Op gouden voetstukken rustend" Het
woord gestaen moet hier onvertaald blijven als synoniem van „synde"
= staande
344 Ge f ondeert gegrondvest, rustend. Zie de aanhaling
uit het Hooglied bij de verklaring van vs. 343
omvaen omgeven,
wilt
nv
wtgaen
Vgl. Hoogl.,
omringd, bezet. Vgl. Hoogl., 5,14
345
348 warachtich
3,11
346 in desen nu, in deze aangelegenheid
getrouw. Vgl. Hoogl., 5,2
349 eendrachtich eensgezind, die met mij
meevoelt
350 machtig krachtig, sterk. Versta : De stem van mijn
351 weest hier op achtich let hierop
beminde vraagt nu naar mij
354 v ersae cht angst aanjaagt,
352 crachtich Hoort bij „Ic besweer"
356 bebevreesd maakt
355 tot dat váór dat het. Hoogl., 2,7
daecht Uitzonderlijk is de betekenis van dit woord hier : jong. Vgl.
WNT, II, 1117, i.v. Bedaagd, Samenst. Jongbedaagd
357 Maer
liefde toe draecht betuig haar uw liefde
358. Versta : Zeg het
(haar), d.w.z. prijs haar (vs. 357) zoals de koninginnen en bijvrouwen
haar prezen. Zie Hoogl., 6,9 : „Als de meisjes haar zagen, dan roemden ze haar, Koninginnen en bijvrouwen prezen haar"
359 niet
en vertraecht verzuim dat niet, doe dat
360 voert comt te voor—
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schijn komt ; vgl. ook voor de volgende verzen : Hoogl., 6,10
361
wtvercoren voortreffelijk
vol vreden welwillend, vol genegenheid
—362 V eruaerlijck ontzagwekkend treden Voltooit blijkbaar „voert
comt" uit vers 360 : voert comt treden
363 tes reden het is redelijk,
billijk. Hier : terecht duer liefde geresen uit liefde 367 stuecht
komt. Deze vorm is onduidelijk. Is hij omwille van het rijm vervormd
uit „stijcht" (van stijghen) ? 368 bekinne zie, kan merken 369
dinne schaars, zeldzaam Voor de verzen 365-369 zie Hooglied,
2,10 11 : „Sta op, mijn geliefde, Mijn schone, kom mede ! Want zie,
de winter is voorbij, Voorgoed is de regen verdwenen" 371 coragieuselic volop ter duecht in grote hoeveelheid, MW, II, 267, 4, d —
373 iuecht roept, kirt Voor de verzen 371-375 zie Hooglied, 2,1213 : „De bloemen prijken op het land, Men hoort de duiven al kirren ;
De vijg kleurt reeds zijn jonge vrucht" 376 gij muecht ik wens het
378
- 377 keijgaten rotsspleten, rotskloven. Vgl. Hoogl., 2,14
steencoten rotsholen dat opdat, of : zodat orbooren genieten van
sonder toren met
- 379 gedaante gedaante, uiterlijk voorkomen
uw welnemen. Hoort bij „orbooren" (vs. 378)
380 mach kan —
als voren zoals vroeger, zoals zoëven
duer tgenesen terwille van
de zaligmaking. Hier : tot mijn heil
383 sonder respijt zonder verwijl -- 384 beradere raadsman, helper
metter
385 Dat opdat
vlijt met spoed
387 wt minlyke adere met liefderijk gemoed —
391 volherdich standvastig duurzaam
390 willich goedwillig
laat
394
den
slaup
der tentacijen veerdich de behendige,
Laedt
393
395 ouercomt overvalt —
bedrieglijke verdoving van de verzoeking
crincken schenden, ten onder brengen
397
396 vroech spoedig
leyaert luiaard, Mak, RG, 238
Wat schuijlter wat is er aan de
fiel
hand ? wat scheelt er ?
laudate lui wijf
398 Wa wel
Goij Bastaardvloek. Zie Dr. C. de Baere, Krachtpatsers,
fielt, schurk
blz. 74 75
neen ick sekere neen, beslist niet
399 vleybaert vleier.
Vgl. Mak, RG, 503 i.v. vleybaerden 401 intrum (?) la waer
segcht bate Ja, gij zegt de waarheid ( ?), of : Ja, waarheid betekent
baat ( ?) 402 daermen goet geloof hiel waar men vertrouwd werd.
naems noem het
Vgl. WNT, IV, 1246, 2°
cleekere klekerbil,
lichtzinnig mens. Zie Mak, RG, 90
405 vermeert te syne de reputatie te hebben
voer een duecht verstekere een versmader van de
deugd te zijn
406 Een balams prekere In Num. 31,8,16 en Jos.
13,22 laat Barlaam de Israëlieten tot afgodendienst verleiden en vecht
als Madianiet tegen Israël mee. Ook in 2 Petr. 2,15-16, Jud. 11 en
Openb. 2,14E treedt hij op als type van dwaalleraar. (Bijti. Wdb., 190)
-

