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EEN TERUGGEVONDEN HANDSCHRIFT VAN DE
16de- EEUWSE BRUGSE KRONIEKSCHRIJVER EN „POEET"
WILLEM WEYDTS

door
Dr. R. WILLEMYNS
I. INLEIDING

In 1869 gaf E. Varenbergh een historische kroniek uit 1 ), van de
hand van een zekere „Guillaume Weydts", een Brugs ambachtsman
die zijn relaas gaf van de gebeurtenissen tijdens de Calvinistische overheersing in Brugge. Varenberghs uitgave was om twee redenen merkwaardig : enerzijds was de auteur G. Weydts een volslagen onbekende
van wie men niet meer afwist dan wat hij in zijn kroniek over zichzelf
meedeelt, en anderzijds was het stuk geschreven in een zeer intrigerende spelling, waarvan de uitgever zegt : „...comme it écrit de la
même f acon qu'il parle, et qu'il parle le dialecte brugeois, on est
obligé, en le lisant, de se familiariser un peu avec sa manière avant de
le bien comprendre. I1 ne faut pas non plus aller chercher dans la
grammaire les règles de l'ortographie dont it fait usage : elle est fort
irrégulière, suit la prononciation des mots, les élisions et autres licences
extra grammaticales, usitées chez le peuple." • Begrijpelijkerwijze
wordt de filoloog bijzonder nieuwsgierig wanneer hij deze regels leest
en verlangt hij, op het manuskript, deze karakterisering aan de werkelijkheid te toetsen.
Dat zulks totnogtoe niet is gebeurd, is waarschijnlijk toe te schrijven
aan de moeilijkheden om het oorspronkelijk handschrift terug te vinden. Geholpen door een voetnoot, waarin de uitgever zegt : „I1 (-- het
manuskript) appartient aujourd'hui à la bibliothèque du Pensionat de
Melle lez-Gand." 3 ) , konden we door een gelukkig toeval weer de
hand leggen op dit verloren gewaande stuk. Het bevindt zich nog
(

(2)

(

(1)
„ Guillaume Weydts : Chronique flamande 1571-1584", Gent, Brugge,
Den Haag, 1869.
(2) Varenbergh, o.c., p. xi-xii.
( 3 ) ib., p. xiii.
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steeds in Melle, in de bibliotheek van het College van de Paters Jozefieten, waar echter niemand van de aanwezigheid van dit manuskript
enige weet had. Na enig zoeken in een stapel gele omsiagen konden
we het, 100 jaar na Varenbergh, weer boven halen
Het manuskript, dat nogal erg heeft geleden (folio één is helemaal
verdwenen en vooral de eerste en de laatste folio's zijn aan de randen zeer sterk aangevreten) bevat, zoals Varenbergh trouwens had
aangekondigd, veel meer dan alleen die Brugse kroniek. De folio's zijn
± 21 cm hoog en ± 16 cm. breed. Het onbeschreven gedeelte links
en rechts samen beslaat nauwelijks één cm. Ook boven- en onderaan
werd de vrije ruimte tot het strikte minimum beperkt. Ieder folio bevat
tussen de 21 en de 27 regels (zonder kolommen) en alle folio's, behalve f° 93 v° en de helft van f° c v° zijn volgeschreven door 'en hand,
die van Weydts. De oorspronkelijk blank gelaten stukken zijn later
door een 1 7de-eeuwse hand beschreven geworden.
Het handschrift is van papier (zonder watermerk) en ingebonden in
een stuk beschreven perkament. Van het eerste blad is enkel in de unkerbovenhoek een stukje overgebleven. Op de rectozijde leest men:
,,Desen bouck . ", op de verso-zijde, onder elkaar : ,,cuenincx raet Daet - verlaet" (een rijmpje ?) . De volgende drie folio's zijn ongenummerd . Vanaf het vierde folio begint een Romeinse nummering
van i tot ixl die vanaf 41 tot en met 80 in Arabische cijfers verder
gaat. Vanaf f° 56 begint echter een nieuwe (Arabische) nummering:
folio's 56 tot en met 80 zijn dus dubbel genummerd ; vanaf f° 80
valt de oude foliëring weg en het volgende blad draagt alleen nog
nummer 26 der nieuwe foliëring. Na f° xxij is één folio per vergissing
niet genummerd, zodat de foliëring op het blad daarachter met xxiij
verder gaat. De folio's xxvj, ixi, xl en 43 ontbreken. Van de folio's
61 tot en met 68 is aan de rand en onderaan zowat 1 cm. verwijderd.
De oorzaak van deze op het eerste gezicht nogal rommelige numme
ring is waarschijnlijk Vrij simpel. Vanaf f° 56 begint de Brugse kroniek.
Dat heeft Weydts apart willen nummeren. Daar hij wellicht eerst het
manuskript gedeeltelijk vooraf genummerd had, kreeg hij, door een
foute berekening, een aantal dubbel gefolieerde bladen.
(1).

..

(2)

(3)

(1) Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om de heren studieprefekt
en bibliothekaris hartelijk te danken voor het vriendelijk onthaal en de bereidwilligheid waarmee ze me toelieten in de bibliotheek van hun college te
zoeken.
(2) Wij noemen ze a, b en c.
(3)
folio's 9 en 10 zijn echter Arabisch genummerd.
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Het manuskript bestaat uit achttien ingenaaide katernen, alle van acht
folio's, behalve nr. 5 dat er zestien, nr. 7 dat er twee, nr. 10 dat er
zes, nr. 14 dat er twaalf en nummer 18 dat er negen bevat. In het totaal
zijn er dus : 3 (ongenummerd) + 52 ( 55 -4-- 1 4) + 93 148
folio's. Oorspronkelijk moeten het er dus 153 geweest zijn.
We geven thans de nauwkeurige inhoud van het geschrift:
f° a r°
: een aantal berijmde spreuken ;
: 1 gedichtje ('incipit „[hebt] ghy een quaet wyef Sonfo avo
daech") en drie berijmde spreuken;
f° b t°-v° : een beknopte en onduidelijke inhoudstafel van het manuskript ;
fo c r°-v'° : genealogie van Weydts en de geboorte van zijn zeven
kinderen ;
f° i r°-55v° : verslag van een reis naar Spanje;
fo 56 r°
: ( f° 1 r° van de nieuwe nummering) „Hier beginnen
sommige zaeken dye tot ofte ontrent Brugghe gheschiet
sijn" (geschreven door een 17de-eeuwse hand)
fo 3 r°
: (vanaf nu nieuwe nummering) „Dyt es van zommeghe
zaeken dye gheschyet zyn hyer te Brugghe ende daer ontrendt", in Weydts hand. Die kronijk gaat door tot f° 79 r°;
f° 79 r°
: (onderaan) : ,,hyernaer volcht een cart vermaen van den
valschen zyn van de luterj aenen", tot en met f° 81 v°;
: „Een Venes dyerken hebbyc uutvercoeren", een minnef° 82 r°
dicht door Varenbergh gepubliceerd, p xviij-xix ;
f° 83 to: een „balade", : ,,O nederlandt, nederlandt ghy vaerdt een
hydoene pleyn" ;
: „ Aensyet ons Heere in deser allende", een achrostichon
fo 84 V°
op het alfabet (zie Varenbergh p. 163)
: „Den twyfelachteghen Mensche", een diskussie over het
f° 85 r'
geloof (zie Varenbergh p. 158 vv.) . De bij Varenbergh
vermelde titel „Dyt es de claeghe van den twyfelachteghen
mensche ende de antworde van de andere relyzyonysten",
staat echter niet in het hs ;
: „Gesten vande guen daerinne begrepen huerlieder
f' 88 r°
claeghe", een gedicht, tot en met f° 92 i/°;
: (midden) „Conf orteert my o heere laudabyle", een kort
f° 92 v°
gedicht ;
: „Vraghe : Ick en ben gheen vleesch, nochtans van vleesch
f° 93 r0
ghecommen", een raadsel waarvan de oplossing luidt : „dyt
es een penne om scryven, raet vel" (Varenbergh, p. 157) ;
—

--
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: Een aantal versjes in de 17de-eeuwse hand van Barbara
van Beversluys.
Vermelden we nog dat in de Brugse kroniek (fo i r° tot f° 79 r°) , ook
de paragrafen Arabisch genummerd zijn van 1 tot 116. Daarna valt
deze paragraafnummering weg.

f° 93 v°

II. TEKSTUITGAVE.

Wij geven thans een diplomatische uitgave van die delen van het manuskript die door Varenbergh niet werden gepubliceerd. Ook de 55
folio's lange beschrijving van Weydts' Spanje-reis laten we weg. We
hopen dit verslag bij een andere gelegenheid te publiceren.
Door middel van . . . , hebben wij aangeduid dat iets onleesbaar is
(soms door een vlek, maar meestal omdat het manuskript op deze
plaatsen is aangevreten) . De verdwenen tekstgedeelten die wij met
vrij grote zekerheid meenden te kunnen rekonstrueren, hebben wij
tussen [ I geplaatst.
De zeer schaarse afkortingen (vrijwel alleen en(de), v (er) en p(er))
hebben wij stilzwijgend opgelost. Ingevolge het gebruik terzake, lieten
Philips) onopgelost. Hoofdwij de afkorting van namen (bv. phs
letters hebben wij geschreven (of weggelaten) waar de moderne regels dat eisen. Bovendien hebben we, ter bevordering van de leesbaarheid, een sobere interpunktie aangebracht. Verder hebben we steeds
de „Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten" van
gevolgd.
de „Koninklijke Commissie voor Geschiedenis"
Wat de verklarende voetnoten betreft, wij zijn dank verschuldigd aan
de Professoren A. Van Loey en E. Rombauts, die ons enkele verhelderende raadgevingen verstrekten. Enkele noten van Prof. Rombauts
hebben wij ongewijzigd overgenomen en met (Rb) gemerkt.
(

1)

1. De eerste folio's.
fo a r°

(

1

Verstaet vel myn bediet
al zyet ghy de lyeden, ghy en kense nyet.
Ick vas eens ricke ende dat was f [yn],
maer nu moet eet eens anders z[yn],

) Brussel 1955.

my en es niet ghebleeven
dan dat ic om godts wille hebbe ghegheven.
— In als es lyden. In lyden moet ghy...
pacencyhe indt lyden, doet lyden verb[lyden].
— Lyden eerdracht es god behaect.
— Es lyden verblyden, so trueryck zelden.
— Vel passen ( 1 ) es groete abelheyt;
by moet wel passen dyet zoe zal passen dat l [ev]en
ghereydt.
Vye gaet, god blyeft.
f° a v°

— [Hebt] ghy een quaet wyef sondaech,
[So nympt] eenera groeten stock smaendach
[Ende] slaetse wel ter koere dysendach
[En] wylse hoer nyet beeteren soendach
Vo[er] se te maerte waert donderdach
[En] de kuntheese niet vercoopen frydach
Zoe offerze den duvel saeterdach
Zoe maenick alle goede ghezellen
Datse maer zees daeghen met een quaet wyf en quellen
(z)
[En] doet gheen vanhoepe en gheeft spaecyhe,
[glodts recht es groet, noch merder zyn gracyhe.
— Wrest godts ordel en zyn stranhe sentencyhe,
verdraecht melcandere met goede pacencyhe.
— Hemye ( 3 ) es een woerdt van groeter smerte,
hemye en quam noeydt hudt blyder herte
[die] hemye zecht ende anders nyet,
[die draec]ht in zyn herte groet verdryet.
— Hyer in desen bouck zult ghyly[eden lesera] (of
,,zyen", ,,vynden" ?)
de gheboerte van ons tweera man [ende vrauwe]
ende van als ons kynders ghy zult [de gheboerte]
wynden hyer in den eersten. (Z)
—

f° b r°

(1) Dittografie : in het hs. staat twee maal ,,passen".
(2) De onleesbare gedeelten van dit stuk zijn te wijten aan het aanvreten
van het ms.
( 3 ) Misschien wordt hier „Ay mi" bedoeld (Rb).
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— Ghylyeden zult ock vynden in desen bouck (een)
cleen memoerihe van een voiagie van
Spaenhe ende de gheneghenheden van duwers[che]
steeden ende gheberchte ende van eet lan[dt],
ock van den eerste an beghunnende.
— Ghylyeden zult ock in desen bouck vynden
memoeryhe int corte van een orloeghe [die]

f° b v°

onsen ghenadeghen coeninck dom phs hadde jegh[ensl
de wyedte moeren van granaete waer of dom
Jan de Austrya vas vry roey (4) al daer ; foly begunnende tusschen xxix ende xxx.
— Ghyelyeden zult hyer in ock vynden in corte
duversche gheschyedenessen van dele orloeghe
van desen stadt van Brugghe ende daer ondt(rent).
— Hyer int laste zult ghy wynden zommeghe...
ofte baloden ofte lyedekens.
— ... [tus]schen de vyerde ende de vyefste
... een memoryhe van een cavelhyero 5 ) den
... van den cuenynck phs.
— ... achte een memoryhe van een zwarte.
— foly twaelve een memoryhe van een meraekele
van een kersten dye ghevanghen vas van de moeren.
— [foly] vertyene een memoryhe van een pryes die
[gh]evonnen was in een zeeker jaeghen van ossen.
— foly tvynchtych een memoryhe van een stadt ghenaempt
Gheim daerme tocht eens jaers dat werdych veronyca.
— foly drye en tvyntich een memoryhe van een merakele
van een scaepherdere gheschyet by den dondere.
— ... beghunnende wyvenverctych een memoryhe van de
hyntree
[v]an de laste cuenegynne Anna van Duuslandt, keysers dochtere.
— foly achtenverchtych een memoryhe van eenera groeten
noedt
gheschyet by de wyndt ende duer de snee.
(

(4) Prof. Rombauts vraagt zich af of Weydts hier misschien „vice roy" bedoelt.
(5) Caballero.
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f° c x°

— Guillaeme Weydts was gheboeren op
maendach jij maerte tusschen den vyven (ende)
den zessen voer de noene anno 154[7] e
myn vaedere hyedt Lauvereyns Weydts ende [mynl
moeder Catelyne Vanden Blocke.
— Margaryeta Noppe was gheboeren op den ...
dach van hoerst (') ten tween hueren naer [de noenen
op eenera woensdach anno 1544 ; myn (¢) vaedere
h[yeat]
Wyllem Noppe ende myn 8 ) moedere Margryete
;

(

)

(

Verbeest. ( 2 ).
— Ende wy huuden tesaemen op den 19 dach [van]
apryl, te weetene Guillaeme met Magryete,
anno 1573.