-
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vertragere onverschillige, luierik
407 Vort ghy bewonden blijkt
gij te zijn
vaghere behendig verschalken
408 Ke Uitroep —
dille ontuchtig vrouwspersoon
409 wijt wij het
al allemaal —
na onsen wille naar onze wens, naar onze zin
410 s pille klos aan
het spinnewiel
dat nv te spinnen bly f t nu blijft het ongesponnen ;
terwijl het nu ongesponnen blijft
411 vals versinnen bedriegen —
stijft volhardt 412 Iesabel Jezabel of Izebel, gemalin van Achab.
Zij begunstigde de Baldienst. Op bevel van Jehoe werd zij gedood
(2 Kon., 9,30-37) . Zij werd aangezien als een valse profetes. (Bijb.
Wldb., 783) Naboch Naboth. Izebel zorgde ervoor dat Naboth
gestenigd werd, door hem vals te laten beschuldigen. Zie 1 Kon.
20,1-16 truerde in het verdriet kwam, in het verderf kwam —
413 leroboam Koning van Israël. Bracht religieuse verdeeldheid in zijn
land. Naar aanleiding van zijn cultische hervormingen wordt in 1 Kon.
12,30 gesproken van zijn zonde. Hij had namelijk twee gouden kalveren laten maken die Israël als nieuwe goden moest aanbidden (1 Kon.
12,28-29) beluerde bedrog pleegde. Mak, RG, 47 414 quant
kameraad, gezel. Aanspreking Arons kinderen Hier waarschijnlijk
de twee zonen Abihoe en Nadab. Zij waren voor het aanschijn van
Jahweh gestorven, toen zij in de woestijn van de Sinaï voor Jahwehs
aanschijn onwettig vuur offerden (Num. 3,4) . Zie ook Lev. 10,1-7 —
416 soo wel Ironisch bedoeld dleuijtsche priesterschap bedienden de
waardigheid, het ambt van het Israëlische priesterschap uitoefenden —
417 Helys zonen de goddeloze zonen van Eli. Zie Sam. 2,12 17 en
22 25
wel ck hetgeen
ver te halen ver te zoeken, zeldzaam —
419 dats dat is. Slaat terug op „ver te halen is" (vorig vers)
ou uw
ic moet v vertalen moet ik u wel zeggen
hoor,
zeg
—
420 Secht
blonde catijf laffe ellendeling
verwaande aanmatigende
cokijn
leegloper, schooier 421 ouwt oude slamijn boef, schavuit (?)
—422 bij orloue met verlof, met permissie. Een vorm van excuus —
na mijn wtlegghen naar mijn mening 423 Ou Uitroep van verwondering deel bruijt Kan hier ironisch bedoeld zijn voor D oude Serpent (Vgl. „vuile bruid" en „gore bruid" in WNT, III, 1621 en Aanm.
kol. 1622). De betekenis van vers 423 is nagenoeg : Wat dunkt u van
deze „bruid" ? 424 crak eel en twisten 425 Datmen v moet moet
seelen zodanig dat men u moet intomen ( ?) . Ironisch. Het woord seelen
zou dan betekenen : met een koord, een zeel binden. Kil. 580 b : ligare
fune. Het eerste woord moet kan betekenen : gemoed, ijver. Het tweede moet is het werkwoord. Een andere mogelijkheid is, dat dit woord
hier ten onrechte herhaald werd. De betekenis van het vers blijft in
-

-
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hoofdzaak dezelfde

426 sleyplenden lamlendige. Vgl. WNT, VIII,
1554 1555 elfrebbe Grappige benaming voor een man (WNT, XIII,
15) . Volgens het citaat in 'WNT wordt deze benaming meer bepaald
gegeven aan „de Mans van sommige Hexen" — bloij laf, vreesachtig
427 labsoete lome slons Kil. 333 b : ambubaia, mulier ignava &
parum frugi
gij tapt meest al mij gij zijt een armoedzaaier. Zie
Mak, RG, 363, i.v. Roy (I) 428 hoe moij Ironisch 1st haer
qualyck geluckt is het ergens verkeerd met haar afgelopen ? heeft ze
een tegenvaller gehad ? 429-430 Versta : Al hadden de kraaien
haar gepluimd, dan kon ze niet frisscher en mooier uitzien, dunkt me.
Ironisch.
431 Arryus kettere Ariaans ketter. Hier slechts scheld432 Blau seckten settere stichter van valse leerstellingen,
woord
scheurmaker. Blau heeft hier de betekenis „vals". Vgl. blauwe devo433-434 Versta : Zeg eens waar gij zoveel aancie, MW, I, 1290
435 efectie
ectie Waarhangers hebt als ik er (onder mijn macht) heb
schijnlijk vervormd uit „affectie". een quaeij efectie een boze neiging,
436 Hae wel
boosaardigheid
436 lieue madone dame. Ironisch.
nietwaar ?, wat gij ? stuytencont bluf ster, snoefster. Vgl. stuitvos,
WNT, XVI, 308 437 wyten Blijkbaar door rijmdwang vervormd uit
„weten". Versta vers 437 : Bij mijn zeker weten is dat niet waar, Dat
is beslist niet waar 488 Versta : Want ik heb het eerst de kunstgreep (van de verleiding) toegepast. Vergelijk : Zijn sleutel in een
cunstigen waaraan kunst of
slot niet steken : 'WNT, XIV, 1908
kennis besteed is, MW, III, 1814, 1
440 worden woorden. Hier :
het gebod. vercouwen hun overtuigingskracht verliezen 441 den
boeck houwen Uitdrukking, ontleend aan de toneelbedrijvigheid in de
Middeleeuwen en bij de rederijkers: de rol lezen. Thans: souffleren. Zie
WNT, III, 97, b, en 123 i.v. boekhouder, A. Zie ook Kil. 75 b : boeck442 Verhouder/in-blaeser in 't spel. Monitor, posticus admonitor
door dwaas, lossta : Ik ben daarbij niet onbesuisd te werk gegaan.
444 die clo p per
443 redene woorden
bol
vrij Stopwoord
445 tcaecksbeen Cain zou Abel met een
boontrens coockte sloeg
kaaksbeen gedood hebben. Zie citaaat in MW, III, 1110 : „Daerom
goij toontrens
sloech hi... Abel... doot met eenen caeckxbeene".
446 ientelic fijn.
stoeckte ick ik gaf de (goede) toon aan ( ?)
447 Kores kinderen, als mannen presentelick De volgeStopwoord
lingen van Kore, namelijk „tweehonderdvijftig Israëlitische mannen,
allemaal leiders van de gemeenschap, raadslieden en mannen van aanzien" (Num 16,2), die tegen Mozes opstonden (Num. 16,1-2) —
presentelick Stoplap 448 De deed springen dansen 449
-
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stonden opstonden
450 vort brochten deden, verrichtten
451
die ic bracht hebben in dolen die ik misleid heb, die ik op een dwaalspoor gebracht heb 453 mellen vermelden, opsommen 454 ha
hadde 45 5 sulcken clercks menige geleerde, heel wat geletterden —
456 sou mag, moge. Wens
raken vermelden
bloot Stoplap —
457 al allemaal 458 te groot te talrijk dat vaert daer henen dat
blijve onbesproken, zwijgen wij daarover. Vgl. D : es fahre dahin—
459 Versta : Wij hebben veel tegenspoed gehad 460 Hae, ghequetst
segdij 0, gewond, bedoel jij ? Sou dat dan waer syn Blijkbaar
drukt Tsondich in dit zinnetje zijn verwondering uit dat hij ditmaaal
niet wordt tegengesproken door Doude 461 mach kan ienter
bevalliger 462 grond eren onderzoeken 463 die meeste de belangrijkste Ick mach cesseren stille Ik wens er stil mee op te houden
(nl. met het getwist)464 slacht gelijkt
dleste wort houwen het
laatste woord willen hebben
465 ic geef my op ik geef mij over
466 Versta : En
dat opdat
ackort houwen eensgezind blijven
verder onze krachten overschouwen (onderzoeken) die wij bezitten
eer die daden ebben eer onze werklust vermindert,
467 Nv welnu
opdat onze daden effectief zouden zijn
468 wat raet Wat stelt
.Loet ho o ren eenen Versta : Laat
gij voor ?, Wat raadt gij aan ?
een raad horen ; geef er een !
469 Brater is er wat gaande
Ick moet duer stooren benen Ik moge spotten door te storen, m.a.w. :
Ik beleef er mijn plezier aan, de boel in de war te sturen 470 quijle
babbelaar 471 moduuijle slordig wijf, WNT, IX, i.v. mudden, 895,
Samenst. 472 Op v ic muijle tegen u zet ik een zuur gezicht, tegen
u mor ik Tsij dat behalve indien 473 gerockt geregeld, overeengekomen, MW, VI, 1263, 6. Misschien is deze vorm „gereckt"
nochtans een verschrijving voor gerockt, blijkens het woord „gesponen" in het volgend vers. Ook gerockt heeft de betekenis : beraamd —
Versta 472-473 : Behalve wanneer gij zo dom zoudt zijn, weet gij wat
er beraamd is, of : Tenzij gij zo dom zoudt zijn, weet gij toch wat er
ons tot spot wijt wat ons tot bespotting strekt (wijt :
beraamd is.
stopwoord)
474 En bij na gesponnen en wat bijna gesponnen is,
wat bijna uitgevoerd is. Deze woorden voltooien de in vers 473
(,,weetij watter gerockt es") begonnen. zin.dies s pl yt daardoor
476 ts yn en
v yl e yn kinkel
475 Daer es daar heb je
breekt
wille gecreghen op zijn hand gekregen 477 die ons altijt staet
tegen die steeds onze tegenstandster is, die steeds onze vijandin is —
478 erg gemeen al alles verwoeden vernietigen, Mak, RG, 495
roeden aansporen,
dier die er
479 Duer met de hulp van
—

—
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opwekken 480 Dies daardoor, op grond daarvan 481 En wyt niet
en beletten en als wij het niet beletten gekeert belet, verhinderd —
482 Wat duyvel wat voor een duivel
483 Roboams raetslie Bedoeld zijn hier Salomons vertrouwelingen, wier raad Roboam in de
wind sloeg en waardoor Israël zich afscheurde van Juda. Zie 2 Kron.
hoe crabt die catte Welk gevaar levert ze op ? Hoe groot is
10.
het gevaar dat ze oplevert ?
die catte Doelt hier op Gherechticheyt,
die door de sinnekens wordt voorgesteld als een krabbekat. Zie N NT,
VIII, 43 Samenst. 484 eest begost spel Is de intrigue al begonnen ?
Is het spel al bezig ? Door spel moet hier verstaan warden : de strijd
om het bezit van Goetwillich herte
485 Machse hem niet ontsitten
Kunnen we ze niet van hem weghouden ?
ghetroost hem bemoedigd 486 naeijken naadje hechten vastmaken Versta 486 :
Het belangrijkste en beslissende werk moet nog gedaan worden —
487 Versta : Is er een „maar" bij ? Er zit dan toch geen bezwaar aan
vast ? maet makker, kameraad 488 quantken kameraad —
Versta vers 488 : Hij zit nog niet in de kist. Hij is nog niet helemaal
in haar macht. Misschien dient „casse" hier opgevat te worden als
een bargoense term voor : huis, kamer. (Zie Moorman, Bronnenboek,
blz. 398 en WNT, VII, 1706, E) . Zie ook de verzen 489-490 —
489 bloij truwantken schuchter dienaartje 490 syt zit ianckt
jammert 491 sulcks een of ander, iets 492 mat machteloos
venus ree perken Hier wrschl. in verband te brengen met het beeld van
een kind dat de hoepel naloopt (MW, VI, 1293, 2e art.) (cfr. dravende) . Zo zou venusreeperken kunnen betekenen : venusj agertj e, venusj ankerij e 493 naeuste meest vertrouwd, vertrouwelijkst 494
eruen goet nog bezit van hem erven (zozeer zal hij nog de onze wor495 Versta : Nu de zaken zo staan (vss. 492-493) , zal de
den)
ick weet gezaak wel vlotten, in orde komen 498 weet weet het
vry
maeckt Versta : Ik weet hoe het moet, ik weet een oplossing
liegen er op los liegen
500 na swercks bewysen klaarblijkelijk
saen Stopwoord
501 502 vol erchs saets gesaeyt vol boosaardigheid
geveijst onoprecht, bedrieglijk
503 Flaterich vleierig, vals
504 catte Hier waarschijnblamerende kwaadsprekend, lasterend
lijk in de betekenis : belegeringswerktuig, WNT, VII, 1805 i.v. kat
(III) . Versta dus : Dat zou het juiste aanvalswapen zijn ; dat vind ook
ik goed 505 mach kan fouten mislukken 506 ons nicht
becouten overreden, bepraten —
Ni. Dongerechticheyt (vs. 507)
bequaemelickst
508 dat opdat
509 dient best het meest nuttig is
511
het meest geschikt
510 deersamelickst de deugdzaamste
—