—
De gheboerten van de kynderen:
— Goerrys Weydts vyerdt gheboeren op den eersten
dach van oerst snaech tusschen de aleven [ende]
den twaelven, anno 1575 ;
— Catelyne vas gheboeren op den dertychsten
dach van novembere, snavens tusschen den zessen
aelf ende den zeevenen, op Synte Andryes daCh, anno
15[76];

— Babeken vyert gheboeren op den zestyensten [dach]
van februaryus snavens tusschen den zessen [ende den]
zevenen, anno 1577 ;

f° c v°

— ... en Weydts wyerdt gheboeren opden vychtyensten
[dach vain augustus snaechs den aleven ende
[den t]waelven, anno 1578 ; (
— ... ken wyerdt gheboeren op den eersten dach van
[m]eyhe, mach tusschen den tween ende den dryen,
g)

(6) Een moderne hand (Varenbergh ?) heeft hier het cijfer 7 in potlood
boven geschreven.
(7) = oogst (maand).
(8) Varenbergh, die dit stukje citeert, schrijft hier „haer", hetgeen wellicht
beter met de betekenis strookt, maar in het hs. staat wel degelijk ,,myn".
(9) Bekijkt men de geboortedata van de eerste vier kinderen, dan ziet men
dat er iets niet klopt. Is Catelijne geboren op 30/11/1576, dan kan Babeken
bezwaarlijk op 16/2/1577 ter wereld komen, tenzij hier naar de nieuwe stijl
dient overgeschakeld : 16/2/1578 dus ; maar dan kan weer het vierde kind
moeilijk op 15/8/1578 het levenslicht zien.
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anno 1580;
— [J]orys Weydts vyerdt gheboeren op den achtyensten
Bach van decembere tusschen den aleven en
[a]elf ende den tvaelfven by daghe, 1581.
— Pyeter Weydts vyerdt gheboeren op den eersten
dach van octobere mach tusschen den eenera
en aelf ende den tweera, anno 1583.
— Wy syn heeren, Wy moeten Ui. heeren ende ghy moet
ons heeren;
Wy gaen ter kercken als ghylieden moet wercken
Wy trauwen Ui. vrauwen ende ghylieden moet
de kinders hauden;
[Wy h]ooren Ul. vrauwen secreten ende ghylieden
[moo]cht se selve niet weten. (Y°)
2. „Hyernaer volcht een cort vermaen van den valschen zyn van de
Luterjaenen".

f° 79 r°

f ° 79 V°

Hyernaer volcht een cort vermaen van den valschen zyn
van de Luterjaenen. Zy commen eerst an met schoene
spraeke maer in de sterdt lycht huerlyeder fenynck ende
vacht hu vel van hemlyeden, wandt eet zyn bedryeghers
des mensen.
Och broeders ende zusters in Cristo, ghelyck vy hoepic al
tsaemen zyn, en vyldt nummermeer gheen Luterjaenen
gheen ghehoer ghegheven nochte nyet gheloeven, wandt
zy zyn muetmaekers ende eet zyn groete dyeven ende
groete lueghenaers, ghelyck ghy verstaen ( 1 ) zult hyer vol
hebben vel betoecht vadt-ghendiytvrma,wz
dat zy zyn.
Inden eersten hebben zy ghezeydt : eet gheloeve es lyber
ende eet es van god een gaeve. Contraryhe hebben zy ghedaen wandt alle catelycke lyeden, gherstelycke ende werlycke, hebben zy bedroghen ende ghedwonghen de catelycke
relygye te laetene ende dye heleghe daeghen te wercken

Dit laatste stukje, vanaf „Wy syn heeren", in de 17de-eeuwse hand van
Barbara van Beversluys. (We komen daar verder op terug).
( 1 ) Dittografie : in het hs. staat „ver verstaen".
(10)

O

ende te doen wercken ende de catelycke lyeden zeere bedwonghen.
Zy zeyden vy moeten ons vyanden lyef hebben ende bemynnen ende duecht doen.
fP 80 r°
Contraryhe hebben zy ghedaen wandt zy hebben de goede
pryersters ende gherstelycke mannen ende relyjuesen ghedoet, bespoedt, 2 ) verjaecht ; ende beroeft de wethouders
ende eet goede ghemente ghevanghen ende hudt de lande
ghezonden met een bryeveke. Ende zom huerlyeder goedt
ghemact convoscacyhe ende buten de poerte dese hudtghezeyde lyeden beroeft ende ghepylhyerdt ende ghequest
om te vermoerden. Dyt hebben zy ghedaen omdat zy alleene zouden ghebrucken huerlyeder valsche relygye ende
valsche leerynghe ende quade opynyhe, om datter nyemandt
en zoude jeghens zegghen. Zy hebben dye catelycke kercke
versmaedt, veracht ende ghebrocken tot den gronde toe,
ende de kercke beroeft ende ghepylhyerdt van allen goede
ghelyck roevers ende dyeven. Ende zy zeyden dat vaeren
tempels van afgodysten ende tempels van sondaeren ende
als zy de catelycke kercke in huerlyeder handen hadde, zy
hebbender snoedelycker in de presse 3 ghehouden ende
van de reste van de kercke hebben zy turfhoucken
f' 80 v° ghemact ende noch veel verloeren, stynckende houcken
ghelaeten, daer de Luterjaenen in macten huerlyeder ghevouch, dat schande vas om zyene. Ende noch van de reste
van de kercke hebben zy verhuerdt de boeren om daer in
te legghen vruchten van eet landt ghelyck oft vaere een
schuere. Daer se van te voeren te cleene vas om de catelycke persoenen te bydden ende om godts dyenst daer in
te doene.
Zy hebben de pryersters veracht ende versmaedt om dat zy
nyet en vaeren voer den aermen ghelyck zy vaeren voor
den rycken. In contraryhe hebben zy de catelycke kercke
bezeten ende als zy de kercke in handen hadde, zoe ghynghen de mynesters ende dye van de consestoryhe vel met
de lycken van de rycke persoenen ende de scaemele lycken
dye lyeten zy vel alleene commen, ghelyck of bersten vae(

(

(2) bespot.
(3) preek

)
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ren. Ende de rycke lyeden hyelden zy in groete exstyme
ende de scaemele Iyeten zy draeghen ende macten cleene
conversacyhe met den schaemelen. Ende alzoe bedryeghen
zy de lyeden met valsche voerden ende schoene spraecke.
fo 81 t° Zy hebben ock gheschympt met eet luuden van de clocken
in de catelycke kercke ende zy zeyden dat vaere baes bellen (4 ) . Ende als zy de kercke hebben ghebt ( 5 ) naer huerlyeder zyn, zy hebben alzoe zeere gheludt met de clocken
dat een vonder vas : voer de presse ende naer de presse
ende in duversche begraevynghe. Men hoerde noch men
zach op zommeghe tyden van al eet luden. Maer zy stoelen
veele van de clocken hyer in Brugghe.
Zy schympten ock zeere met eet stellen van de kerssen voor
de heeleghen ende voer dat heelych sacramendt ende inden
dyenst vander messe. Ende zy zelve, als ducdallenson ( 6 )
bynnen Brugghe quam, ter heeren van hem mosten branden
iii j c torschen. Zoe de Luterjaenen doen lyever de groete (")
heere voer een mensche ofte voer een veradere ghelyck dat
heeft ghebleken van hem. Hyer an cundt ghy vel zyen de
valsheyt van de snoede Luterjaenen ofte van dat botte
Calvyn.
fo 81 v°
Zy verboeden ende zy schympten dat de catelycke vyerden
dye heeleghe daeghen ende dye aposteldaeghen ende de
vyer evanghelysten daghen en zy zeyden dat al in zettynghe ($) van menschen vas. Dyt macten zy eet ghemente
wys ende zyzelve hebben gheboeden met trompylyhen ( 9 )
omme de staedt ende met zeker gheboet ter allen hudt, (x°)
Batmen zoude vyeren alle de bydtdaeghen dye Capedo (11)
ende de menysters ordyneren zullen, ghelyck den heeleghen
paersdach te vyeren. Nyet en vaeren dese bydtdaeghen gheordynerdt op sondaghen ofte heelychdaghen, maer op wer(4) klokken geluid door de „baas" en waarnaar de mensen zich dienden te
richten.
(5) Misschien reeds een voorloper van het huidige participium /ht/.

(6) duc d'Alencon.
(7) verschrijving ; in het hs. staat „ggroete" .
(8) = instelling, d.w.z. ingesteld door gewone stervelingen.
(9) met trompetgeschal.
(10) Openbaar afgekondigd vanaf de Halletoren op de Markt te Brugge.
(11) j an Capito, voornaamste protestantse predikant (zie Varenbergh p. 36.)
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kendendaeghen, om dat eet ghemente daer in zoude ontstyck zyn. Dyt es openbaer in settynghe van menschen ende
van menschen heelychdach ghemact. Nyemand en mochter
jeghens zegghen.
Ende zy schympten met dye heeleghe vergaederynghe ofte
prozessyhe te draeghen van de pryesters in de kercke. Ende
zylyeden hebben zelve vergaderynghe ghemact ende doen
dachvaerden alle dekens met den bedt ( 12 ) op groete boete
dat zy zouden commen op den Burch vergaderen met den
wethouders, te gaene naer de presse in ordene, twee
ende twee tsaeme, processyvys alzoe naer de kercke. Alzoe
zyn de Luterjaenen vals in al huerlyeder zaeken.
3. Balade.

f ° 83 r°

(12)

0 Nederlandt, Nederlandt, ghy vaerdt een hydoene pleyn
be ... ( 1 )
vaer in dat god heeft zyn plaghen ghezonden om ons zonden
o heere, en straeft ons niet, noch en laet ons niet in den
hutersten noet
verdt ons alle secxhye ( 2 ) , orloghe, dyerentyt ende die
haesteghe doet
dese zaeken zyn ons straelende indt herte gronde in alle
stonde
her god zyn straffe noch zendt op desen stonden om onse
zonden
zoe laet ons volghen den houden wech ende godts gheboden fyn
o godt, vylse bekeeren die hyer de cause of zyn.
Och moeten vy desen tydt zyen voer ons hoeghen in desen
stonde
eet schyndt dat vy alleene hebben ghedaen de sonde
daeromme dat godt de landen ende alle creatueren es
plaghende
de eed.

(1) In alle strofen is het rijmschema : aa bb cc dd. We vermoeden dat hier
oorspronkelijk „be/vonden/" zal hebben gestaan.
(2) secxhye = sektie : tweedracht door sektevorming (Rb) .
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boven dyen blyvyedt wolck in huerlyeder boersheyt behaeghende
daer duer dat vy zyn gheplaecht ende commen in den hu
-tersno
och vaeder verlost ons huten vulven poedt myn joedt 3
ende en vyldt ons nyet castyen ten hutersten 4
o godt, vylse bekeeren dye hyer de cause of zyn.
Wye zullen vy vyten dat desen tyt zoe langhe es staende
den goeden ghementen niet, maer tot de huever heeren
moeten vy zyn gaende
dye altyts jeghens godt ende den cuenynck zyn strydende
ende inden val des pryesters ende eet verlies des cuenyncks
zyn verblydende
daer en heeft gheen ruste gheverst voer zy al hut ghezonden zyn op dyt termyn
daer en zal nyemandt blyven, zwoeren zy by den heedt van
myn
dye contraryhe ons ghereformerde relyzye syn fyn
o godt, vylse bekeeren dye hyer de cause of zijn.
Waer zynze nu van de ghereformerde relyzye met huerlyeder predicanten
die gheen zorghe en draghen voor godts leden, maer laeten
se sterven op straeten in alle canten
es dyt de relyze ende eet gheloeve betoecht met de goede
ghewercken zaen
eet schyndt an huerlyeder ghewercken te zyne valsche clercken opghestaen
eet scheen men zoude ock nyemandt om godt wylle hebben
laeten gaen
men zoude huerlyeder ghedeelt hebben den gheestelycke
goeden zaen
maer eet vyerdt gheordynerdt tot huerlyeder behouve zaen
vylt fyn verstaen
(

(

f ° 83 V°

)

)

3 ) Het door de rederijkers veel gebruikte „minioot" of „minjoet" =
vriend, beschermer (cfr. Mak, Rhet. Gloss., p. 255).
4 ) Wij kregen niet de indruk dat in het ms. na ,,ten hutersten" nog iets
gestaan heeft. Toch zou men dat, omwille van het rijm met „de cause of zyn",
wel verwachten, behalve indien men zou aannemen dat „zyn" hier, zonder
klemtoon, tot /zan/ of iets dergelijks kon worden gereduceerd.
(

(
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o godt, vylse bekeeren die hyer de cause of zyn. 5
Och hadden zy ghedaen zoe zy indt ancommen eet ghemente den (s) te verstaene
darter nyemandt en zoude noet hebben om godts wille te
gaene
ock zyn dyt niet voerden van goede proefeten fyn
och broeders, eet moet ock een goeden lyberteyt zyn,
want de concencyhe es lyber, eet gheloeve es van godt een
gaeve
zy zeyden elck naghelken moet ock zyn last draeghen
vyllendt dyt nyet vel oprechte broeders zyn in crysto fyn ?
0 godt, vylse bekeeren dye hyer de cause of zyn.
Schyndt dyt nyet een goed relyzye te zyne met huerlyeder
(

)

treken
pryersters verjaghen, kercken roeven ende met ghevelde

doen breken
noch brynen zy eet ghemente in dusent alende
met godts heleghen te ontheeren ende godts sacramenten te
schenden overblenden
godt en heeft ons dat nyet gheleert en wyldt de zyne nyet
versteeken

zelve heeft hy de coepers ende vercoepers hudt den tempel
verjaecht maer niet doen breken
hys dit nyet een vast gheloeve ? Aenzyet de ghewercken
f' 84 r°

fyn
o godt, vylse bekeeren dyer hyer de cause of zyn.
Eet goet gheloeve met de ghewercken te saeme
en zal nyet gheneghen zyn jeghens godt ende den cuenynck
op te staene
maer nyet een cuenynck ghelyck een ander van machte
te beseven
hy heeft zyn hyndeken 7 ) van goudt ende zelvere ende
hy es een monarghe verheven
(

(5) Ook hier klopt iets niet met het rijmschema.
(6) = deden, met synkope van de intervokalische „d", zoals thans in het
Brugs.
hyndeken" betekent eigenlijk ,,eindje". Volgens Prof. Rombauts waar7
schijnlijk een verschrijving voor „landeken ", doelend op de bezittingen van
de Spaanse koning in Amerika, waar zilver en goud aanwezig waren.
(

)

„
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gheen rycker noch machtegher en was noeydt indt zwerlys
dal (S) bevonden
dan nu desen monarha es bevonden in desen stonden
jeghens den machtychsten cuenynck des zwerlys vyllen vy
strydende zyn fyn
o godt, vyldt huerlyeder bekeeren dye hyer de cause of zyn.
Och broeders, laet ons anhanghen godt ende den cuenynck
met zyn goede ghewercken
wandt by tymmert gots huusen ende by fondert de kercken
vaer in godts leeden ende den aermen es vuennende
vaer in by steldt renten, om den aermen te spysen ende
daer op te stuenende
nyemandt tzy vryendt ofte wrymde van buten de lande
en sludt by buten of laet sterven op de straete met schande
dyt es een ander gheloeve, eet betucht met de ghewercken
fyn
o godt, vyldt huerlyeder bekeeren dye hyer de cause of zyn.
Prince,
Orlof broeders in cristo ende de gheref ormerde relyze mede
ghylyeden zydt schenders van godts huusen en kercken
ende roevers vandt goedt der stede
waer in gheen gherechtycheyt noch vaerheyt es bevonden
ghylyeders zydt roevers, raeszerders, stryders in alle stonden
twelcken es contraeryhe der gheboeden van godt
by ghebyet ghy zuldt paeys maeken ende huven vyandt
bemynnen zonder spoet
zoude god dyt nyet verdryeten wandt den paeysmaekers
vyldt men duer sch[yeten] fyn
o godt, wyldt huerlyeder bekeeren dye hyer cause of zyn.
Fynes nuevo (
Weydts.

9

)

1583

(8) in het dal van de wereld.
(9) betekent misschien „nieuwe (maand) van het jaar ", dus januari
1583 (Rb) .
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4. Genten vande guen 1 ), daerinne begrepen huerlieder daghen.
(

xv lxvij

1567

(

2)

f` 88 r° 1. Och hoe es de cause met ons guekens ghekeert
eeuwelick zyn wy onteert ende al ons generacihe
wy menden wel dat ons rycke zoude hebben vermerdt
mits dat elck zoe gheleert voieert ) duer de predicacihe
het beghin was goet ende zeer sterk van fondacyhe
wy hadden zeven Leghens twee mael zesse
wy en dochtent niet te verliesene tot eenygher spacyhe
maer eylaes het hendeken gheeft anders ghetughenesse
nieuwers en cryghen wy eeneghe addresse
de groote catten met ons als met de musen jocken
qualicken cantmen met ydel handt den havick ghelocken.
(

3

(

2.

f ° 88 v'

4)

Hadden ons de groote heeren met vreden ghelaten
boven maten waren wy wel gherust in alle zaeken
maer die hebben ons gheroert ut allen gaten
ende beloofden dat ons gheen dangyer en zouden naeken
ja, dat zy ten hove zoe veele zouden maken
dan den cueninck van spaengnien teghen zynen danck
de inquisycyhe ende placcaten zouden staken
twelck oock ghebuert es, wandt noot hem dertoe dwanck
dyes hebben wy naer onsen zyn gheleert vry en vranck
tuwasser al coppien gaeve ) tgeestelick moeste hem houden ghestylt
maer die hem zelven ketelt, mach lachen als by wilt.
(

5

(1) Betekent klaarblijkelijk „geuzen ", met een nogal ongewone synkope
van de ,,z".
(2) In tegenstelling tot zijn „kroniek ", waarin Weydts het heeft over de
Calvinistische overheersing te Brugge in de jaren 1578-1584, voert hij in
deze ,,Gesten'' een geus ten tonele uit de tij d van de Beeldenstorm en de onmiddellijk daaropvolgende troebelen (15 66-15 67) . Al zijn verwijten aan het
adres van de geuzen komen in zijn kroniek terug.
(3) vorderen, vooruitgang maken, cfr. Fr. voie, voyeren = de weg volgen (Rb) .
(4) misschien doelend op een gelukkige worp bij het teerlingenspel (Rb) .
5 ) moet gelezen worden : het waren al gave kopijen, d.w.z. gave (d.i. goede, geldige) kopijen (van toelatingsbrieven of ordonantiën) die men aanbracht
en op grond waarvan men vrij de nieuwe leer mocht onderwijzen (Rb) .
(
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3. Die predicanten sneeuden in dyt Nederlandt
zeere abundant quamen zy in beghynnen
in corte tyt leerden zy tvolck zoe naer haer handt
dat de drie deden van vieren veranderden van zynnen
wy en twyf f elden niet, wy en zoudent al verwynnen,
want veel gheestelicke persoenen met ons draeyden
maer het quaetste was dat buyten en bynnen
de martynysten (s) jeghensonse leeringhe craeyden
ende al wast dat wy de zulke ten vullen paeyden,
duer de dif f erencye moeten wy commen in weenen
twee harde steenen malen zelden zeere cleene.
4. Naer gheen wet en vrachden wy, maer hebber megegheckt
alleene waeren wy subject ons heeren vande consistorie
voor hemlieden hadden wy ons leden uut gherect,
twaren peerlen van mannen, weert alder glorye
van dyerghelycke en lesen wy in gheen historyhen,
huer leven wilden zy waghen voor haeren scapen;
tenpels stichten zy tot een eeuwyghe memorye
f' 89 nowaer in dat gheen deesen der pharyseen en consten betrapen,
noch eenyghe afgoderye van monycken en papen
maer eylaes zy en wy vinden allomme opstakelen
men en gheloeft gheen sant oft by doet myraclen.
5. Wy waren eens heeren vol blysscap beloken
doen het gheestelycke ghedoken lach, cacus duvyeren