—

-

—

417
512 seg
Versta : Beslist kreeg men nooit van iemand betere raad
juijster
Tussenwerpsel
513 Tot als
besteden uithuwelijken
dan juijste Versta : Dat komt uitstekend van pas. Fijn uitgekiend. —
514E Bij gans bloes Bastaardvloek. Zie De Baere, Krachtpatsers, blz.
114-115
515 rechs juist, net
518 Versta : Wij zouden u uit
uw huis gehaald hebben (indien gij niet gekomen waart) gheheeten
520 gaens
Slaat terug op „cleeren"
grouwelyckheyt afschuwelijk
gaande 521 mach ic als ik kan gheringhe Stoplap Luwen besten
tot uw dienst weddinghe inzet (van een spel), MW, IX, 1882, 2
523 beuestygen veilig stellen
sterckelyc krachtdadig 524E mercke5 30 hier vry wel
lick duidelijk, goed
5 26 crachtelyck vurig
op past prent het goed in uw hoofd 531 qualyck niet licht, moeielijk
belueren bedriegen, misleiden. Zie Mak, RG, 47 i.v. beleuren.
Hangt wellicht samen met lore. Vgl. „te lore stellen", MW, IV, 803
en 804 (laren)
534 na Benen tsynder behoeuinge op iemand die hij
538 huegene
nodig heeft 237 ronder luegene voorwaar. Stoplap.
540 geschut
zich verheugen
539 onbewegelyck onveranderlijk
541 T sa sa. Uitroep tot opwekking en aanspoverhinderd, belet
544E schynsel schijn
ring.
verpletten vernielen
542 Bat beter
duechden planteyt volheid,
(in tegenstelling met de werkelijkheid)
545 o f t of het ( = Goetwillich) . Onderstelovervloed van deugden
546 die
lend voegwoord : om te zien of.licht wellicht, soms
547 Versta : Ik zal mij naar dat
tragen de tragen, de luieriken
plan schikken. Ik zal het doen
548 vercieren optooien (met het
549 T s yn ons manieren dat is onze
kleed „Scynsel van deughden")
gewoonte 5 50 bieren bier verkopen, MW, I, 1248 cuijte ( coyte)
kuit (soort inlands bier) . Versta : Wij doen hem nog van Lucifers bier
verkopen. M.a.w. : Wij stellen hem nog in dienst van Lucifer, of :
Wij krijgen hem helemaal in onze macht 551 Slaep, manneken,
slaapt Zijn dit de beginwoorden van een slaapliedje ? Hier zijn zij
uijte ten
gericht tot Goetwillich die slaapt, zoals blijkt uit vers 533
grap
(iroclu
yt
552
einde, MW, VIII, 868, 6. Hier : uitgeslapen
553 huebel bochel,
schoijen zich uit de voeten maken
nisch)
vloijen vlooien, van vlooien bevrijden, Kil., 757 b : Venari
bult
pulices, captare pulices. Is de betekenis van vers 553 dan : Wij zullen
554
hem het onmogelijke opleggen, het onmogelijke leren doen ?
555 syt sincke
koijen vanghok dansen Spottend : lopen, springen
Misschien analoog met „senke liggen" (MW, VII, 974, i.v. senke) in
de betekenis : gebukt zijn. De betekenis van „Loopt nv syt sincke"
zou dan zijn : Loop nu sluipend (naar hem toe) 556 Meten (=met—

-
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ten) groten hansen zoals de verwaande, grote heren
brageren snoeven, bluffen
557 Den boe ha maken vertoon maken, bluffen. Boe
ha moet als één woord gelezen worden.
cesseren ophouden
vrij
Stoplap
558 d ecl aren Ongetwijfeld fout voor : declareren praten
(vgl. met de rijmwoorden : brageren vrij [556) en cesseren vrij [5571.
openbaer publiek. Hier : hoorbaar
559 mert draalt, talmt
561
sij d.i. Dongerechticheyt
563-564 Versta : Laat ons nu beginnen —
566 Dnet es gespreijt het net is gespannen tquaet aes het rampspoedig lokaas, het fatale lokaas
nopen prikkelen, aanlokken
569 na
ons leeren zoals wij u voorschrijven
571 vercrinken aantasten, vernielen
573 beijen wachten thoont handel, stel de daad sonder
prasen zonder nodeloos gepraat
sidtij zit gij
575 slapaert slaper
- bont vreemd, opvallend
swaer bewaard,
576 sech v zeg
zwaarmoedig
580 avantagije voldoening, geluk
581 Hij Uitroep
tot opwekking
maeckt coragie schep moed
582 persoonagie
aanzienlijk persoon
583 Twee die beste van lenen twee van de
584 d om ynas y vuerd en een leidende
meest voortreffelijke mensen
rol speelden
585 in dolacije spuerden in verdriet raakten, in ellende
kwamen. Voor „spuerden", zie Mak, RG, 398, i.v. sporen, B, 2
586 boeten verbeteren
587 om te versoogen mij om mijn leed te
verzachten, om mij te troosten
589 om te wysene v om u terecht
te wijzen
591 Lief man beste man
hoerachtich
al helemaal
gemeen, onbetrouwbaar
595 Belyals saet zondige mensen
596
vruechd el yck met vreugde
600
599 geveijst schyns valse schijn
veel ge pijns veel ellende 606 Versta : Ik verloochen ze om geen
enkele reden
tot eenen wijue trouden blij610 En dien indien
vend aan u zoudt verbinden (Letterlijk en volgens de allegorie : met
haar zoudt trouwen)
612 voer een als
613 Haer inren syn al uyt
zij is al oud, heeft uitgediend
614E muecht kunt
solaeis troost —
tryum f eringe vreugde
615 seght zeg, hoor !
salege bloet Boet
arme sukkelaar, arme sul
616 V oogen op doet doe uw ogen
open
618 fraeij van
617 soude v wesen zou voor u kunnen zijn
consten knap in kunst en kennis, kunstvaardig
619 met d el ygens ye
ijverig
620 seldy zult gij
en maeckt geen mensije wees daarin
gerust
versgogen veracht
622 T f oij foei
623 temtacije beko625
ring
624 pack last
626 Toespeling op Gen. 39,7
626
motyf inzicht, mening 628 verkeesen verkiezen voer in plaats van
- 629 aen van 630 saechtelick aangenaam 633 D ri er my Door
mijn toedoen
634E rustich vreedzaam
moedich onverchrokken —
635 als alles planteyt overvloed 636 Weert wordt mordadeghe
—

—
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misdadige
draken duivels
638 Het teecken der beesten Zie
Apok. 13
641 vast standvastig, volhardend
642 last benarde
toestand
645 sco f f ieren ten onder brengen
646 dese Namelijk
Sheylichs Gheests en Goetwillich
craeyeren overmoedig roepen —
Versta : Die willen ons een toontje lager doen zingen
647 Hij
Namelijk Sheylichs Gheests Kennisse
tieren zich aanstellen al als,
alsof
648 vyse vasen spreken beuzelpraat vertellen, onzin vertellen
649 Versta : Gij zult ons nog zo maar niet van hier verwijderd
houden, afweren 651 vol victorijen glorieus 652 duyvelsche
syboryen De vererende benaming „ syboryen" is hier blijkbaar ironisch
gebruikt en dient in dit geval trouwens hoofdzakelijk ter omschrijving
van : duivelse wezens, duivels 656 sentensije vonnis, straf 657
invencye sluw plan, bedoeling
moet heel verdwijnen mislukt helemaal
661 gheplondere
659 moet blyuen tondere schiet te kort
zootje 662 pracktyken listen 664 ander een ander 665 Die
ons bet ghehoor Die beter naar ons luistert, Die ons onderdaniger is
Wry hebben hier wte wij hebben hier afgedaan, hier is onze rol ten
einde gespeeld 667 lute luit Versta : De hel heeft hier weinig
invloed
70 propoest overtuiging, mening
673 Dat opdat
wijsen onderwijzen, of : de weg wijzen
674 verborgentheijt geheimen 676 int slot uiteindelijk 678 int claer betoogen duidelijk, met de proef op de som 682 Soo selt gij noch v leeuen dat zult
gij nog uw heel leven lang moeten doen (namelijk „lijden om haren
wille", vs 680-681)
weest sonder geschille wees er zeker van, twijfel er niet aan
683 Versta : God neemt geen verzoening aan of Hij
acht ze zijn aandacht waard
685 Versta : Waarvan allen hun deel
bastaert Zie Hebr. 12,8 —
hebben gekregen. Vgl. Hebr. 12,8
beweghen overhalen, van uw stuk brengen. Versta : Houd voet bij stuk
693 ont689 sal zal dat (nl. „al verdraegen" van vers 688)
697 Vgl. Hooglied,
pl uijck en opengaan
696 veeco el t verkwik
699 sydy hier vuere staat gij hier voor
2,5
698 geclanck geluid
701 reyn van seden zedig —
de deur ?
700 statuere gestalte
dijlijgent voortref703 columen stijlen
702 sypresen cipressehout
felijk, mooi— 704 exellent heerlijk (Hoort bij „goude")
705 decsel
706
702 705 Zie Hoogl., 3,9-10
baldakijn
tsitten de zetel
ydoone voortreffelijk, uitmuntend
707 stercke helden, sterke mansaen voorwaar, MW, VII, 42,4
nen
708Bereet klaar gereed
709 om die vreese der nacht uit vrees voor de nacht 710 Die NI. de
bedstede te bevarene te bewaken 707 709 Zie Hooglied, 3,7-8
712 ouwer uwer
716-717 Zie Hoogl., 2,6
715 Zie Hoogl., 2,16
—

—
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—

-

—

420
718-721 Vgl. Hoogt. 8,6 : Leg mij op uw hart als
719 erme arm
een zegel, Om uw arm als een band : Want sterk als de dood is de
liefde ! 722 Roept plukt, MW, VI, 1623, i.v. ropen en roppen —
sueticheyt zoetheid, zaligheid. Hier : liefde ( ?) . Vgl. Hoogl. 7,14 :
De liefdesappelen verspreiden hun geur een paerl yck volop 723
726 fel en dangierich
Toespeling op Hoogl. 1,14 zoals in vs. 298
729
geducht en gevaarlijk. Hoort bij „serpent"
728 als zoals
cudse knuppel, knots Barabas Marc. 15,7 en Luc. 23,19 vermelden
dat Barabbas ook bij een opstand en moordpartij betrokken was, toen
hij gevangen genomen werd. Misschien wordt hij hier in dat verband
vermeld. Asmodeus De boze geest die, volgens Tob. 3,8, de zeven
mannen van Sara de eerste nacht in het bruidsvertrek doodde, nog
voor zij omgang met haar hadden 731 schepper schipper pudse
kleine emmer, in gebruik aan boord van schepen, WNT, XII, 4981,
i.v. puts (II), 1 sluyt ic mynen vre dus Misschien spottend gezegd
voor : ik wil geen bestand, Ik neem geen vrede met deze toestand.
Ook de kleine inhoud van een „pudse" kan hier de bedoeling weergeven : Mijn vrede zal klein zijn, Ik wil geen vrede. Anderzijds kan
„mynen vre" ook betekenen : mijn rustig leven. Deze plaats lijkt ons
in ieder geval niet volkomen duidelijk 733 Noijt soo gestoort,
nooit was ik zo woedend, zo ontstemd moet moet het creveus (?)
Misschien een vervoming van „coryphaeus" = aanvoerder, leider (?).
In dat geval : de opperduivel, Lucifer ( ?)
734 ontdecken bekend
maken, zeggen
735 wecken opwekken, prikkelen, aanstoken
737 O f t de duijvel moets deel hebben of de duivel moet er zich mee
bemoeien. Vaak, en ook hier, is de betekenis van deze uitdrukking
vervaagd tot een bastaardvloek. Zie MW, II, 94 en C. De Baere,
Krachtpatsers..., blz. 140 Groote hoopen vele 738 Argenen boosheden. Deze meervoudsvorm van het znw. „arch" komt niet voor in
MW, I, 448,3 dat alleen de vorm „erge" als meervoud opgeeft —
Argenen met steerten duivelse boosheden, of : boosheden met een nasleep (van straf) ( ?) versieren uitdenken 739 onsen sabot vieren
de helse sabbat onderhouden, nl. van onze boze gezindheid zijn —
740 Syn loos bestieren aan zijn vals, arglistig gedrag inert een eynde
komt een einde 742 vrylyc vast, zeker 743 tryum f eert bedrijft
vreugde
744 spaey en tyelick laat en vroeg, d.w.z. voortdurend,
oorboren genieten
745 eet gesworen
steeds, zonder ophouden
746 Versta : en alsof hij ze
een eed van huwelijkstrouw gedaan
nooit wilde verlaten
747 gnenoch van dien genoeg daarvan
748 raet... ghesticht
met snellen keere vlug. Hoort bij vs. 748
—

—

421

raad gevonden
749 Hoe... te wercke hoe leggen wij het best aan
boord ? licht subtiel, vernuftig verlacken in de val lokken
751 opt dnaeste zo gauw mogelijk 752 Esaus hutte Zo wordt blijkbaar het huis van Goddeloose en Wreede tyrannije genoemd. Zie
vs. 754. Dat deze naam in verband gebracht wordt met Esau, kan wellicht verklaard warden uit Jahwehs woorden : „Esau heb ik gehaat"
(Mal. 1,3 en Rom. 9,13) . Esau dreigde ook zijn broeder Jacob te
vermoorden (Gen. 27,41) -- 753 diffameren onteren, blameren,
schandvlekken met alder turbacien op de meest krenkende wijze —
754 Aen bij 755 wederpartye vijand 756 wel geordyneerder goed
geregelde, stelselmatige 757 verseeringhe rampspoed 759 ic
quaem dan zou ik geraken doluere verdriet 760 weet ick wel
voorzeker Ou Uitroep van verwondering 761 Noyt meer ghelucks
wij hebben nooit méér geluk gehad rechts juist, precies, net na
ons meeninge naar onze wens. Versta : Het gebeurt niet naar onze
wens 762sdeuchts vereeninge de vereniging met de deugd. Hier :
de beoefening van de deugd 764 welpen flink jong mens 765
eersamelic eerwaardig 766 bequaemelyck welgevallig tes soo
betamelyck zo past het 768 ontcnoopen uitleggen, verklaren —
769 Versta : Als waarheidlievende, oprechte vrouw die betrouwbaar is
in haar woorden 770 Blamelyker diffamacie
f amacie een meer schandelijke ontering hoorden hoorde 771 dan ic v vertellen sal Hoort
bij „blamelyker diffamacie" (vs. 770) 772 spellen noemen 773
nooyt meerder vileyn Er is geen grotere schurk 774 gescho f f iert
onteerd 776 Dat wat 777 teve wijf 779 contrarije valse
781 Domijneert hy noch langhe Als hij nog lang vrij spel krijgt
782 783 stellen... puepel het gewone volk in beroering, in opstand
brengen 784 brande levend verbrande 785 getast gepropt.
Hoort bij : vol 786gast kerel 787 Daer toe bovendien en
pasthij... hooge houdt hij geen rekening met, maakt hij geen onderscheid tussen hogere en langere standen. M.a.w. : hij weet zich niet
te gedragen 788 noij met tegenzin 789 Help Uitroep van verontwaardiging wat ghij seckt Wat gij nu vertelt ! Noij (= noot)
meerder abuijs wat een flagrant schandaal ! 790 Versta : Zo boos
en verbijsterd was ik nooit 791 wreeken straffen heb ick cracht
o f t macht als ik er de kracht of de macht toe heb. Hier : met alle middelen 792 onsacht brutaal 794 Versieren uitdenken -- obstynaet
halsstarrig, eigenzinnig van gronde van inborst 796 secht...
bediet zeg mij nu eens de juiste toedracht, zeg mij nu eens duidelijk —
798 latten dat (God) hem moet moge schinden verdelgen
—