(7)

(6) Luthersen. De Calvinisten en de Luthersen konden destijds inderdaad
niet tot een overeenkomst komen, zodat de religieuze oppositie fel werd ver
-zwakt.
(7) Niet erg begrijpelijk. Misschien wordt met „cacus" bedoeld „cackhuus"
(„Bestekamer, geheim gemak, kakhuis ", Mn!. Wb. III, p. 1112), hetgeen dan
misschien enigszins overeenkomt met „duvyeren" (Mnl. Wb. II, p. 487:
„Schuilplaats, spelonk” ; De Bo, p. 283 : „riool of buis, kolk voor afvoer van
gootwater) . Beide woorden zouden dan aanduiden hoe de geestelijkheid zich
in weinig komfortabele oorden diende terug te trekken. Maar ook wanneer we
het zo opvatten mankeert er nog iets aan de zinsbouw. Mak, Rhet. Gloss. p. 140
vermeldt de neutrale betekenis „duwier: gebied, landstreek) .
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twasser keyl deyl 8 ) als de quatyeren waeren ghebroken
ende de belden huyt den tempels gheweerdt in alle quertyeren ;
och wat vrucht zachmen ons ooc versyeren
als wy huyt den groene velde inde kercke ghynghen preken
wy beromden ons dat yeghens stroom eer dryven zoude de
revyeren
eer wy daer of scheyden of daer huyte te laten steken;
wander kercken van Roemen en wylden wy niet hooren
spreken
ende nu falen wy als hoe dat wy hebben ghestreden
de zulcke refuseren die argher zyn te vreden.
(

6. Noch een wast dit niet ghenoch voor ons Calvinisten
wy guekens vonden een ander loose practycke :
wy menden te nyete brynghen de papysten
met de abdyen weer haerme, weer rycke
maer eylaes, dit concept slouch ons ooc zwycke 9
mits groote mort die ten Gheesberghe was gheschiet
f° 89 ,°
ghelyck huerperden lachen, zoe loughen wy van ghelycke
als wy hoerden dat ons broeders waren in zulck dangier,
twas quaet beghynsel maer ten dochte ons als niet
maer nu ghevoelen wy quaet meer op ons welven
ten quam noyt yemandt in last of by dedet hem zelven.
)

(

7. Hoe verblyt waeren wy guekens alle gaere,
almen ons de maere brochte dat de Westvlaminghen upstonden
pryncepaelyck als zy by Doernycke zonder anxt of vaeren
de cloosters verbranden, ooc de huusen van playsans aldaer ghevonden
maer onlancx duerdyt, twelck wy wel beclaeghen

(8) keyl deyl = kedeyl, cfr. Mak. Rhet. Gloss., p. 227 : puik, voortref
felijk, schitterend, fijn". Over de herkomst schrijft Mak : „Een (speelse) vervorming van kedee ; vgl. kedin en voor de ey de ei- variant van cadee (I) in
„

-

WNT ?„
(9) zwijke slaen, cfr. Mak, Rhet. Gloss., p. 530 : „nalaten, achterwege laniet ten deel vallen".
verwaarlozen, veronachtzamen
ten
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te Lannoy (i°) betaelden zy meest met hueren craeghen
wy hadden wel willen wreken, wy moesten verdraghen
veel honden, zechtmen ghemeen, zyn eens hasens doet;
zot es hy, dye een ander helpt en zelve blyeft in den
noet. (11)
8. Wat nederlaeghen dat wy guen hebben verdreghen
ende hoe versleghen waeren ons broeders generacye,
nochtans en const men ons daer by geenssins beweghen
wandt noch om Orangyens, noch om Egermonts supplycatye,
noch om de laste man en wilden wy statteren ( ) de predycacye
maer zoe haest alsmen ons antaste met een alaerme,
al spreuwen schieden wy met groeten desolacye
ende doen wast allomme eylaes, wach aerme
zom blyven zy doet ter platse achter de barme
derlycker ghecrys en wasser noyt ghehoert of ghezyen
dwaes zyn zy die tperykel mercken ende nyet en vlyen.
12

fo 90 r° 9. Als de consistorye dat zach, naer Antwerpen zyn zy
ghesm ... (13)

(10) Troepen van de geuzen, op weg naar het belegerde Valencijn, werden
op 27/12/1566 door de regeringstroepen te Lannoy in de pan gehakt (zie
„Algemene Geschiedenis der Nederlanden", Utrecht 1952, dl. IV, p. 345) .

(11) Deze strofe bestaat slechts uit negen verzen. Ook in strofe 14 ontbreekt
een vers, zodat men mag veronderstellen dat Weydts in dit ms. zijn tekst in
„het net" schreef en daarbij soms een versregel oversloeg,. Aan het rijmschema merkt men alleszins dat het niet de bedoeling was een strofe van
9, resp. 10 verzen te hebben.
( 12) statteren = ophouden ; cfr. ook strofe 18 vers 2.
( 13) Volgens het rijmschema verwacht men hier „ghesm[act]" (?) , ver
rijmwoord „verlact" is. Het rijmschema is trouwens merkwaardig ge--mitshe
noeg om er even bij stil te staan. Alle strofen hebben het schema : ab ab be be
c dd met uitzondering van:
strofe 14 : aba-cdeedff
20 : ababbcbddee
21 : ababcdcddee
22 : ababcdbddee
en natuurlijk ook van strofe 9, die maar negen verzen telt.
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daert al tact dye eenych graen hebben op huer tonghe ('14)
daer zy hebben het ghemente zoe hebben ( 1 ) verlact
datse bycans de gantsche staedt hebben bedwonghen
maer zeer onlancx duer haer schoene spronghen
wandt zy moesten al zelve sprynghen ende dansen
alzoe de papysten ende martynysten zonghen
ende Hermaenus ( 16 ) dyet mende thouden staen metier
lance
salveerde hem in een tonne als by ghestelt hadde in pers
-turbacye
dus waeren wy aldus ommerynct met veel allende
dye quaelyck beghynnen, ghemeenlyck qualyck heynden.
-5

10. Waer zyn nu ghevaeren alle de vosse steerten
van vrymde gheverte en hoordyc noyt in eenych gheweste
eylacen zy zyn zeere beroeft van haeren begherte
ende al zyn de vossen loos, zy waren verschalct in tleste
wandt tousterweele ( 17 ) deden zy altsaemen tbeste
met huerlyeder hadderenten ( 1$) zeer veel int ghetael
nu en weten zy nauwelycke waer vlyeghen te veste
men speelter catte nyewers vry, de passaygen zyn ghesloten
en als tpeert verloeren es, dan slutmen stael
aerme dwaezen, dat haddy behoort toverlegghen int beghyn
leitel onderwynts brynt veel rusten in.
11. Och hoe heefmen ons het hooft inden wynt ghehauwen
tscheen gheen benauwen en zoude gheschyen uut eeneghe
houcken
den rooup was dat wy wonder zouden hebben ghebrauwen
myts dat tonser assystencye quamen nyet om vercloucken
„Wat graens ,veel graens op sine tonghe hebben" = iets op zijn gehebben,
niet zuiver zijn" (Mn!. Wb. VIII, p. 544 waar de Bruggeling
weten
N. Despars wordt vermeld) .
(1,5) Hier staat wellicht een keer „hebben" te veel.
( 16 ) Misschien een toespeling op Herman Modet, een Calvinistisch predikant die in die jaren veel van zich liet horen (Rb) .
( 11 ) Te Austruweel of Oosterweel werden -Calvinistische troepen, geronseld door Jan van Toulouse, broer van Marnix van St.-Aldegonde, op 13 maart
1567 overvallen door regeringstroepen en uitgemoord.
( 18 ) adherenten, aanhangers.
( 14)
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weel duusent trissche 18 ) mannen met hueren grooete
brouck[en]
waer jeghen de papysten nyet zouden hebben durren
roer[en]
maer twas al hoy, dus moghen wy wel de huere vervloucken
dat wy ghemact hebben veel famays 20 ) ende zoe veel
voeren
ende sy al steelyck ghespeelt ons valsche toeren
0 votzal ons al bespannen ende brynnen in banden
want heerera handen reeken in allen landen.
(

(

P>

12. Onwyselyc waeren wy altsaemen beducht
als wy hadden macht ende dye nyet te wercken en Leyden
dye nyet spreken en consten, hebben wy tonder ghebrocht
ons partye lyeten wy vranck gaen vermeyden
hadden wy de meswerckens 21 gheheelt in alle contreyhen
ende de duvers met de duven ghedooet al ghemeene
zoe en zouden wy nu nyet moeten suchten en schreyhen
ende de Goten zouden wel mettertyt ghevallen hebben alleene
waert nochte doene, wy zoudent al anders trecken te beene
ontwyffelyck dees groete slychtycheden ons weel leef es
en yser dyent ghesmet te wyle dat heet ys.
(

)

13. Hebben wy guen niet wel cause om claghen
al ons daghen moeten wy nu in onruste leven
verlaeten wyf, kynders, vryenden ende maghen
jae, daer wy ghedyent waeren en grootelycx verheven
zelve moeten wy tot dyenen begheven
en blyde zyn als wy zulcx vinden in eeneghe stede
och in wat gat vynden wy ons ghedreven
hadden wy met slaken der Inquycycyhe gheweest te vreden
ende de lybertheyt ghebruct met eendrachtycheden
lees „f rissche" ?
( 20) cfr. Mak, Rhet. Gloss. ,, f ammaei" (p. 15 7) : „ontleend aan ofr famee,
bruit ? Omslag, drukte ?".
( 21) Prof. Rombauts meent : „Wat zou 'meswerckens' wel kunnen betekenen ? Hier zitten waarschijnlijk toespelingen in verborgen op maatregelen tegen
de katholieken, die zij hadden moeten doorvoeren en over het nalaten waarvan
zij zich thans beklagen !".
(19)
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maer neen, wy wylden beter broot dan wyt, tzy jonck of
grys
met schanden of schaden wortmen ghemeen wys.
14. Och wat zullen wy te hant trecken
ofte wat plecke vlyen om te zyn onghequeten
in al sconyncxs landt en moghen wy ons hoeft ontdecken
als meutemaekers zyet men ons te galghe waert catrollen
f° 91 r°
dats dat wy verre bystyer zyn want om elck te vuldoene
en zouden wy op veele nae nyet toe rollen
dyt heeft ons ghedaen tmaken van kercken int gronde
en tonderhouden vanden predycanten avont en noene
want ons af f eeren en sloughen wy geen gaede by cort ver claren
wy saghen naer het hennen ey en tgansen ey lyeten wy
vaeren.
15 . Dus tfondament lycht nu gheheel te ruyne
wandt op Walenchyne ( 22 ) was ons betrauwen vrouch ende
spade
maer eylaes zy zyn ter hand ghecommen ten fyne
ende hebben hemlyeden ghegheven in sconyncx ghenade
maer ( 23 ) duere ons aerme guekens zal naken groote schade
als slachrenders zullen wy gheleet werden ter doot
och dat wy niet en hebben ghedaan by raede
vy waeren ghenouch ghewaerschuwet van cleene ende groot
maer ons docht nyet dat vy hebben zouden eenyghe noot
noch dat ons dusdanyghe deerlycheyt stont te gheschyene
als de houde honden bassen, zoe ist tyt huyt te zyene.

16. Och waeren wy nyet berooft van ons zynnen
als wy buyten en bynnen de beelden deden in sticken smyten
ende boven dyen ghynghen vyf ( 24 ) dycke, opgheblasen als

( 22) Valenci j n valt in maart 15 67 in de handen van de regeringstroepen
onder de leiding van Noircarmes. (Alg. Gesch. Ndln., dl. IV, p. 347) .
( 23) lees „waer".
(24) lees „vy = wij (Rb) .
"
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spynnen
ghestoct, ghestaeft, ghewaepent zeere haert om byten
ende de kercken opbraken wyent ooc mochte spyten
daer in prekende veel sermoenen vry onbelaen
vy macten ons zelven heere, verwachten groot pref f yten
wandt om roeven ende pylyeren wast meest al ghedaen
maer vy vaeren veel te vrouch op ghestaen
vy en casten nyet zyen dat ons nacte dusdanyghe schande
dye verzynt eer by beghynt es wys van verstande.
fo 91 v'° 17. Twas een quaet advys twelcke ons ghestelt heeft int ver
-wern
het bernen en blaecken van cloosters an elcken candt
doen aldereerst ghynghen ons vyanden huer netten sperren
ende naemen de zaeken zoe ter herten als dyenaers constant
dat vy naer dye dat alome hebben gheleghen int zant
weer in Vlaendere, weer in Brabant ten mochte hemlyeden
niet lyeghen
de predycanten hadden het spaereon ( 25 ) ruuden intyts tlant
ende Breederoo (' 26 ) es metten ghelde gaen vlyeghen
meest heeft by gheprof f yteert dye meest caste bedryeghen
ende wy aerme guekens werden lancx zoe povere
daer den thuyn nerst ( 27 ) es, daer gaetmen ghemeene overe.
18. Ons leelyck ansychte hadde noch een nuese ghehadt

hadden vy om den grave van Ergmont tpreken wyllen stateren (2B)
maer verre van daer vy vyelen veel te brat (29)

onbegrijpelijk.
Heer Hendrik van Breederode, leider van de Calvinistische troepen.
('27 ) waar de omheining het laagst is.
( 2: 8 ) De graaf van Egmont spoorde de protestanten herhaaldelijk tot kalmte
aan en ging er in Vlaanderen uiteindelijk toe over de geuzen te ontwapenen.
(R. van Roosbrouck, H. van Werveke, E. Valveke : „Geschiedenis van Vlaanderen", Standaard Boekhandel, zj, dl. IV, p. 156.).
(29) cfr. WNT III, 1, p. 1154 : „Een voorheen niet ongewoon, doch thans
alleen in enkele gewesten nog gangbaar woord, met de betekenis 'dartel, levendig, vurig' maar daardoor ook 'lastig, wild, onhandelbaar'. Blijkbaar een bijvorm van Prat.".
('25)

( 26)
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ons dochte dat zulcx nemmermeer zoude caueren
maer de contrarye vy wel consydereren
wandt al tvoorstel es gans ghevallen in dasschen
perforce moeten wyt laeten derven ende cesseren
ende met Schelde water en zoude vy ons nyet schoone
wasschen
o door, comt subyt ende wilt ons tyt verasschen.
lachesys 30 ) den draet afsnyden tot ons bederven
wandt eet leven es ons bytterder dan eet sterven.
(

19. Adyeu guekercke, zeere nettelycke vercyert
gheconfysquyert werdy an taf le van conynck eersaeme
wlyet, ghy mynysters dye ons zoe deerlyck hebt bestyert
bercht hu, consystorye heeren die gheheel zyt infame
trect het hooft in, ghy dyaken weert alder blaeme
[r]uumt, ghy ouderlynghen met alder dwaesheyt duervloghen
f' 92 n°
scheet duer, ghy dachvaerders voor gods ooghen onbequame
loopt, ghy breeden raet die ons dicmael hebt gheloghen
kerrymt 31 ghy ghemente twelcke zeer deerlyck zyt bedroghen
weent, ghy guekens alle eewelyck zydy confuys
ende alomme werdy ontfaen als de zueghe inder joden
huus. 32
(

)

(

)

20. Adyeu predicanten dyet al hebt ghestelt in drychte
nyet lychte en werdy yewers meer gheadmytteert
adyeu huwelyck, zeere cleen van ghewychte
adyeu doopsel, zeere periculeus alsmet 33 grondeert
adyeu nachmael, eerstmael van Calvys gheinstytueert
adyeu begravinghe, met uwen blaeuwen zack
(

)

) Een der Schikgodinnen die het levenslot bepalen (Rb).
) Een voor het Westvlaams wel zeer ongewone svarabhakti-vorm.
(32) Daar varkensvlees voor de Joden een onreine spijs is, betekent dit zoveel als „niet welkom". Cfr. „Hij is zoo wel ontvangen als de zog bij den
Jood in huis" (P. J. Harrebomée : „Spreekwoordenboek der Nederlandsche
(

30

31

(-

Taal", Utrecht 1858-1870, dl. II, p. 365) .