—

—
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sonder eenich l etsel e zonder uit799 Van stonden aen aanstonds
bedoeling.
Versta
: Ik was net van plan het u
800 o psetsel e
stel
801 Goetwillich woont dus nu al bij Gerechticheyt. Zie
te zeggen
802 wel ter cuere zeer goed, heel stevig. Hoort evenals
vs. 237
803 Met door middel van de sleutel „Godts
vast bij „gesloten"
804 Hoe Bijer op stormde hoe hevig gij het ook
wort" (vs. 308)
zoudt bestormen
805 om hem te betrapen om hem in uw macht
te krijgen 807 niet niets 808 subtijlic listig houwen hoede
de wacht houden. Hier : u in hinderlaag leggen. Vgl. MW, III,
457,8 809 aenveerden aanpakken, te lijf gaan 810 Geve ysd el yck
met daet metterdaad, of : krachtig. MW, TT, 35,2
onverhoeds
Dat hem...
bedroeuen vervloeken
811 cokyn nietsnut, schavuit
816 W/reede Tijeran813 groot aanzienlijk
God vervloeke hem
nije Naam van de dienaar van Godtloose 817 Geveijsde Duecht
Allegorische naam van het „cleet vol qualinge" dat Goddeloose zal
aantrekken qualinge zedelijk gebrek 819 Iel al bereet helemaal
kecke streek,
looser, sluwer, listiger
Noij nooit
tot uw dienst
zet, WNT, VII, 2081 820 die vijf vijchskens Betekenis onduidelijk : Worden hier de vijf vingers van de hand bedoeld ? Vijghe had
wel eens de betekenis van „middenvinger". Zie Kil. 748-749. Hier
zou men het ww. „likken" kunnen bijdenken. Het vers geeft dan het
genot te kennen, dat Tsondich reeds vooraf heeft 821 hanckt hang
822 Daer mede soudijt hebben Daarmee moet gij het (=Goethet
wel ghepracktijseert fijn bedacht
willch herte) te pakken krijgen
824 te betrapene te
823 qualyck geacoetreert slecht uitgedost
825 achter stekere
verschalken. Neen gij, sekere neen, zeker niet
geniepigaard. Vgl. achtersteken, WNT, Suppl. I, 337. Samenst. ach826 Ypocrijts W/erck huichelarij. Blijktersteken en Mak, RG. 7
827 na
baar eveneens de allegorische naam voor een kledingsstuk
828 maer meennen maar hij zal
mijn bediet naar mijn mening
829 in
heylygen van leuen rechtschapen mensen
menen dat
830 Bij gans vier Bastaardvloek.
sneven in 't verderf, in 't ongeluk
Zie Dr. C. De Baere, Krachtpatsers in de Nederlandsche volkstaal,
831 Dat es verloren
Antwerpen 1940, blz. 139 : bij gants hellen
Ten mach ons niet falen het kan ons niet
daaraan is niets te doen
832 Versta : Wat zal ik hem
verkeerd gaan, het zal niet mislukken
streken leren !, Zal ik hem even leren ! Voor rancken zie : WNT, XII,
292, 2, b 833 vrome flinke 835-836 Versta : Al wie het leven
gekregen heeft zal in U, Heer, en in niemand anders, troost en heil
vinden 837-838 therte... Versta : Mijn hart spreeekt zich liefderijk
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uit tot Uw hoogheilige naam. M.a.w. : Ik loof Uw hoogheilige naam
- 841 expeerdich verheven
vrij Stoplap
844 duecht bouen screven buitengewone, uitzonderlijke deugd
wt breijden bekendmaken
- 845sonder verleyden voorwaar 847 Bijden wonden Vloekwoord
dat o.m. herinnert aan „by gans wonde". Zie Dr. C. De Baere, a.w.,
blz. 112.
848 hier na ic taste ik ga erop los 851 mordadich vyleyn
misdadige schurk
852 loose gangen valse streken, MW, II, 907,
5, f verleert afgeleerd 853 fonckerick Vgl. Dr. J.C. M 00rmann,
De geheimtalen. Bronnenboek, Zutphen 1934, blz. 221, waar als betekenis wordt gegeven : kachel. J. Endepols, Groenstraat-bargoens,
NTg, XVIII, blz. 175 noemt ook als betekenis : lucifer. In ieder geval
is aan dit woord het begrip „vuur" verbonden. Naar mijn mening
betekent het hier : brandstapel of hel. De duidelijkheid van een betekenis zal op het toneel wel soms door een begeleidend gebaar bepaald geworden zijn 854 voervechtere beschermer 856 Judas
bl oet verrader, valsaard
d omijnacij macht
857 Joab Ioab verconsiltacije inzicht, bedoemoordde Amasa. Zie 2 Sam., 20,4-10
ling ( ?) . Gevolg van overleg. Dus : Hebt gij dat bedisseld ?
858
Versta : Welke redenen om zo te handelen hebt gij toch ten opzichte
van Amasa ? Wat hebt gij toch tegen Amasa ? 860 Voert aen vooruit clap pen praten 861 op Stinckenborch Is hier de hel bedoeld ?
Deze werd destijds voorgesteld als een „stinckende poel". Meer waarschijnlijk betekent de uitdrukking „naer Stinckenboch gaen" : sterven,
begraven worden en verrotten. Daer, telt de trappen Volgens
P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, II,
Utrecht 1861, blz. 343 betekent „iemand de trappen laten tellen" :
hem de trappen afgooien. Wellicht stoot Doude hier Goetwillich van
een trap die blijkbaar op het toneel toegang verschafte tot het huis van
Gerechticheyt
863 Setten wel vaste zet hem stevig gevangen, of :
In Babel m o etet al syn Goetwillich moet ten verboei hem stevig
derf 864 comen in baten ter hulp komen 865 Ironische vraag —
866 als die verwaten zoals de verdoemden. Versta : Gij krijgt het loon
der verdoemden 867 schoon voordeel, of : verontschuldiging. Versta : Denk niet, het op een akkoordje te kunnen gooien. Vgl. de uitdrukking „geen schoon aan iets hebben" = geen voordeel, geen koop,
868 sentencije veroordeling —
WNT, XIV, 825 i.v. schoon (I), 2
869 in v presencije Toevoegsel zonder nadere betekenis 870 ter noot
872 Tsa vooruit,
in de nood ijet een beeetje. Slaat op : ghedenckt
merckelyc duidelijk, beslist
sa
873 dese Versta : deze boeien
875 noyt geen soo strangen uiterst knellend. Hoort bij Deen ( = de
.

—
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878 V werck morddadich
ene boei)
876 versmadich schandelijk
uw misdadig gedrag
opbreken slecht bekomen
879 der gerechticheyt treken de valse streken van Gerechticheyt
880 laetse laat
Gerechticheyt. Ironisch bedoeld
881 loopen by toelopen (naar)
geringe snel
dat Sluit aan bij „segget" (vs. 882)
885 o f t indien
888 waeckte bewaakte
887 wel wysen goede raad geven
myn knecht vol Ionsten mijn waarde
889 Vromelyck degelijk
dienaar. Appositie bij „wreede tyranije" (vs. 888)
890 meelegers
compagnons
892 coen driest
met consten met listige streken
stelen Hier : uit de gevan893 met pracktiken op een sluwe wijze
894 Versta : Er mag komen wie wil, hoe dapper en
genis halen
sterk zij ook wezen
versveren vernietigen. Zie
895 wil zal
Mak, RG, 476, i.v. verseren (I)
896 vry voorwaar
897 ontspringhen ontkomen
hoe dat hyt brout hoe hij het aan boord legt
wecken
899 ongesneeftt aanstonds
898 stout onverschrokken
aansporen
900 Ihesus Hier wordt Goetwillich bedoeld. Deze vergelijking begint reeds met vs. 899, waar Pilatus in het algemeen geldt
901 Versta : Zo raken wij
als de rechter die zich laat beïnvloeden
902 laeten wech helpen
onmiddellijk van Goetwillich Herte af
903 Versta : Maak er korte metten
laat hem uit de weg ruimen
mee, dan kan er geen kwaad van voortkomen, dan is hij onschadelijk.
Vgl. Harrebomée, a.w., I, 178 : Sla de eijers in de pan, Dan komen
er geen kwá kuikens van. Zie ook Tuinman, I, 281 en WNT, III,
3973 904 de deed 907 dus dat ic quele zodanig dat ik van droefheid verkwijn 908 in spot al spottend 909 dreijcht bedreigt,
gescodt
911 Sy de vijanden (vs. 905)
sodt dwaas
molesteert
pij 1 915 Die worden mijns huijlens De woorden die ik kermend,
weeklagend zeg. Versta : De weeklagende woorden zoals mijn hart die
uit, m.a.w. : De weeklagende woorden die de uiting zijn van mijn
916 Versta : kunnen mij geenszins helpen voor mijn zaliggemoed
Vss. 914-917 zijn een parafrase van
making en baten mij niet
Psalm 22,2 en 22,7
918 besweken in de steek gelaten, zijn krachte921 Als de versteken als een
loos geworden. Vgl. Psalm 22,15
Vss. 920-922 zijn een parafrase van Psalm 22,16 —
verworpene
dlicht claerlic
924 catijueghen ellendeling
923 gebreecken nood
925
Hier moet „dlicht" blijkbaar opgevat worden als : het leven
sect
zeg
—
Uitroep
van
verbazing
duijvel
swaerlic treurig
926
van hier
928 Soo dadelijk
927 met nijt duchtig, op bitse wijze
v en derfss gelusten niet heb daartoe
keeren van hier wegjagen
929 wilt daer af
geen lust ; m.a.w : gij moet het maar niet wagen
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rusten kalm aan ! 930 wat aen gaen couten gaan overtuigen van iets,
iets gaan aanpraten
931 vol sproeten en fouten vol gebreken en
932-933 Versta : Ik handel in opdracht en heb vrijondeugden
geleide overal waar ik kom
933 IVa, iou f ruwe vermaerde Ironisch,
zoals vaak vanwege sinnekens en duivelse personages bij een begroeting op het toneel. De vertaling zou kunnen luiden : Ha, fameuze
dame ! 935 rapoort gerechtelijk vooronderzoek, WNT, XII, 336,6
937noch al blijlyck nu nog steeds blij, nu nog steeds vol vreugde —
938 begeuen verlaten, in de steek laten 943 temteren verleiden
voere boosaardig bedrijf, boosaardigheid, MW, IX, 723 724, 2 en 3
- 945 laet dat syn praat niet zo, denk er niet zo over 946 fantesyen
948
hersenschimmen, verkeerde opvattingen
947 letten schaden
vromen voordelig zijn 949 soo zoals 950 getruere droefheid —
951 Ic wedde, ghij en selt Voorwaar, dat zult gij niet (Ni. Goetwillich
uit de gevangenis verlossen) Wreede spreekt hier tot DongerechtiDaer sal ick syn vuere daar zal ik u vóór zijn, dat zal ik vercheyt.
953 Sijghes ghehengelijck wees op dat punt inschikkelijk,
hinderen
toegeeflijk95 5 Versta : Het is geen smoesje, dat ik u zal belonen
- 956 tsal op sijn cop druypen hij zal er de gevolgen van moeten
dragen, hij zal het zich nog beklagen. Zie WNT, III, 3480
957
95 7-9 59 Versta : Al kwam alles wat
mynen meester nl. : Godtloose
op de wereld is voor mijn meester nijgen en buigen (als eerbewijs) ,
het kan Goetwillich niet redden, ook al betaalde hij duizend kronen
- 960 in allen hoecken overal 962 der goddelooser tanden breecken
964 Versta : Geef mij uw Heijze ongevaarlijk, machteloos maken
lichs Gheests Kennisse als hulp
965 verhare vertrek, wegga, MW,
966 noijt geen strengere nooit
VIII, 1788 1789, i.v. verhaerden
int aenschouwen net
heb ik een sterkere en gevaarlijkere gezien
971 betrouwen set vertrouwen stelt. Verschitterend van uitzicht
sta : bewust van zijn macht is
973 vercondijgen een tijding te bren975 T e genesene te helpen, te
gen
974 onge f welt met zekerheid
975 976 bekent te makene verlostroosten gevangen gevangenen
976 des kerkers een ent het einde
singe hun vrijlating mee te delen
977 te
van hun gevangenschap. Hoort nog bij : bekent te makene
een versoenlic Iaer des heeren een vreedpreeckene af te kondigen
zaam jaar (in dienst) des Heren (in tegenstelling met de gevangen978 Dit vers sluit nog aan bij
schap als teken van vijandschap)
vertroostinge excellent weldoende, heil„te preeckene" (vs. 977)
fraeij met eerera Stoplap —
zame vertroosting
979 wort warde
als
(geestelijk)
voedsel,
als
levensonderhoud.
Vgl. WNT,
980 voer stof
—