(33) als men het.
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adyeu dsalmen, van Dathenus
ghecomponeert
adyeu voorzaghers ) ende zangheghen, al mact groot
gheclanck
adyeu gueboucxkens dye caus zyn dat menych gaen manck
adyeu ydelheyt der ydelheyt dye wonder hebt ghewrocht
dye de oude wech om de neuwe (' laet, es qualyck bedocht.
( 34 )

( 35

36 )

21. Ic en weet ons guekens gheen beteren raet
van dat wy ons mysdaet kennen ende belyen
ende boven dyen omme pardoen bydden zonder verlaet
wandt tys quaet tyeghens zyn over hooft stryen
waeren ons dynghen van God tzou blyven tallen tyden
maer ten mach nyet dueren dat met force es in ghestelt,
als God zyn apostels sant preken in allen zyde
hy verboet 'hemlyeden force ende gheweldt
zy en mochten stot ?) draghen, male noch geld
ende vy hebben al contraryhe ghedaen als van zynnen beroof t
hy vynt hem lychtelyck bedroghen, die lychtelyck ghelo[oft].
(3

f° 92 v°

Prynce,
22. 0 bermhertich conynck, zeer wys van rade
wilt noch ghenade over hu ghemente useren
wandt vy zynder in verleerdt tot onzer groeier schade
ende en pensen nyet dat ghydt zo qualyck zout interpreteren
wy menden wel doen, mys datmen ons hyertoe commoverde
maer eylacen vy vynden ons concystoryhe gheel vul ontrawe,
wyldy emmers vrake doen en gracye usurperen
wreket an uproerders die desen dranck hebben ghebrauwen,

( 34)
Petrus Dathenus of Pieter Daeten, Calvinistisch voorvechter, geboren
Berg
1531 of 1532, gestorven te Elbing (bij Danzig) 17 maart 1588. Schreef
te
„De Psalmen Davids ende andere Lofsanghen uit den Francoyschen Dichte in
Nederlandsche overgezet". Het zal wel op deze bundel zijn dat Weydts hier
zinspeelt.
(35) lees „voorzanghers" (cfr. „zangheghen").
(36) lees „nieuwe".
( 37)
lees „stoc".
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ons es leet dat vy ons nyet vaster hebben ghehauwen
wy roupen om gracye uut herten, met ooghen beschaempt,
penst dat bermhertycheyt den edelen altyts betaempt.
fynys.
5. ,,Conforteert my".
f° 92 v`

Conforteert my, o Heere laudabyle
Ontrent ons zyn dy vyanden fyer
Regyert toch tvleesche, gheneert den curabyle
Negglygent en onnachsaem syn wy schyer ;
excellent prynce, ghy bemynt dangyer
leeft in ons inwendich, ons menschen spaerf
rustych, voorachtig toevlucht ghemeene
cleeft an ons, vastelyck wy syn bewaert
lustych dommynert ghy, godt alleene.
fynys.

6. Het laatste blad
f0

93 v°

(

1

)

eet / a a / x / es xi / óa / viij / beleeven.
de Deystere

Desen bouck behoort toe
Desen bouck behoort toe Vincent

Desen bouck behoort toe Vincent de
Deystere, diese vyndt ofte weder
brynght, die sal hebben eenen pot
mostaert in synen grysen baert.
etc :
Ter weerelt hebbe ick eenen vi j andt
In alle plaetsen is hij bekent
In dese vijer reghels staet hij verkeert
Naemt hem mij, soo sijde gheleert.

stift

(

1

) de bladschikking is die van het manuskript.
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selden ti j t sonder stri j t.
Dit heeft ghedijcht
Barbara van Beversluys
Slicht.

etc:

III. HISTORISCH BELANG.

De onbekendheid met de mens Weydts was er de oorzaak van dat in
de 19de eeuw een blunder van formaat geslagen werd. Er bestaat van
Weydts' manuskript een gedeeltelijk afschrift, dat wordt bewaard
op de handschrif tenaf deling van de U.B. te Gent 1 J. de SaintGenois, die van de Gentse hss. een catalogus opmaakte, beging de vergissing onze Weydts te identificeren met een halve naamgenoot van
hem, de Brugse 17de-eeuwse magistraat Guillaeme Wyts ('). De Brugse
archivaris L. Gilliodts-Van Severen nam deze mededeling over en opperde de veronderstelling dat deze raadsheer wellicht zijn naam en
beroep veranderde om aan de protestantse repressie te ontsnappen
Een en ander kan men lezen in het enige artikel dat bij ons weten
ooit aan G. Weydts werd gewijd, nl. dat van Prof. Dr. E.I. Strubbe
Het was er hem vooral om te doen te bewijzen dat de „kleermaker
Weydts" inderdaad bestaan had en dat de gelijkstelling met de jurist
op geen enkele grond berustte. En dat heeft hij duidelijk aangetoond
aan de hand van twee archiefstukken. Niet alleen vond Strubbe in het
„Register van criminele informatien der stede van Brugghe" 5 ) , dat
op 17 mei 1612 voor de rechtbank te Brugge als getuige optrad een
zekere „Guillaume Weyts poorter ende cleermaecker deser stede"
maar hij kon ook een bewijsplaats aanhalen die alle onzekerheid weg
beschrijft namelijk in zijn kroniek hoe hij op zeker-nemt.Wyds
(

).

(3).

(4).

(

(6)q

(1) nr. 460 van de verzameling.
(2) J. de St. Genois : „Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de 1'université de Gand", Gent 1849-52, p. 113, nr. 118.
(3) L. Gilliodts-Van Severen : „Coutumes de la ville de Bruges", Brussel
1874, dl. I, p. 147-149.
(4) E.I. Strubbe : „De Brugsche Kroniekschrijver G. Weydts", Biekorf IXL
(1933), p. 69-72.

(5) Rijksarchief Brugge, Fonds Brugge-stad, nr. 663.
(6) Strubbe, o.c., p. 71.
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ogenblik, na klandestien mis-horen in een kapel, door Sergeant-Majoor
Winckelman wordt opgeleid ( 1 ) . In het „Register van examinatien
van Brugghe 1581-1590" ( 2 ) vond hij namelijk het officiële verslag van
deze gebeurtenis. (*3 ) Dat de Brugse „sceppere" Guillaeme Weydts dus
inderdaad heeft bestaan, lijdt na het artikel van Prof. Strubbe niet
de minste twijfel meer ; maar dat was dan ook bijna het enige wat
over hem te zeggen viel. Aan deze schaarse gegevens kunnen wij nu
wel iets toevoegen. In het „Bouck vander wet ende dekenen" 4 ),
waarin niet alleen de nieuwe „wet", maar ook het bestuur van alle
ambachten en gilden jaar na jaar werden opgetekend, vonden we
G. Weydts zes keer terug : in 1584E werd hij derde „vynder'' van het
ambacht der „sceppers" ( 5 ), in 1588 eerste vinder ( 6 ) en in 1589 deken
van het ambacht (7), een eer die hem ook in 1618 ($) te beurt viel.
Tussenin was hij in 1607 ( 9 ) en 1610 ( 10 ) nog twee maal eerste vinder
geweest. Hieruit blijkt dan toch dat hij in zijn ambacht een man van
enig aanzien was.
In het manuskript geeft Weydts, zoals gezegd, uitleg over zijn afkomst
en die van zijn vrouw, alsook de naam en geboortedatum der kinderen.
Dat ook de gegevens over zijn huwelijk, ouders en schoonouders kloppen, kunnen we aantonen aan de hand van het kontrakt dat ter gelegenheid van zijn huwelijk werd opgesteld en dat we hier laten vol
„Gregorius Weydts ende Jooris Preters, als voochden van Wil -gen:
-lem,dnzovaLurisWeydt,bhaCelynVd
ende
desen
present
Willem
te
zelve
Blocke zynen wyve, metsgaders de
int naervolghende zyn concept doende over hem zelven ter eener zyde.
Voort Jooris Noppe ende Ghovaert Verbrake cupere, als voochden
van margrete fa Hendric Ververst, zynen wyve, metsgaders de zelve
margrete te desen present zynde ende int naervolghende consenterende,
(

(1) Varenbergh, o.c., p. 65-70.
(2) Rijksarchief Brugge, Fonds Découvertes, nr. 203 bis, op een los blad
tussen f,0 50 en 51.
(3) Strubbe, o.c., p. 71-72.
(4) Stadsarchief Brugge.
(5 ) SA Brugge : „Bouck vander wet ende dekenen beghinnende vanden
jaere tweentzeventich", fo 118 v°.
(s) ib., fo 159 V>.
( 7 ) ib., fo 171 v°.
(S) SA Brugge : „Bouck vander wet ende dekenen beghinnende van jaere
xvj e zesse", fe ii cxxvj r° .
( 9 ) ib., f-0 xxj v°.
( 1,0 ) ib., fo lvj r°.
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verselschipt metter margrete hare moedere, over huer zelven ter anderer zyde. Welcke comparanten kenden ende leden, kennen ende lyden,
hoe zeker huwelyc apparent was te gheschiedene tusschen den voorn.
Willem Weydts ende Margrete Noppe, by zoo verre tzelve voortganc
hebben mach naer de ordonnantie van onze moeder die heleghe kercke.
Ende dat zo enich finael slot ofte belofte van huwelyc elcanderen belooft hadden ende beloven by desen, te onderhoudene ende vulcommen
de conditien ende bespreken, huer verclaerst. Te wetene, indient zo
ghebuerde ende gheviele dat naer de consumatie vanden voornoemden
huwelycke metten solempniteiten daertoe van noode, de voorn. Willem
Weydts storve ende vanden levenden lyve ter doet quame voor de voorn.
Margrete Noppe zynen toecommenden wyve, zonder eenich wettelicke
hoir van hueren beeder lichame ghecommen zynde, achter te latene in
levenden lyve gheboren ofte apparent staende gheboren te wordene,
dat in zulc gheval de voorn. Margrete vooren uut hebben, heffen ende
behouden zal, alle hueren kleederen, habyten, rynghen ende juwelen
alsdanne thueren hoofde, halze ende lichame behoorende ende dienende. Ende tottedien de comme van hondert guldenen in ghelde, te xl gr.
tstick, vanden ghereetsten ghoeden dat tzynen sterfhuuse bevonden zal
wesen ; blyvende daernaer onvermindert omme te deelene in tsurplus
vanden anderen ghoederen ten sterfhuuse bevonden, jeghens zynen
hoirs ende aeldynghers, elc half ende half naer den rechten ende costumen deser stede van Brugghe. Ende daert ter contrarien ghebuerde
ende gheviele dat naer de consumatie vanden voorn. huwelycke, de
voorn. Margrete Noppe storve ende vanden levenden lyve ter doodt
quame voor den voorn. Willem Weydts, hueren toecommenden man,
zonder eenich wettelick hoir van huerlieder beeder lichame ghecommen
zynde, achter te latene zo voorseit es, dat in zulc gheval de voorn.
Willem vooren uut hebben ende behouden zal al zyne kleederen, habyten, rynghen ende juwelen tzynen lichame dienende, tottedien de somme van vichtich guldenen te xl gr. tstick in ghelde ooc vanden ghereetsten ghelden dat thueren sterfhuuse bevonden zal wesen. Blyvende
daer naer onvermindert omme te deelene in tsurplus vanden anderen
ghoedinghen jeghens hueren hoirs ende erfghenamen, elc half ende
half naer de costume deser stede van Brugghe. Met expressen conditie
al waert datter kinderen ofte kint van huerlieder beeder lichame ghecommen zynde in levenden lyve ware ofte apparent stonde gheboren
te wordene, ter eerster doot dat dien nietjeghenstaende de lanxtlevenden van hem beeden by virtute van desen contracte van huwelycke,
altyts vooren uut hebben, heffen ende behouden zal alle zyne ofte

j0 92 ro tan het handschrift. op ware grootte. Op regel 14 bi. ziet men de ch in
„menych", de ck in ,.manck'' en de k in .,boucxkens" . op regel 18 ziet men „u'y" met
w", op regel 26 ,,vy" met v'.'
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huere kleederen ende habyten, alsdanne ten lichame vanden lanxlevenden dienende ende behoorende. Ende daernaer deelen jeghens de
voorn. kint ofte kinderen in alle dandere ghoederen half ende half
naer de costume vander stede van Brugghe, al zonder fraude. In kennesse ...
"

(

1)

Tot zover hetgeen over Willem Weydts is te vinden. In zijn manus-

kript is het jaar van zijn geboorte helaas onleesbaar geworden. We
lezen „154 ... " : het laatste cijfer is verdwenen. In potlood heeft een
moderne hand (Varenbergh ?) daar een „7" aan toegevoegd. Dit klopt
niet met het citaat in het artikel van Prof. Strubbe, waar over Weydts,
op 17 mei 161,2 staat : „oudt tsestich Jaeren" ( Volgens deze bron
zou hij dus in 1552 geboren zijn, wat ook niet kan, want het cijfer
„154 ... " is, in Weydts' eigen hand, zeer duidelijk leesbaar. We weten niet wanneer hij gestorven is. Daar hij echter nog in 1618 deken
van zijn ambacht wordt, bereikte hij in elk geval een eerbiedwaardige
leeftijd.
2)

.

IV. TAALKUNDIG BELANG.

In grote trekken schrijft Weydts natuurlijk dezelfde taal als alle andere 16de-eeuwse Brugse skribenten. Voor de hoofdpunten zijn we
dan ook zo vrij te verwijzen naar onze dissertatie over het Middel
) waar we trouwens herhaaldelijk over Weydts hebben ge--brugs
sproken. Wij kunnen er ons hier dan toe beperken enkele zeer specifieke problemen te bespreken.
Een eerste „probleempje" was eerder van paleografische aard. Wie er
de uitgave van Vaerenbergh op naleest, komt tot de konklusie dat
Weydts de konsonantengroep die normaal „ck" wordt geschreven,
(

3

(1) SA Brugge, „Registers van de klerken van de vierschaar ", nr. 839 (15701573). Dit kontrakt werd afgesloten op 17 maart 1573, dus ongeveer één
maand voor hun huwelijk, in het bijzijn van de schepenen Boodt en Loyseel.
We maken graag van de gelegenheid gebruik om de heer A. Schouteet, stads
zijn bediende hartelijk te danken voor hun hulp bij het vinden-archivsen
van deze archivalia.
(2) Strubbe, o.c., p. 71.
3 ) Roland Willemyns : Bijdrage tot de studie van de klankleer van het
Brugs op het einde van de Middeleeuwen ", Brussel 1968 (onuitgegeven dissertatie, U.B. Brussel) .
(

meestal „ch" aanduidt. Het manuskript scheen deze zienswijze te bevestigen : na de „c" schrijft Weydts gewoonlijk een letter die zeer
sterk op de „h" lijkt, maar waarvan het beentje niet naar onder is
doorgetrokken, hetgeen met de echte „h" wel gebeurt.
Anderzijds echter gebruikt hij in zeker, steken, kerke, kynderen... een
geheel ander teken. De heer A. Schouteet was zo vriendelijk ons erop
te wijzen dat het hier inderdaad twee manieren betreft om de „k" te
spellen. Varenbergh deed er dus verkeerd aan hier „h" te schrijven.
En nu we het toch over de spelling hebben : Weydts gebruikt de letters
„v" en „w" door elkaar en neemt daardoor onder zijn epigone stads
een unieke positie in. We hebben het echter wel degelijk over-genot
„letters" en niet over „klanken" omdat we inderdaad niet geloven dat
aan de basis van deze ortografische verwarring enige fonetische oorzaak zou liggen. Uit zijn achrostichon op het alfabet ) blijkt dat hij
maar een teken kent.
Weydts' taal (zoals hij die schreef) stond veel dichter bij de volkstaal of spreektaal, dan de taal van de administratieve bescheiden en
zelfs van de rederijkers Cornelis Everaert en Eduard de Dene. Dit blijkt
o.m. uit zijn manier om de uitgang „-ie" te spellen : uit „memoryhe",
,,pacencyhe", „predicatyhe", „sentencyhe" e.d., blijkt duidelijk dat hij
hier een tweeklank wil aanduiden, hetgeen weliswaar met de uitspraak
overeenstemt, maar door andere skribenten niet wordt weergegeven.
Van de heersende spellinggewoonten heeft hij dus geen benul, dat
komt ook in volgende eigenaardigheden tot uiting:
in Mvla. teksten wordt in geschrifte heel nauwkeurig onderscheiden
tussen scherplange ê in open syllabe die „ee" wordt geschreven, en
zachtlange e die ,,e" wordt gespeld. Weydts' „fouten" tegen deze spel
zijn legio.
-regl
De „oe"-spelling, waarmee Weydts de lange o (zowel o als o)
aanduidt, isoleert hem volkomen van alle anderen. Deze spelling wordt
minstens sedert het einde van de 14de-eeuw in Brugge niet meer gebruikt, althans niet voor de o-klank (* ) . Nu bedoel ik niet dat Weydts
hier een konservatieve spelling ophaalt, dat kan heel toevallig dezelfde
spelling zijn als vroeger.
de letter „i" kent hij nauwelijks (en in zijn twee langere proza(

(

1)

2

3

(1) Een en ander kan rustig worden nagegaan aan de hand van de hierbij gegeven foto van het manuskript.
(2) zie Varenbergh, p. 163.
3 ) Willemyns, o.c., p. 74-97.
(
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stukken eigenlijk helemaal niet) . Spellingen als „huerlyeder", „dye",
„vyef" e.d. zijn bij andere skribenten gewoon ondenkbaar.
Ongewone spellingen als „Spaenhe", „duversche", e.a. waar men
misschien enige fonetische oorzaak achter zou kunnen zoeken, zijn
o.i. alleen toe te schrijven aan onbekendheid met de heersende spel
-lingewot.
De gewoonte om tussen een klinker en een volgende „s" of „z"
een „r" in te lassen, steunt wel op uitspraakoverwegingen : bv. gherstelycke (= geestelijke) , bersten ( beesten) , gheverst ( geweest) ,
paersdach ( paasdag) , hoerst ( oogst) ... In onze studie over het
Middelbrugs hebben we dit besproken en zijn tot de konklusie gekomen dat het hier een hyperkorrekte spelling betreft ). In de tekst
van de Brugse kroniek treffen we trouwens nog veel meer voorbeelden
aan.
Zeer merkwaardig is Weydts' spelling van het voorzetsel „op" . Men
weet dat in het huidige Wvla. en ook in het Middelbrugs, deze „o"
tot „u" werd gepalataliseerd. Vermits uit talrijke voorbeelden blijkt
dat Weydts meestal „schrijft zoals hij spreekt ", is dit des te merkwaardiger. Uit de studie van laatmiddelbrugse teksten blijkt dat deze palatalisering beslist bestond en dat steeds „u" wordt geschreven ('). We
hebben er het raden naar waarom Weydts steeds „op" schrijft, terwijl
hij in andere woorden de palatalisering van ogm. u in gesloten syllable
zonder volgende umlautsfaktor wel aanduidt. Twee schaarse voorbeelden wijzen er op dat hij de gepalataliseerde vorm wél degelijk kende:
„upstonden" (fo 89 v°) en „uproerders" (fo 92 v°) ; dit leidt tot de
voor Weydts wel bevreemdende vaststelling dat hier... kultuurinvloed
een rol zou hebben gespeeld. Nauwelijks aanvaardbaar, maar toch
moeilijk anders te verklaren.
In onze dissertatie hebben we ons ook uitvoerig beziggehouden met de
„verkorting" ) . We konden vaststellen dat o.m. in de vervoeging en
de samenstelling, vooral voor dentaal regelmatig werd verkort. Toch
was het aantal voorbeelden dat we konden aanvoeren eerder aan de
lage kant omdat, zo vermoeden we, de Middelnederlander deze verkorte vormen als bij uitstek onbeschaafd aanvoelde. Het veelvuldig
voorkomen van „mact, „ghemact" en verder de vormen „belden" (.
(

(3

(1) Willemyns, o.c., p. 252-255.

(2) ib., p. loo -los.
( 3 ) ib., p. 181-219.

1
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beelden, f° 89 r°), „veymde" (= vreemde, f° 84 r° en 90. r°), nacte
(=--- genaakte, f° 91 r°) laat ons toe dat aantal voorbeelden enigszins
uit te breiden. Het feit dat Weydts meestal geen onderscheid maakt
tussen lange en korte vokalen, ook waar van verkorting geen sprake
kan zijn, doet aan de bewijskracht van deze excerpten echter niets af.
Wijzen we tenslotte op de vorm „begunnende" (f° b r° 2 x en f° b v°)
die het eerder geringe aantal vindplaatsen van dit soort ronding komt
aanvullen.
Konkluderend kunnen we dus zeggen dat Weydts, ondanks het feit dat
het door zijn soms zeer zonderlinge spelwijze niet steeds duidelijk is
wat hij precies bedoelt, een taal schrijft die het gesproken Brugs van de
16de eeuw zeker het dichtst nabijkomt. Weydts is geen ,,beroepsschrijver" en zelfs niet iemand die geregeld de pen hanteert. Uit zijn ms.,
dat meer een soort familiekroniek is, blijkt duidelijk dat de gedachte
nooit bij hem is opgekomen dat zijn geschrift ooit in ruimere kring zou
worden verspreid, iets wat zonder de belangstelling van latere f filolo
en historici trouwens ook niet zou zijn gebeurd.
-gen
(

1)

V. LITERAIR BELANG.

Nu ook iets ter intentie van de literatuurhistorici want, alhoewel men
zich daar misschien niet onmiddellijk rekenschap van geeft, we hebben
dan toch in zekere zin een nieuwe „poëet" ontdekt. Nu geloof ik niet
dat dit, vanuit literair standpunt gezien een enorme aanwinst is;
voor zover ik daarover kan oordelen lijkt de kwaliteit van zijn „oeuvre"
nauwelijks de kwantiteit te overtreffen.
De berijmde spreuken op de inleidende folio's zijn amper meer dan
gemeenplaatsen. Zijn twee langere gedichten „Balade" en ,,Gesten
van den guen" zijn een berijmd aanhangsel c.q. voorloper van zijn historische „cronycke" .
„Balade" is de neerslag van zijn fanatieke afkeer van al wat protestants is, een afkeer die hij ook in zijn „Cori vermaen van den valschen
zyn van de Luterjanen" heeft uiteengezet en die in zijn kroniek op
elke bladzijde tot uiting komt. De verzen doen zeer geforceerd aan
en alles wordt opgeofferd aan de dwingende eis rijmwoorden te vinden. Ontbreekt hem het poëtisch vermogen om de interne emotie die
(

1)

ib., p. 237-240.
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hij wellicht gevoelde te „gestalten", dan bereikt hij zelfs niet de virtuositeit noch de rijmvaardigheid van de rederijkers, van de ,,ambachtlieden" van de poëzie. De steeds terugkerende klachten zijn : de geuzen hebben hun beloften van vrijheid niet nagekomen, veel mensen
verbannen („hudt den lande ghezeyt met een bryeveke") , en hebben
alles gedaan om de katholieken ook materieel zoveel mogelijk te benadelen. Bovendien profaneerden en vernielden ze de religieuze gebou
wen en stonden op tegen de koning van Spanje. Dit gedicht is ongetwijfeld geschreven tijdens of na de protestantse overheersing van
1578-84.
In zijn „Genten van den guen", herhaalt Weydts dezelfde thema's, of
liever hij kondigt ze aan, vermits dit werk jonger is dan de rest. Toch
is hij hier iets spiritueler en op bepaalde momenten zelfs ironisch.
Hij laat een berouwvolle geus en beeldstormer aan het woord en deze
„zegsman" verwoordt in de eerste strofen, behoorlijk langdradig, de
protestantse overtuiging dat de strijd gewonnen was. Dan kwamen
echter de eerste militaire nederlagen zodat de aanvoerders, die voelden dat de zaak ten gronde ging, de plaat poetsten en de gewone
„guekens", die tenslotte maar meelopers waren („Hadden ons de groote
heeren met vreden ghelaten / boven maten waren wy wel gherust in
alle zaken") , uiteindelijk het slachtoffer dreigden te worden. Tenslotte
klopt hij zich berouwvol op de borst, geeft al zijn fouten toe en beroept zich op de klementie van de heersers en van god : „wy roupen
om gracye uut herten met ooghen beschaempt / penst dat bermhertycheyt den edelen altyts betaempt" .
Ware er niet de vermelding van de veldslagen met bovendien de datum
van vervaardiging, dan kon die berijmde klacht eigenlijk net zo goed
geschreven zijn na de val van Brugge in 1584. Is de poëtische waarde
ongetwijfeld gering, dan kan dit gedicht toch zeker gewaardeerd worden als tijdsdokument, een buitengewoon interessant dokument overigens, waaruit o.m. blijkt dat Weydts wel goed op de hoogte was van
wat in het land gebeurde.
Het kleine gedichtje ,,Conforteert my” is wellicht nog het beste omdat
alleen hier een zweem van poëtische bezieling lijkt naar voren te komen. Het zal wel niet te vergelijken zijn met de religieuze poëzie van
een Anna Bijns, maar het is toch beslist iets minder vlak dan de rest.
Wat tenslotte het laatste blad betreft (f' 93 v°) , dat is geschreven door
drie handen. De eerste (mysterieuze) regel werd geschreven door
Weydts (eet/aa/x/ ...) en heeft voor zover wij het kunnen bekijken,
niet de minste zin.
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Een tweede, 17de-eeuwse hand schreef : „desen bouck behoort toe Vincent de Deystere" en de derde, eveneens 17de-eeuwse hand van Barbara van Beversluys (de vrouw van de Deystere ?) is verantwoordelijk voor de rest : bladvulling.
VI. WOORDENLIJST

(

1)

BESEVEN
„maer nyet een cuenynck ghelyck een ander van machte te beseven"
(84 r)
Volgens Mnl. Wb. (I, 1036) afgeleid van „seve", d.i. essentia,
geest, pit, merg of smaak.
Mak (Rhet.Gloss.) noteert : „De eigenlijke betekenis : beseft, ervaren, verstaan is doorgaans geheel verbleekt, zodat het woord alleen
nog dient als rijmlap." We geloven dat dit ook hier het geval is.
BRAT
„Hadden vy om den grave van Ergmont tpreken wyllen stateren
maer verre van daer, vy vyelen veel te brat" (91 v) .
Uit WNT (III, 1154) nemen we de betekenis „lastig, wild, onhandelbaar" over. Daar wordt ook de Bruggeling E. De Dene aangehaald : „De jonghe ghezellen loop ende brat".
DUVYEREN
„doen het gheestelycke ghedoken lach cacus duvyeren" (89 r)
Voor duvyeren geeft het WNT (III, 3692-93) een hele rij betekenissen op : „droge gracht, onderaardse gang, spelonk, kuil, schuilhoek, terrein dat bos omsluit, landstreek (met zeer vage betekenis) "
en noteert dat het woord werd ontleend aan of r. duiere, duyere uit
mlat. dugaria.
Toch komen we o.i. het verst met Maks verklaring (p. 140) : „gebied, landstreek ; vaak slechts dienende ter omschrijving ", zonder
veel betekenis dus, zodat „aertsche duwiere" aarde en ,,shemels
duwiere" de hemel betekent.
FAMAY
„dus moghen wy wel de huere vervloucken
dat wy ghemact hebben veel famays" (90 r)
1 ) Deze „Woordenlijst" is niet als register bedoeld. Wij hebben enkel
enige betrekkelijk zeldzame woorden willen samenbrengen en verklaren. Welke
woorden wel en welke niet dienen opgenomen, berust natuurlijk op een subjektieve beslissing ; daar is dus geen verklaring voor te geven.
(
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Mak (p. 15 7) vraagt zich af „ontleend aan ofr. famee, bruit ?" De
door hem vermoede betekenis „omslag, drukte ?" schijnt in elk
geval wel te kloppen.
FENYNCK
„zy commen eerst an met schoene spraeke maer in de sterdt l ycht
huerl yed er fenynck"('79 r)
„In cauda venenum".
GRONDEERT
„adyeu doopsel, zeere periculeus alsmet grondeert" (92 r)
Zowel Mak (p. 198) als WNT (V, 977-79) en Mnl. Wb. (II,
2168) geven als betekenis „grondvesten, funderen" en „peilen" op.
Toch komt het ons voor dat de door Mak ook aangevoerde betekenis „bedenken, letten op, ter harte nemen" hier het best past.
JOCKEN
„de groote catten met ons als met de musea jocken" (88 r) .
Hier wordt ongetwijfeld „spotten, spelen" bedoeld hetgeen overeen komt met „gekheid maken, de spot drijven" zoals we dat vinden bij WNT (VI, 325), Mnl. Wb. (III, 1056) en bij Mak (p. 224)
die echter alleen „jockheyt" en niet het werkwoord „jocken" opneemt.
CAVEREN
„ons dochte dat zulcx nemmermeer zoude caveren" (91 v)
Mak (p. 86) : „ontleend aan ofr., fr., saver, lat. cavare ; het onder
delven ?"
-spit
Wnt (III, 1979) : „ 1) verhoeden, voorkomen
2) bij voorbaat overeenkomen, voorzien, beschikken."
opgaven
dekt eigenlijk volledig de betekenis die zo
Geen van die
ongeveer moet luiden „ophouden, voorbijgaan".
KEYL DEYL
„twasser keyl deyl als de quatyeren waeren ghebroken" (89 r)
Met de door Mak gegeven betekenis „puik, voortreffelijk, schitterend, fijn" (p. 227) kunnen we ons geredelijk akkoord verklaren.
Zijn poging tot verklaring echter „Een (speelse) vervorming van
kedee (zie WNT i.v. Cadee II ; vgl. kedin en voor de ey de eivariant van Cadee (I) in WNT) ?" vinden we wel iets ver gezocht. Of de door Kruyskamp voorgestane (Jaarboek Fonteine 194647, p. 31) en door Mak veroordeelde gelijkstelling met „kateil" (have, goed) er dichter bij komt zouden we echter ook niet durven beweren.
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COMMOVERDE
„Wy menden wel doen, mys datmen ons hyertoe commoverde"
(92 v)
We hebben dit werkwoord nergens aangetroffen. Indien het geen
verschrijving betreft dan zou de betekenis ongeveer moeten luiden
„er toe aanzetten ", hetgeen tot de veronderstelling leidt dat Weydts
hier misschien „commanderde" bedoelde.
MYN JOEDT
„O vaeder verlost ons huten vulven poedt myn joedt" (83 r)
Mak (p. 25 5) : „minioot : Lieveling (vgl. Kil. : minghenoot, minne
ghenoot, mignoot : deliciae carum caput)
miniootlyc 1) vriendelijk, minzaam
2) ootmoedig ?
3) lieflijk ?
WNT (IX, 769) : „Uit ofr. mignot. In de 16de eeuw bij de rede
gewoon, in de 17de E. zeldzaam. Lief, bevallig, ook eer--rijkes
waardig : een epitheton ornans van zeer vrij gebruik.
vb. : „Wellecomme Gheleerde Clergye, jent ende mynjoot der
Vlaemscher nacien" (C. Everaert, p. 161) ".
Mnl. Wb. (IV, 1620) : „van ofr. mignot : lief, aangenaam, bevallig ! Ook als epitheton ornans voor hooggeplaatste mannen en vrouwen gebruikt" Ook hier zal „myn joedt" wel eerder de waarde van
een epitheton ornans hebben, en op God slaan.
PRESSE
Betekent preek en is waarschijnlijk ontstaan onder invloed van het
Franse „preche". Die betekenis blijkt o.i. duidelijk genoeg uit vol:

gende vindplaatsen:
- „Ende zy zeyden dat vaeren tempels van afgodysten... zy heb bender snoedelycker in de presse ghehouden" (80 r)
- „Zy hebben alzoe zeere gheludt met de clocken dat een vonder
vas : voer de presse ende naer de presse ende in duversche begraevynghe".
„... dat zy zouden commen op den burch vergaderen met de wethouders, te gaene naer de presse in ordene, twee ende twee
tsaeme" .
RAESZERDERS
„Ghylyeders zydt roevers, raeszerders, stryders in alle stonden twelcke es contraeryhe der gheboeden van godt" (84r).
Bij Mak (p. 348) vinden we de betekenis „zich vermaken" die hier
wel niet van toepassing zal zijn. Daarentegen komt wel in aanmer-
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king „slechten, met de grond gelijk maken", wat door het WNT
(XII, 359) en het Mnl. Wb. (VI, 1049) wordt opgegeven. Het
WNT noteert bovendien nog : „In de tijd van den Beeldenstorm
sprak men blijkbaar zoowel met betr. tot de kerken als met betr. tot
de beelden van rasgieren" .
STA (T) EREN
„wandi noch om Orangyens, noch om Egermonts supplycatye noch
om de laste man en wilden wy statteren de predycacye" ('89 v)
„Ons leelyck ansychte hadde noch een nuese ghehadt
hadden vy om den grave van Ergmont tpreken wyllen stateren"
(91v).
Alleen in het WNT (XV, 830) hebben wij voor dit werkwoord
een bevredigende verklaring gevonden : „van staat, met den bastaarduitgang -eeren : in staat houden, vandaar ook opschorten, uitstellen".
VERLACT
„daer zy hebben het ghemente zoe... verlact" (90 r)
De betekenis is hier ondubbelzinnig „verstrikken, in de val lokken"
en dat vinden we zowel bij Mak (p. 461) als in het Mnl. Wb. (VIII,
1967) .