-

-

-
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XV, 1784, 1. Na „stof" begint een opsomming ; volgens huidige norolije der bl yscha ps vermeeren
men hoort daar een dubbele punt.
981 Versta : In plaats van geween of
olie van stijgende blijdschap
opjagende angst
982 Den mantel des gelooft Sluit nog aan bij
984 noyt
983 Voer in plaats van
„wort gegheuen" (vs. 979)
soeter keest nooit hoorde ik iets lieflijkers
987 Sijdi jt zijt gij het ?
- 989 babel Hier : de gevangenis (als een plaats van verbanning) —
989-990 met valsche o pijnie smalijck en godts lasteringe Sluit aan bij
990 Al greijet mij
„ghebonden" (vs. 988) . Zie de verzen 875-876
:
helaas
!
991 seldij wilt
M.a.w.
qualijck al bevalt het mij slecht.
994 Versta : Hij heeft Uw deugdzaam gebed aanhoord —
gij ?
995 dus zo spreeck spreekt 996 Mach oock... Kan soms ?... —
997 Al vergaet sijt En al zou zij het vergeten. Zie voor de verzen
995-997 : Isaias, 49,15 998 crencken deren 1003 fyguere voor1015 gijt
gepersequeert vervolgd
beeld
1007 hij Christus
van
Godt
1016
gij het, nl. het lijden omwille van de gerechtigheid
1018 bediet leert, zegt —
rechtueerdich door de gerechtige God
1025 Zie
1024 moet ... syn is geloofwaardig, is onweerlegbaar
1029 met crachte innig
Matth., 10,23
1027 behuwen benauwen
1032 mijn wort gespelt wat ik u ge- 1031 genomen ontnomen
zegd heb 1033 kent beken het 1037 slooten boeien 1038
En geringhe doen wyken en ze vlug doen afvallen met hemels werck
met behulp van hemelse krachten 1042 Och, nooijt soo blye Ach,
gepint met pinnen bevestigd,
sy = de deur
nooit was ik zo blij
1044 open den ganck
1043 stranc sterk, stevig
vastgespijkerd
1047 qualijcheijt lijden
de weg vrij
1046 ontboijt uit de boeien
- 1048 Hope der Salicheijt hoop op gelukzaligheid. Dit is de allego1050 lasteringe randen lasterpraat. Zie
rische naam van deze zaag
1051 Menschen
WNT, XII, 3de stuk i.v. randen (I), 268, 4
1052 moet
stricken menselijke boze machten, MW, VII, 2313, 3
in v verhuegen schept blijdschap in u
105 3 sy = de boeien Belas
mordadich misglas
1054 Sij Bedoeld wordt : Dongerechticheyt
105 5 Versta : Dat vijandig was tegen
gebras gebroed
dadig
1057 met1056 ontslaghen vrij van, verlost van
God en zijn leer
1062-1065 Opsomming van gevallen
ter vlijt met spoed, dadelijk
1064-1065 Elias trachtte
waarin het goede het kwade overwon
Izebels verderfelijke propaganda van de Balcultus onschadelijk te
1076 eenpaer voortdu1071 Te voren, vroeger, weleer
maken
1082 tot huerder
1080 vry sonder sneuen beslist zeker
rend
1087 Versta : Ik ontvang
con f ortacije tot hun eigen vertroosting
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meer heil en geluk dan ik kan merken
1088 gehoont bedrogen
1091 Versta : Zolang hij
1090 veesen in rouwe beproefd warden
1095 Versta : Die t.o.v. de
een lichamelijk leven lijdt op aarde
gerechtigheid hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en hun
plicht hebben gedaan. M.a.w. : die de gerechtigheid erkend en gediend
hebben 1100 Wijsheyt sij wort alleen Men zou kunnen verstaan :
alleen het woord der wijsheid. Wegens het genus van het substantief
wijsheyt en ook wegens het feit dat Wijsheyt in dit spel door een
vrouw wordt voorgesteld, geven wij er de voorkeur aan, de zin te
laten ophouden na „bemint wijsheyt" in vs. 1100. De volgende zin luidt
1101 met gantsche moede
dan : „sij wort... moede (vss. 1100-1101)
met heel uw hart en gemoed
1105 lagen belaging, bedreiging.
Zelfstandig gebruikte infinitief. 1106-1109 Versta : Al komt de vlese-

lijke lust soms in strijd met de geest en al wil de duivel u tot boosheid
brengen, al komt de zondige geest u bekoren en plagen, ga er dapper
tegen in met uw wilskracht (geest) 1112 tsworts om ringen Waarschijnlijke betekenis : de behoeder van het woord, van de waarheid.
„Omringen" is dan weer een infinitief als substantief gebruikt —
1117 blanckelyc glanzend rijp
1119 dick
1114 sneeft faalt
1121 motijf
vaak
faelgeren te kort schieten, in gebreke blijven
1123 Versta :
1122 useren beoefenen
wilt wilt het
motief
En om ons nog meer aan retorijke te wijden, om nog ernstiger de
1124 ijet iets. Hier : iets kwetsends
dichtkunst te beoefenen
1125 Keeret ten besten
murmureren morren, ontevredenheid uiten
pijnt
interpreteer het in goede zin, wees er welwillend tegenover
quaet te slichten probeer het kwaad uit de weg te ruimen, tracht het
misverstand te regelen 1126 moet moge 1127 tempeest ellende,
—

verschrikking.
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