VERONYCA
Joly tvynchtych een memoryhe van een stadt ghenaempt Gheim
daerme tocht eens jaers dat werdych veronyca" (bv).
In dit stuk uit de inhoudstafel kondigt Weydts zijn relaas aan van
zijn bezoek aan een Spaanse stad „Gheim" waar hij het „werdych
veronyca" gezien heeft, zijnde een reliek met de beeltenis van
Christus. Op folio 20 verso van de „Sparij erefis" schrijft hij daarover : „... precyes ten tyenen begostense te toeghen dat verdych
veronyca of dat heelych, verdych, ghebenedyt aenschyn van den ghebenedyde zoene godts... ", en verder op folio 21 recto : „... de
busschop en vermach zelve nyet te zyene dyt verdych veronyca duer
de bytterheyt ende mysmatheydt ende derlycheydt van dat verdych
veronyca ofte aenschyn des heeren... ".

VI. SLOTBESCHOUWINGEN

Het herontdekken van dit handschrift werpt een niet zo makkelijke
vraag op, die nl. naar de geestelijke ontwikkeling van Willem Weydts.
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We moeten rekening houden met het feit dat hij een omstandig verslag maakt van zijn reis naar Spanje en daarbij allerlei historische
byzonderheden en „weetjes" vertelt, dat hij in een historische kroniek
nauwkeurig feiten en details bijhoudt van hetgeen in zijn stad gebeurt
en dat hij tenslotte nog gedichten schrijft ook, waaronder zelfs een
theologisch dispuut tussen een afvallig katholiek, een Calvinist, een
wederdoper, een Lutheraan en een ongelovige. ) De theologische
waarde is wellicht even gering als de literaire en het klinkt allicht minder geleerd dan het „Quiconque vult salvus esse" ) , dat een eeuw
vroeger door zijn stadgenoot Anthonis de Roovere werd geschreven.
Maar daartegenover staat dat Weydts' tekst vermoedelijk oorspronkelijk is, terwijl de Roovere eigenlijk slechts vertaalde. Hoe dan ook,
Weydts hield zich met „poëzie" bezig.
De tweede omstandigheid waar we mee moeten rekenen is : zijn positie
in het ambacht : Weydts werd herhaaldelijk in het bestuur gekozen
en was zelfs twee maal deken. Zowel uit zijn „Genten van de Guen"
als uit zijn kropijk, blijkt dat hij goed was geinformeerd : de feiten die
hij vermeldt kloppen meestal en omvatten meer dan de 16de-eeuwse
ambachtsman op straat of in zijn winkel kan hebben opgevangen.
Dit beeld van Weydts wijst op een „gewone" ontwikkeling, d.w.z.
dat niets laat vermoeden dat hij een bijzondere opleiding zou hebben
genoten, maar ook niets dat hij minder ontwikkeld zou zijn geweest
dan men aannemen mag voor een man van zijn stand : van de middenklasse. Nu is het ongelukkig dat wij eigenlijk over het leven van de
16de-eeuwse ambachtsman zo weinig weten. Immers, het beeld van
Weydts zoals wij dat net hebben geschilderd klopt helemaal niet met
de indruk die men van hem krijgt wanneer men niet kijkt naar wat
hij heeft geschreven, maar naar „hoe" hij het heeft geschreven, m.a.w.
naar taal, stijl en spelling. Men moet werkelijk niet alleen de hier
gepubliceerde stukken lezen, maar ook de kroniek en eigenlijk liefst
nog de momenteel nog niet gepubliceerde Spanjereis om zich een
beeld te kunnen vormen van de stunteligheid die ervan uitgaat. Ik heb
het ooit eens zo geformuleerd dat men de indruk krijgt dat hier een
semi- analfabeet aan het werk is geweest. Nu klopt zulks helemaal niet
met de objektieve feiten, zodat men zich afvraagt hoe een dergelijke
decalage te verklaren is. Nu drukken we nog niet eens zo hard op
het door elkaar gebruiken van „i ", „y", „v" en „w" ; waardoor een
(

1

(

2

(1) zie Vaerenbergh, o.c., p. 158-162.
(2) L. Scharpé : „qui conque vult salvus esse", Leuv B IV (1900) , p. 155 vv.
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soort „vervreemdingsef f ekt" ontstaat. Abstraktie gemaakt van deze
eigenaardigheid, zijn er nog dingen genoeg die zo ongewoon zijn, dat
het moeilijk te geloven is hoe iemand, die ook maar enigszins op de
hoogte zou zijn van de heersende spellingsystemen of spelregels (hoe
relatief dat begrip in de middeleeuwen ook moge zijn geweest) ze zou
kunnen schrijven.
Weydts' taal staat zeer dicht bij de gesproken volkstaal, dat staat vast;
maar dat kan opzettelijk gebeuren. Anderzijds zijn er die zeer merkwaardige dingen die, voor zover wij kunnen oordelen, met de volkstaal
niets te maken hebben. Dit schreven wij op rekening van zijn ,,onderontwikkeling" omdat het namelijk bekend is hoe mensen, die nauwelijks kunnen schrijven ,er inderdaad soms in slagen in geschrifte het
klankbeeld van een woord zeer dicht te benaderen, maar anderzijds
zeer „merkwaardige" dingen kunnen produceren.
Dit alles is eigenlijk nogal raadselachtig, we kunnen er niet zo onmiddellijk een verklaring voor vinden. Bovendien zijn er nog een paar
feiten die we moeten vermelden om het beeld af te ronden:
in het gedicht „Gesten van de Guen" kan men duidelijk een evolutie konstateren : in het eerste deel zijn de „eigenaardige" spellingen
uiterst zeldzaam : de „i" en de „w" worden geschreven volgens de bij
anderen geldende regels, en zelfs zijn typische „oe"-spelling voor lange
„o" laat hij meestal achterwege : eerst langzamerhand komt de Weydts
waarmee we vertrouwd waren geraakt, weer opduiken en eerst in de
laatste strofen is hij weer helemaal de „oude". In zijn kroniek en in
zijn Spanjereis is zoiets niet aan te wijzen. Men krijgt bijna de indruk
dat hij zich hier heeft willen inspannen om te schrijven „zoals het
hoorde" en dat allengs zijn eigen natuur, spijts zijn goede bedoelingen,
weer naar boven kwam. Maar dat klopt dan niet helemaal met de opbouw van het manuskript. Immers, het is duidelijk dat we hier voor
een „netschrift" staan : hoe kan anders een gedicht van 1567 staan
achter een van de jaren tachtig ? Bovendien is het niet aan te nemen
dat sommige stukken dertig jaar na de andere zouden zijn geschreven.
Ook zonder een expert-paleograaf te zijn merkt men dat dit hele manuskript in een trek door is geschreven. Het is duidelijk dat Weydts
een „bundel" heeft willen aanleggen. Dergelijke „handboeken" zoals
men dat noemde, zijn zeker niet zeldzaam, maar het is wel uitzonderlijk dat men er een zo uitgebreide kroniek in aantreft.
Dan is er nog dit : we hebben ook elders een merkwaardige spelling
aangetroffen en dan zeker waar we dat niet zouden verwachten : in een
artikel van A. Schouteet : „Kroniekachtige aantekeningen uit het gilde-
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boek van de Brugse Droogscheerders 1519-15 98" 1 ) vonden we enkele stukken die hier wel mogen vermeld worden : verscheidene
eigenaardigheden, die we als exklusiviteiten van Weydts beschouwden,
blijken ook hier voor te komen, zo o.m. :
de „oe"-spelling voor lange o:
gheboerren (p. 70, dd 5/1/15 72)
groette (p. 71, dd 28/5/1 573)
Hoechpoerte (p. 72, dd 3/5/1577)
Noert (id.)
vercoerren (p. 70, dd 5/1/1572)
het verdubbelen van de „o" in de „oe"-kombinatie :
Blooetdach (p. 71, dd 8/5/15 73)
drooech (id.)
gheslooeten (id.)
(men) looeyt (p. 71, dd 28/5/1573)
slachooerden ('p. 71, dd 21/7/1572)
vooer (p. 70, dd 21/7/1572)
het door elkaar gebruiken van „v" en ,,w":
ongheverte (p. 71, dd 28/5/1573) [ _ „ ongeweerte" = onweer]
ghevest ( geweest, id.)
vaerduerre (id.)
vaerren (p. 70, dd 21/7/1572)
vaes (= was, p. 71, dd 28/5/1573)
wertrocken (p. 71, dd 21/7/1572)
werraen (p. 70, dd 21/7/1572)
wyanden (id.).
Zoals men uit de titel van Schouteets artikel kan opmaken, publiceert
hij stukken vanaf 1519. Welnu, de eigenaardige spellingen beginnen
pas in de jaren zeventig, d.w.z. de tijd waarin ook Weydts schreef.
Als Weydts geen „sceppere" zou zijn geweest, dan zou men zelfs gaan
denken dat hij voor deze kroniekachtige aantekeningen uit het gildeboek der droogscheerders verantwoordelijk was.
Uit deze twee feiten blijkt dus dat Weydts, ook wel „anders" kon
schrijven en ten tweede, dat hij met zijn eigenaardige spelling niet zo
alleen stond als wij oorspronkelijk dachten. Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze feiten kunnen bijdragen tot het oplossen van het
raadsel, nl. hoe het mogelijk is de twee „beelden" die men van Weydts
(

;

--

1 ) Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder
de benaming „Société d'Emulation", XCIV (1957), p. 66-73.
(

41
krijgt met elkaar in overeenstemming te brengen : het „beeld" op grond
van zijn produktie en zijn maatschappelijke positie, en het stuntelige
beeld op grond van zijn taal en spelling. Nauw daarmee in verband
staat natuurlijk de vraag : waarom heeft de ambachtsman Weydts destijds zijn indrukken aan het papier toevertrouwd ? En ook dat zal wel
steeds een raadsel blijven.
Toch blijft het herontdekken van dit handschrift o.i. een pluspunt.
Zullen de historici hopelijk hun voordeel kunnen doen met het verslag
van de Spanjereis, dat we zo vlug mogelijk willen uitgeven, dan moeten zeker de filologen tevreden zijn. Zolang de beslist merkwaardige
spelling van Willem Weydts alleen door een 19de-eeuwse uitgave was
gekend, diende daar zeer voorzichtig mee omgesprongen. Thans is
alles op het handschrift te kontroleren, voor de kennis van het 16deeeuwse Westvlaams een niet te onderschatten aanwinst.

EEN FONOLOGISCHE STUDIE OVER EEN OF MEER
ZUIDNEDERLANDSE DIALECTEN
Verslag van de heer PAUWELS, eerste commissaris.

Nr. 1. Een allerliefste streekspraak.

Op de voor 1969 door de Academie uitgeschreven taalkundige prijsvraag, hierboven als titel opgegeven, zijn twee antwoorden ingezonden. Een ervan, dat als kenspreuk draagt „Een allerliefste streektaal ",
dient zich aan als een Synchronisch en diachronisch onderzoek van het
fonologisch systeem van het dialect van Oostduinkerke en een klankgeografisch
isch onderzoek van de omliggende gemeenten. Het is een lijvig
werk van 472 bladzijden, verdeeld in drie delen : 1. Een synchronisch

onderzoek van het fonologisch systeem van het dialect van Oostduinkerke (114 blz.) 2 . Een diachronisch onderzoek van dat systeem
(226 blz.) 3. Een klankgeografisch onderzoek van de 22 gemeenten
die in de noordwestelijke hoek van de provincie West-Vlaanderen lig
Dit onderzochte gebied vormt een schuinliggend trapezium van-gen.
circa 220 km tussen de rijksgrens, de Noordzee, een lijn een paar
kilometers ten oosten van en parallel met de IJzer, een lijn circa 11 km
ten zuiden van en ongeveer parallel met de Noordzee (132 blz.)
2

De algemene inleiding bevat : eerst de situering van het dialect
1.
van Oostduinkerke in de Westvlaamse dialectgroep, daarna de beschrijving en de geschiedenis van het dorp. Dan worden een voor
een de Oostduinkerse fenomen onderzocht : 19 vocalen, 2 diftongen,
2 semivocalen, 2 liquid, 3 nasalen, 13 consonanten (hierbij worden
vier gepalataliseerde alveolare consonanten samen onder één nr. behandeld) .
Elk foneem wordt eerst fonologisch beschreven door het vermelden
van de relevante kenmerken aan de hand van minimale paren;
daarna wordt telkens met opvallende precisie de stand van de articulerende organen nagegaan bij de fonetische realisering, waarbij ook
rekening wordt gehouden met de combinatorische varianten ; ten
slotte wordt, althans voor de vocalen, nagegaan welk(e) Neder-
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lands(e) foneem(en) aan elk Oostd. foneem beantwoordt(en).
Na de behandeling van elk foneem afzonderlijk, krijgen we een samenvattend overzicht èn van de vocalen èn van de consonanten. Het
slot van het eerste deel vormen twee korte teksten : a) twee bladzijden
van een verhaaltje in Oostd. dialect, fonetisch gespeld ; b) een Ned.
tekst, gelezen door twee rasechte Oostduinkerkenaars, respectief 41 en
21 jaar oud, in zo goed mogelijk verzorgd Nederlands. Deze lezing
was bedoeld als test om te constateren welke fouten tegen het A.B.N.
de lezers zouden maken.
2. De diachronische behandeling van de Oostduinkerkse fonemen
vormt het omvangrijkste deel van dit werk. Wat het vocalisme betreft
is naar volledigheid gestreefd, niet zozeer ten opzichte van de woordvoorraad (er zijn ongeveer 3000 woorden behandeld) als ten opzichte
van de mogelijke evoluties van elke Westgermaanse klank. In een
eerste hoofdstuk geeft de auteur twee schematische lijsten die antwoord verstrekken op de vragen : 1. Aan welke verschillende wgm.
klanken beantwoordt elk actueel Oostd. foneem ? 2 . Welke verschillende fonemen zijn in het actuele Oostduinkerks ontstaan uit elke
wgm. klank ?
Bij de gedetailleerde behandeling van de fonemen afzonderlijk kiest
de auteur de „opklimmende" richting. Hij keert dus terug tot de methode die de Leuvense dialectologen (Colinet, Goemans, Grootaers)
70 jaar geleden in hun monografieën toepasten. Als voorbeeld van behandeling schets ik hier hoe het hoofdstuk over het foneem i is opgesteld. Oostd. i beantwoordt : 1. aan wgm. ï (89 voorti.) ; 2. a) aan
wgm. i + nd, nt, '2 (27 vb.) ; b) aan umgelautete wgm. a + nd, nt,12
(12 vb ) ; 3. aan verkorting van Oostd. lange i : in allerlei gevallen ;
4. alleenstaande gevallen als ontrondingen, familienamen, voornamen,
plaatsnamen, (20 -tal vb.) ; 5. ontleningen (75-tal vb.). Bij elk onderdeel krijgen we allerlei verklaringen, verwijzingen en toelichtende
voetnoten.
Nadat op gelijkaardige wijze alle Oostd. vocalen en diftongen (er zijn
er slechts twee) zijn behandeld, komen eerst nog de vier „combinaties"
van korte vocaal semi-vocaal aan de beurt en daarna het consonantisme. De auteur stelt vast dat het Oostd. consonantisme niet grondig
verschilt van het Nederl. en vindt een diachronische studie dus minder interessant. Hij beperkt zich tot de behandeling a. van de invloed
op het vocalisme van 1 (10 blz.) en r (11 blz.) en b. van de syncope
van intervocalische d (11 blz.)
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3. In het derde deel wordt de verspreiding geschetst van enkele
linguïstische gegevens uit fonologisch, fonetisch en klankhistorisch
standpunt. Na het voltooien van de eerste twee delen van het werk
kon de auteur een lijst opstellen van 550 ,,interessante" woorden, die
als basis dienden van een persoonlijke enquête in elke gemeente, telkens bij een, twee of drie personen.
Eerst is onderzocht of alle voor het Oostd. opgestelde klankwetten ook
gelden voor de 22 onderzochte gemeenten. Meestal is dat het geval. De
opgetekende verschillen worden met zeer duidelijke kaartjes toegelicht
en uitvoerig besproken in hoofdstukken over : de scherp- en zachtlange
ee en oo ; de afstammelingen van wgm. ai en au ; de labiovelarisatie
van a tot ; de verbinding agi, egi ; de woorden met uit. Verder worden nog een lange reeks afzonderlijke gevallen besproken (vaak met
een kaart) , inheemse woorden en ontleningen die verschillend vocalisme vertonen in het onderzochte gebied. Als toemaat biedt de auteur
ons nog : a. Een vergelijking van zijn materiaal met dat van auteurs
die de dialecten van hetzelfde gebied hebben behandeld : hij schetst
op kaartjes de afwijkingen die zijn opnamen vertonen met de gegevens
van W. Pee (Dialectatlas van West- en Fr.-Vlaanderen) , R. Duponselle (IJzerfront en Dialect), J. Vercoullie (Taal v.d. kust) en L. de
Bo (Westel. Idioticon) b. Een metalinguïstische verklaring voor de
ligging van de klankgrenzen vlak bij en parallel met de IJzer : dit is
een streek waar invloeden van rechts (Brugge, Oostende, Roeselare)
en van links (Veurne-Ambacht) op elkaar zijn gebotst en tot een labiel
evenwicht zijn geraakt.
Dit is een veel te summiere schets van de rijke inhoud van een werk
dat veel meer biedt dan een strikt antwoord op de prijsvraag van de
Academie. In de vraag was van synchronie of diachronie geen spraak.
Heeft de auteur veiligheidshalve beide aspecten behandeld ? Het dia
deel is in elk geval een (welkome) toegift.
-lectgorafish
deze
„Allerliefste
streek
Men hoeft geen twintig bladzijden te lezen in
om overtuigd te zijn dat dit het werk is van een geschoold-sprak"
van de
ik zei bijna het jargon !
dialectoloog : de technische taal,
het
hij
schrijft
feilloos
linguïsten heeft voor hem geen geheimen en
niet zo gemakkelijk Oostd. dialect in fonetisch schrift. Als men zijn
haarfijne beschrijving leest van de positie van de spraakorganen bij
het produceren van de onderscheiden fonemen vraagt men zich af hoe
hij dat allemaal heeft kunnen observeren zonder de hulp van instrumenten. Heeft hij in een fonetisch laboratorium gewerkt ?
De nogal uitvoerige inleidingen die hij schrijft bij elk van de drie de-
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len zijn modellen van verantwoording van inhoud en methode. Men
heeft moeite om nog een detail te ontdekken waaraan hij niet heeft gedacht. Doorlopend geeft hij bewijzen van kritische zin en van aanleg
voor taalkundige studie. Hij is geen enkele moeilijkheid uit de weg gegaan, integendeel, hij heeft ze opgespoord en uitgestald. Meestal vergenoegde hij er zich mee te verwijzen naar wat anderen over het probleem hebben meegedeeld, maar vaak geeft hij onbeschroomd zijn
eigen visie op het geval. Aldus b.v. meent hij vastgesteld te hebben dat
het Westvl. bakken wel stembandocclusief heeft in doorlopende tekst,
maar niet in pauze : dan treedt keelwandocclusief op (blz. 95 v.v.) 1
Nooit echter laat hij zich verleiden tot een gedurfde theorie of een
te gezochte oplossing ; nergens overschat hij zijn krachten. Zijn uitingen van bescheidenheid zijn trouwens frequent (b.v. op blz. 122) .
De talrijke verwijzingen naar Schonfeld/Van Loey (Hilt. Gramm.
Ned.) tonen aan dat dit boek voor hem de gids bij uitstek is geweest.
Verder heeft hij het belangrijkste gelezen en gebruikt ! wat
voor zijn werk dienstig was.
Natuurlijk kan men nog een hele reeks artikelen citeren die misschien
een of ander detail uit zijn werk hadden kunnen verduidelijken of in
een ruimer kader situeren. Men kan aanvoeren dat er over bepaalde
verschijnselen heel wat meer te vertellen was, b.v. over de syncope van
d en over allerlei grammatische figuren in verband met de consonanten. Maar dat zou betekenen dat wij betreuren dat we niet nog meer
kregen dan de auteur ons hier biedt. En we constateerden hierboven
dat hij reeds veel meer geeft dan we mochten verwachten ! De betrekkelijke uitvoerigheid heeft niet aan de kwaliteit geschaad : van de
eerste tot de laatste bladzijde staat het werk op hoog wetenschappelijk
peil. Het zal bij eventuele publikatie geen slecht figuur slaan in de
reeks door de Academie bekroonde werken.
Het is met enige schroom dat ik begin aan het meer negatieve gedeelte van deze beoordeling, omdat ik vrees als een vittende schoolmeester te worden beschouwd. Men bedenke echter dat ook mooie
werken door kleinere vlekjes ontsierd worden.
Het werk is zeer verzorgd : netjes getikt, zeer duidelijke onderverdelingen, ruime spatiëring ; men vindt er vanzelf zijn weg in ; het is een
genot erin te bladen. Waarom echter werd het niet nog eens zorgvuldig herlezen ? Er komen té veel drukfouten (vertakkingen) voor ; b.v.
! (

)

1 ) Hier vooral hebben wij ons afgevraagd : „Hoe heeft de auteur dat
allemaal zo precies kunnen achterhalen ?"
(
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Bulkamp i.p.v. Buiskamp, blz. 341 ; verleent i.p.v. verleend. 353. Er-

ger zijn vergissingen en omissies die bij zorgvuldige controle moesten
opvallen, b.v. Koksijde is weggevallen uit de lijst van onderzochte geIn de inhoudsopgave
meenten (blz. 341 en omslag van deel III) .
(blz. 3) ontbreekt : afkortingen (tevens bibliografie) en tekens. Blz.
25 : de aanduiding van de paginering is onjuist vanaf foneem £ : .
Op blz. 32, resp. 49 worden de lange vocalen i: en u: behandeld ; in
het overzicht van de Oostd. klankvoorraad zijn ze ondergebracht
(blz. 70) bij de diftongen, als afzonderlijke groep „met fonologisch
Blz. 137:
irrelevante glide" ; dan horen ze toch bij de lange vocalen
Blz. 165, voetnoot 2 : Wat is
voetnoten 3 en 4 om te wisselen.
Blz. 190 v. : In de fonetische transcriptie
T.N.Z.N. Afl. 4, nr. 3 ?
van kelk, els, smelten heeft de vocaal ten onrechte het lengteteken;
te vervangen door het teken van halve lengte. Blz. 287 : de achtste
regel is onleesbaar door omwisseling van de woorden in de 2de en
Blz. 298: Bij sommige zegslieden werd ook w
3de kolom.
Blz. 347 : Van de 22 gemeenten behoren er
genoteerd ; lees : aw.
20 tot het arrondissement Veurne, 2 tot het arrondissement Oostende.
Volgens de kaart op blz. 349 behoren er 3 gemeenten tot Oostende.
Blz. 349 : Op de kaart zijn de tekens voor de gemeenten van 500 a`
1000 en van 1000 a 3000 inwoners omgewisseld 1 ). 0 à 500 inwoners ; te vervangen door : minder dan 500 inw. Blz. 338 : het toevoegsel bij p. 138 „griezelen" is te schrappen ; reeds vermeld op
blz. 137. Blz. 386: vgl. krt ... ; het nummer ontbreekt. Blz. 439.
Wie de kaart van de sinaasappel bekijkt kan niet vermoeden dat ook
oranje voorkomt. Het verloop van de isoglosse van oranje, in de tekst
(blz. 440) beschreven, zou duidelijker uitkomen op de kaart. Zegt
Steenkerke oranje ?
(

Een aantal vragen en (meestal onbelangrijke) opmerkingen mogen
hier nog volgen. Ik schrijf ze neer in de orde waarin ik ze heb aangetroffen.
Blz. 7 v. Om de klankwaarde van de Oostd. fonemen te bepalen verwijst de auteur vaak naar Engelse en Franse modellen. Het is moeilijk
voor een buitenstaander te weten of de Oostd. korte i niet meer open
of gesloten is dan die van Eng. sit. Is de F, niet meer open dan de vocaal van Eng. set ? is de korte u even ontrond als die in Eng. book ?
(

1

)

Ik zou liever schrijven 500 tot 1000 inwoners.
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Is de ce niet meer open dan de laatste vocaal van Fr. directeur ? In
twee gevallen luidt de bepaling „ongeveer als in Ned. bier, resp. boer ";
dat wekt de indruk dat in alle andere gevallen de klank precies dezelfde is als die in het modelwoord. De orde waarin de vocalen worden opgesomd, is niet helemaal consequent ; bij de consonanten is de
volgorde van de occlusieven normaal, maar wat de fricatieven betreft
is alle consequentie zoek ; de s ontbreekt zelfs !
Blz. 14. „Grens volgens J. Jacobs, volgens L. De Bo." Lees:
grenzen van de onderverdelingen van het Westvlaams volgens J. Jacobs, resp. L. De Bo. Blz. 31 : genasaleerde i. Het similaire geval
met lange i : wordt veel duidelijker voorgesteld op blz. 33. Blz. 37
de o's van Ned. polonaise zijn ten onrechte als lang opgegeven.
Blz. 37, voetnoot. Hier moet niet alleen naar deel II, 173-175, verwezen worden, maar ook, en vooral, naar I, 64 v.v. Immers daar vernemen we het antwoord op de vraag : Is Oostd. F, : wel een volwaardig
foneem ? Is het geen combinatorische variant van ae: ? Op blz. 65 lezen we : „Dank zij een eigen ontwikkeling van enkele inheemse woorden, zijn we niet genoodzaakt E : als een marginaal foneem te beschouwen." Op bez. 66 : „ Indien wij de marginale (!) fonemen E: en
ce: terzijde laten..." De auteur voelt zich blijkbaar besluiteloos, wat
we volkomen begrijpen.
Blz. 40 : ,, Ongeveer zes gevallen genoteerd''. In uitdrukkingen als:
ongeveer 100, 50, 20, zelfs 10, is het bijwoord van approximatie gebruikelijk als het over telbare eenheden gaat, niet echter bij zes ! Er
zijn of 5, of 6, of 7 gevallen ! Een gelijkaardig geval op blz. 124E doet
komisch aan : „Ieder hoofdstuk werd in ongeveer vijf paragrafen ingedeeld." Die paragrafen worden dan opgesomd en er blijken er vier te
zijn !
Blz. 59, diftong oae. Hier zou direct verwezen moeten worden naar
blz. 63 v. De omweg via de asterisk en het toevoegsel op blz. 113 is
minder veilig. Ook op blz. 44, foneem i : dient naar blz. 62 v.v. ver
te worden.
-wezn
Blz. 88. „De fonetische transcriptie van de inlautende consonant in
katje als tƒ is niet volledig juist. Jr zou geen fricatief element aanwezig zijn. Dat kunnen we ons moeilijk voorstellen ! Blz. 89 : „De
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stembanden trillen, met alle gevolgen vandien." Welke zijn die gevolgen ?
Blz. 97, voetnoot. De naam van de auteur van het citaat
Blz. 105 v.v. In de fonetische weergave van de tekst in
ontbreekt.
het A.B.N. staan een paar foutjes : een (lides.) = e: n: het puin
,

hat pen.

Blz. 140 Als regel wordt geformuleerd : umgel. a -}- nt, nd, Oostd. i.
Er volgen 12 voorbeelden, die alle i hebben voor ' ; er is geen enkel
geval met nd, nt. Op blz. 177 staat een heel lijstje woorden met umgel.
a -}- nd, nt > ae: ellende, einde, gewend, schenden, grendel, inwendig,
lente, zenden. Is de regel wel juist geformuleerd ? Vgl. ook nog op
blz. 171 de ontleningen plEnta (plint) en Enta ,inkt) : geen i voor nt.
Zie ook nog ae voor nd in talrijke ontleningen blz. 186 v. Trouwens in
de lange lijst met i-woorden op blz. 140 v. tel ik slechts drie woorden
met i + nd, nt (niet voorafgegaan door 1 : kind, wind, winter : wel
een smalle basis om een regel op te grondvesten ! De vernauwende invloed van de velare nasaal is integendeel evident ; hij wordt nog eens
bewezen door het geval „het dinkt me", met dezelfde vernauwing van
E (ontstaan uit umlaut van u) tot i (blz. 166) .
Blz. 143, c) . Diminutiefvormen hebben soms verkorting, zelfs wanneer een niet-occlusief op de lange vocaal (i:) van het grondwoord
volgt. Kan die ,,soms" niet nader bepaald worden ? Op blz. 197 vinden we twee diminutieven met lange, onverkorte vocaal ; beide woorden gaan uit op d ; similaire woorden met dezelfde vocaal + t hebben wel verkorting in het diminutief. Op blz. 155 vinden we nog eens
diminutieven waarin lange i: verkort is, maar we missen voorbeelden
van diminutieven met bewaarde lange i: .
Blz. 145 v. In de lange lijst ontleningen zie ik geen orde, ook geen
alfabetische, tenzij in het eerste deel. Bij Oostd. kasina, „Kassijn",
raam, vul aan kozijn. Blz. 154. Waarom heet de vocaal van -ier
half lang in het Ned., lang in het Oostd. ? Blz. 155 . Wegens „gebrek aan materiaal" kan geen verklaring gegeven worden van het onregelmatig vocalisme in bougeren, voyageren. Welk soort van materiaal
is nodig om de verklaring te kunnen geven ? Blz. 164. De F, in zinde Blz. 167. De verkorting van wgm. I tot Oostd.
lijk is niet verklaard.
E is me niet duidelijk. Aan wgm. 1 beantwoordt normaal in het Oostd.
korte i. Is deze £ wel uit 2 verkort ? M.i. veeleer uit een product van
nasaal. Misschien was de aard van dat produkt duidelijk geworden., als
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de auteur alle verkortingsvocalen samen overzichtelijk behandeld had.
Ook aan de hand van de schematische overzichten van de klankevoluties (blz. 131-135) kan men zich geen duidelijk beeld vormen van de
verkortingsvocalen. Ze zijn opzettelijk weggelaten „om het overzicht
niet nodeloos ingewikkeld te maken" (Blz. 130) . Het opnemen ervan
zou mij echter veel zoeken bespaard hebben !
Blz. 167. Na l£k, lijk, zoals, toevoegen : vgl. holik, gelijk (blz. 137) .
Blz. 169. Als eerste „alleenstaande geval" wordt verkorting uit ei of
scherplange ee onder invloed van 1 of n vermeld. Dat hoort bij de
vorige paragraaf § 3,2. Ook gevallen 7 en 8, blz. 170 horen hierbij. -

Blz. 169. Bij § 4,2 ontbreekt de verwijzing naar Schonfeld ,§ 37 en bij
4, 3, die naar Schonf. . § 68. Misschien kon hier een eenvoudige ver
naar de parallelle evolutie in het Ned. volstaan.
-wijzng
Blz. 170, geval 10 : bezig. Oostd. heeft moeilijk te verklaren korte vocaal. Heeft de uitgang -ig er iets mee te maken ? Vgl. blz. 169 de
korte voc. in heilig, weinig. Blz. 172, nr. 3 : £ in ontleningen, niet
e. Is de volgende n hier verantwoordelijk voor de meer gesloten kwaliteit ?
Blz. 173, Zenuw luidt te Oostd. z£ma, verklaard uit zilm met vocalisering van 1 en ersatzdehnung. Over die 1 in het woord hadden we
graag wat meer vernomen, want ze maakt een beetje de indruk er bij
te zijn als een deus ex machina.
-gehald
Blz. 174. De 2de verklaring van de vocaal van peinzen (nl. £:) zal wel
de juiste zijn. Als de auteur meer dialectmonografieën had geconsulteerd, zou hij het verschijnsel herhaaldelijk hebben aangetroffen.
Blz. 176. De verklaring van het teken van halve lengte na de vocaal
voor 1 (in kelder, geld, enz.) staat pas op blz. 190, voetnoot 1. Verwijzing is noodzakelijk.
Blz. 183 : gleddig, bij glad. Hier kan toch gewone umlautsvocaal aanwezig zijn (suffix -ig) . Ook de andere voorbeelden zijn niet erg overtuigend voor Jngveoonse palatalisatie" . Blz. 184. Het woord
,, preg" staat tussen aanhalingstekens, wat m.i. betekent „dialectisch
woord" . Wat betekent het dan ? Het veel duidelijker „sm ekk en"
wordt wel verklaard in een voetnoot. Blz. 186. Opm. 2 is niet duidelijk. Waar ligt het accent in tarbot ?
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Blz. 189, opm. 2. Toevoegen : ook hert (van blz. 180) . Zijn er te
Oostd. niet meer woorden waarin de vocaal, gevolgd door r + dentaal
zich aan rekking onttrekt ? Kent het dialect de woorden : hars(t),
markt, martelen, part, persen, verzenen ? Blz. 189. Geen rekking in
geval van metathesis. Vul aan met een voorb. met verlies van r : bxstn,
barsten (staat op blz. 320) .
Blz. 192, § 5 : „ In ontleningen komt x steeds voor r voor." Lees i.
p.v. steeds : „meestal" of „op enkele uitzonderingen na". Op de volBlz. 210:
gende blz. staan immers drie ontleningen met e: voor r !
Blz. 234:
Wat is een post-alveolaar ? Is „postdentaal" bedoeld ?
„Uit o voor j heeft zich een klankcombinatie ontwikkeld met een
diftongisch karakter. „Lees : „Uit o + volgende j heeft zich ... "
Blz. 237, § 4 : De titel kan duidelijker geformuleerd worden., zodat de
voetnoot overbodig wordt, b.v. : Verkorting van Oostd. U:.

Blz. 238 v. Van sloep en schroef is de etymologie lang niet klaar. Ze
kunnen dus beter bij Blz. 233, § 1, wgm. o + lab. of velaar gebracht
worden. Als ze niet van huize uit bij deze groep horen, hebben ze
er zich toch bij aangesloten ! Blz. 252. Woorden met onzekere etymologie. Het is toch bekend dat muiten (ruien) uit lat. mutare stamt.
Het vocalisme is dus regelmatig. Blz. 253, voetnoot. Bestaat quansis
in het Frans ? Eventuele ronding door f begrijpt men, maar door s ?
Heeft de s nog elders ronding veroorzaakt ?
Blz. 257. In de groep woorden met ingveoonse spontane palatalisatie
slaat het woord sneukelen een vreemd figuur. Zover wij weten is een
vorm snokelen onbekend. Bij alle andere woorden uit de lijst is de
o-vorm normaal. Blz. 267: vim. Is de merknaam bedoeld ? Blz.
267 : afdelingen a, b en c vormen één groep ; afd. d een tweede groep.
Blz. 272. Waarom veronderstelt de auteur dat bij de evolutie van
wgm. ai naar Oostd. ear de depalatalisering van het tweede element
misschien via een kleurloze a gebeurde ? Dit tussenstadium is toch
helemaal niet noodzakelijk !
Blz. 276: „Moeilijk te verklaren is de scherplange ee in... " En daarna verklaart de auteur zonder de minste moeite een antal gevallen
waarin die minder normale ee optreedt. Hij had er kunnen op wijzen
dat de scherplange ee in de meeste van die gevallen. algemeen Zuidnederlands is. Alleen in de bastaarduitgang -eren en in teil hebben de
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Brabantse dialecten geen scherplange

ee.

Blz. 282 v.v. : Imperfectum van de sterke werkwoorden 2de klasse met
voc. -}- velaar. Hier wordt de complementaire distributie „zachtlange
o: voor velaren en labialen, scherplange oo voor dentalen" verbroken.
De auteur kan geen afdoende verklaring voor deze afwijking geven.
M.i. gaat het hier om een conflict tussen twee systemen : het f onologische, dat de geciteerde complementaire distributie eist en het morf ologische, dat vaste ablautreeksen eist in de vervoeging. En daar Oostd.
o: en ox afzonderlijke fonemen zijn, geen combinatorische of positionele varianten, kan de Systemzwang ox vereisen in alle sterke
werkw. II, 2de en 3de pers. enk. preteritum. Deze verklaring geldt
ook voor de sterke werkw. 5de kl., waar dezelfde afwijkingen voorkomen, maar omgekeerd.
Blz. 289 (en voetnoot) . De auteur meent dat het feit dat Oostd. Ito:
fito: heeft en meer zuidelijke dialecten o: to:, mo:to:, fo:to:
wijst op in het Oostd. bestaande Systemzwang. De Brabantse dialecten,
die dat systeem niet kennen, hebben ook Ito:, moto:, foto: Dus

moto:

;

Blz. 302. Verwijzingen kunnen nooit te talrijk zijn. Waarom wordt bij
1, 1 niet verwezen naar blz. 181 v., waar al deze woorden, op letter

(weinig) na, zijn behandeld ? Dezelfde opmerking geldt nog herhaaldelijk voor de volgende bladzijden, b.v. voor blz. 303, nr. 2, waar dient
verwezen te worden naar blz. 141.
Blz. 304. Wat betekent kuttel ? Het staat niet in het register. Na enig
zoeken vind ik het woord nog eens op blz. 266 met de toelichting
„keutel". -- Blz. 307. Wat betekent „eisen ", eisen ? Het staat niet
in het register. Op blz. 191 vind ik hetzelfde woord, gespeld eis(en).
Is het meerv. van els (boomnaam) bedoeld ? Blz. 311 : „ Dan kon
men minimale paren opstellen als... " Lees : Dan kon men één minimaal paar opstellen, nl.... Blz 323. Is er wel syllabeverlies in mu: a,
ti:a, ru:a ? Blz. 328, 2de alinea. Het begin kan duidelijker geformuleerd worden b.v. „De woorden schade en spade luiden in het
Oostd. ƒha: en spa:. In de niet-gesyncopeerde vorm zouden ze op
,:da moeten uitgaan...
Blz. 334 v.v. Woordregister. We zijn natuurlijk dankbaar voor dit
register, dat in vele gevallen nuttig is, maar we hadden graag meer
gehad. Een enkel voorbeeld. Op blz. 302, § 1, 1 herinneren we ons
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dat we die woorden met 1 voor voc. (wgm. i) reeds vroeger hebben
aangetroffen. We zoeken het eerste woord „slip " in het register. Het
staat erin, maar uitsluitend met verwijzing naar deze blz. 302. Ook
een van de volgende woorden, klimmen, is opgenomen met verwijzing
naar blz. 303. De overige woorden : slak , lid, letter (weinig), blik en
likken ontbreken. Al die woorden zouden liefst in het register worden
opgenomen, met verwijzing naar de twee bladz. waarop ze zijn behandeld, b.v slak , 181, 302 ; blik , 182, 303. Als het werk wordt
gepubliceerd, zou ik het opnemen van alle behandelde woorden in
het register aanbevelen.
.

Blz. 444. Wij willen, op het gezag van de auteur, die de streek kent,
aanvaarden dat de naslag na lange open ., indien hij voorkwam, in
de streek De Panne-Nieuwpoort fonologische revelantie zou hebben,
omdat het uitgesloten is dat i.a een vrije, individuele of emfatische
variant zou zijn van ^, maar we hadden graag toch enige verantwoording van zijn bevestiging gehoord.
Blz. 462 : Daar is spraak van taalvernieuwingen komende uit de richting van Frans- Vlaanderen. Dat is wel een zeer nieuw geluid ! Gelukkig krijgen we even verder in de tekst een juiste formulering : alleen
invloed van het conservatieve Veurne-Ambacht is bedoeld. Er wordt
zelfs aan toegevoegd dat op de ruggesteun van Frans- Vlaanderen,
zelf aangevallen door het Frans, niet gerekend kon worden. We moeten
dus in de formule „uit de richting van Frans - Vlaanderen" niet meer
zien dan een geografische aanduiding, die betekent „uit het westen".
Blz. 471, opmerking bij p. 381 : wgm. ai> te Ieper e:. „Te Ieper zijn
dus de scherp- en zachtlange ee samengevallen." Is te Ieper de zachtlange e ook e: ? We kunnen het wel veronderstellen, maar de auteur
moet het bevestigen.
Deze lange lijst van vragen en opmerkingen hebben zonder uitzondering betrekking op details, vooral in verband met de voorstelling en
de formulering van de geschetste taalfeiten en evoluties. Ze doen
nauwelijks iets af aan de degelijkheid van dit voortreffelijke werk,
dat ik zonder enige twijfel waardig acht om door de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde met goud te worden
bekroond. Het zal niet zo erg veel werk vragen vanwege de auteur
om het, aan de hand van de gemaakte opmerkingen, klaar te maken
voor publikatie.
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Verslag van de heer VAN LOEY, tweede commissaris

No 1. Een allerliefste streekspraak.
Evenals de eerste verslaggever wens ik onmiskenbare verdiensten van
dit prijsantwoord te onderstrepen : heldere ordening van het materiaal, methodische en systematische beschrijving van de taalfeiten,
bezinning bij de beoordeling en voorzichtigheid t.a.v. duistere of onzekere gevallen. Het eerste stuk : het onderzoek van het huidige foneemsysteem van het Oostduinkerks mag in dit opzicht geslaagd
heten, en van die kwaliteiten geeft de Schrijver in het derde stuk ('het
klank-geografisch onderzoek) eveneens blijk. Voor het tweede stuk
echter (het diachronisch onderzoek) is in velerlei opzicht voorbehoud
te maken.
Laten we met het eerste stuk beginnen : het is geslaagd en ik sluit me
over 't algemeen bij het oordeel van Coll. Pauwels aan. Maar ik moet
ook op- en aanmerkingen maken.
Hoewel men in een universitaire licentieverhandeling de aanwezigheid van § 2 (indeling en kenmerken van het Westvlaams) kan
verantwoorden, geeft die te weinig en te veel en kan hij in een eventuele uitgave best wegvallen. Zo ook vraag ik me af, welk nut § 3
oplevert : inlichtingen over de gebouwen, de kleur van de stenen ervan
hebben met dialectologie toch niets te maken ; de hoogte van appartementsgebouwen (75 m. !) en het aantal appartementen (210) evenmin, tenzij men hiermede wil wijzen op de grote toevloed van vacantiegangers en dan mede op de invloed van die Vlamingen (?) op het
oostduinkerks, maar daarover zegt de Schr. ons niets.
Op blz. 28 deelt de Schr. ons mee dat hij de realisatie van de fonemen
articulatorisch onderzoekt, en dat „het akoestisch en auditief aspect"
ter zijde gelaten wordt. Maar even verder (blz. 30, voetn.) brengt
hij bij de termen kort en lang toch deze aspecten ter sprake („op het
gehoor ", „instrumentaal gemeten "), en nog blz. 80, reg. 3 v.0. lezen
we : ,,als gemeenschappelijk relevant kenmerk hebben de consonanten
aanwezigheid van geruis" (dit is toch „auditief" ?) .
Soms vermeldt de Schr. klankkenmerken die algemeen zijn (d.w.z. die
ook in andere dialecten en het Ndl. voorkomen) : alweer is dit overbodig ('zou elke monografie daar dan op moeten wijzen ?) . Zo bijv.
blz. 90 „doceert” de Schr. over de implosie, tenue en explosie van p:
de lezers van zijn werk (uiteraard filologen) kennen toch deze elementaire begrippen en kunnen dan ook zelf de (trouwens frappante
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en welkome) precisering bij de beschrijving van de articulatie van
intervocalische k (blz. 95) wel begrijpen. Blz. 91 (over [b]) wordt
ons gezegd : „de stembanden trillen echter en verlenen aan de [b] het
lens- karakter' : welnu, hoewel stem wel gepaard kan gaan met het
lenis- karakter, hangt lenis- articulatie af van de intensiteit, de sterkte
van de articulatie waarmee samengaat de spanning van de spieren ;
stem is concomitant, niet relevant.
Naast deze onprettige vlekken komen ook tekortkomingen in de formulering voor. Zo bijv. blz. 13 (r. 10 v.b.) : „Het Oostduinkerks is
in de eerste plaats een Westvlaams dialect" : wat is het dan in de
tweede plaats ? Blz. 16 en in de kenspreuk : Alberdingh Thijm:
lees Alberdingk Thijm. Blz. 17, vn. : „geannexeerd aan (1. bij) . Blz. 18 (6 v.o.) : kan men visvangst een nijverheidstak noemen ? Blz. 23 (13 v.o.) : „quasi volkomen" (quasi betekent : „in schijn ",
terwijl hier bedoeld is : „vrijwel ", net 't omgekeerde dus) . Blz. 27,
2 v.b. : „is dat het gevaal voor" : 1. bij ; reg 3 v.b. : „de moeilijk
stellen zich... scherper..." : 1. doen zich voor. Blz. 28, 6 v.o.:-hedn
„uitzonderingsgevallen blijven duidelijkheidshalve achterwege" : is
hier bedoeld „om het overzicht niet te bemoeilijken" ?. Blz. 32,
5 v.b. : „/ zE :ma/ („zilm", zenuw) : zilm is een gereconstrueerde vorm
(zonder waarschuwing en zonder poging tot identificatie) , dus „pour
les besoins de la cause" ? (maar had de Schrijver wat gezocht, dan had
hij wel stof gevonden voor een nog te verrichten onderzoek waarvan
het resultaat wel de ontdekking zou kunnen worden van een merkwaardig oudgerm. relict, beantwoordend aan albanees gal'm £ „zeel,
touw”, te vinden met één oogopslag bij F. Holthausen, Altengl.
etymol. Wörterbuch, 1934, blz. 269 s.v. sal met literatuur ,
waarnaar s.v. sionu blz. 295 „Sehne" verwezen wordt, ook bij Franck
Van Wijk s.v. zeel ; in deel II [diachronisch !] blz. 173 z£:ma
"zilm" [in het Woordregister blz. 337 niet te vinden ! I evenmin
etymologisch besproken. Blz. 46, 5 v.o. : „Geen positionele varianten werden genoteerd" (1. Pos. var. werden niet genoteerd) . Blz.
79, hoofdstuk XXIX enz.: wordt duidelijker als men i.pl.v. /n/: /n/
leest. Blz. 84, 9 v.b. : „Als deze die" 1. die, r. 12 v.b. : „aan dit
tussen" : 1. dat. Blz. 88, 16 v.b. : „de oppositie W f] / [tsl is dus
fricatief/occlusief" : dat bewijst de Schr. niet aan de hand van de
oppositie van minimale woordparen (bestaat een oppositie kafje/katje
met die twee „klanken" (of ,,fonemen" ?) ; mij is niet duidelijk waarom bij de „spraakklank" (reg. 11 v.b.) het (toch fonologisch !) begrip „oppositie" in het zo even aangehaalde zinnetje is gehanteerd.
-

Blz. 90, 11 v.b. : „Drie stadia kunnen hierbij in acht genomen worden" : wat wordt hier bedoeld met „in acht nemen ?" doorlopen, waar
„Een stemhebbend [g] wordt enkel-genom?Blz.94,12vb:
gerealiseerd in geval van assimilatie" : blijkens het aangehaalde voor
[Fgza:m:1(examen) is die formulering onvolledig (bedoeld is:-beld
gedeeltelijke assimilatie) en onjuist (omdat in het Ndl. de opeenvolging -gz- moet leiden tot -ks-: ik zal, ook zo) . De waarheid is, dat het
oostd. egzaam uit het Frans is overgenomen (waar de „assimilatie ",
d.i. de uitspraak -gz- reeds bestond) ; waarom heeft de Schr. als voor
niet eenvoudig zakdoek, kerkboek en dgl. gekozen ? Blz. 95,-beld
1 v.b. „De stembandocclusief of glottisslag ontstaat door het feit dat
de stemspleet gesloten en dan plotseling geopend wordt" : 1. doordat
(of) ontstaat tengevolge van de plotselinge opening na sluiting van
de stemspleet (dit is een gebeuren, geen feit) . Deel II : blz. 124,
11 v.o. : „in herhalingen vallen" : 1. vervallen. Blz. 272, 11 v.o.
(en 101, 4 v.o.) : „naar voor" : 1. voren (het citaat uit Sc " of eld heeft
eigenlijk voren !) ; 279, 2 en 1 v.o. : het sing., het plur. : 1. de.
Voorts nog : blz. 59, 5 v.o. : troaez/: lees /roxza/ (af : /roses/ ?)
blz. 101, 11 v.o. : „om in deze tekortkomingen enigszins tegemoet
te komen" : 1. om deze t. te verhelpen ; blz. 108, 9 v.o. : ( „Beide
zegslieden „realiseren” ndl. [I], [F,] en [Al met een te grote aperture") , „Deze verschuiving doet zich onder vorm van een te velaar
timbre voor..." : is velaar timbre een vorm ? Kan men spreken van een
verschuiving ? (ik zou het veeleer substitutie noemen, of nog beter :
„in hun uitspraak van beschaafde taal behouden deze zegslieden hun
plaatselijke articulatie met een te velaar timbre" (onder vorm is trou") 125
Blz.
vn.l r.
•5
„het
v.b.. opde vorm
wens faut voor : Jn
blz. 126, 12 v.b. : „blijven er tal van woorden":
zet" : 1. de ;
1.
over ; blz. 166, 1 v.b. „Letztes Ende" : 1. Letzten Endes";
deel III:
blz. 179, vn. 5 : B. Van den Bergh : 1. B. van den Berg ;
„te
midden
blz. 348, 14 v.b. :
347, 12 v.b. : „vernoem" : 1. noem ;
348, 5 v.0. : „ het zal niemand
de poldergronden" : 1. te m. van ;
bewonderen" : 1. verwonderen ; 357, 16 v.b. : „we steunen ons op":
blz. 395, 15 v.b. : „met
1. we steunen op (nog eens 461, 3 v.o.) ;
deze tussen" : 1. die ; blz. 444, 7 v.o. : „van dit van . . . " : 1. dat ;
463, 9 v.b.: „op deze...
462, 9 v.b.: „voor het ogenblik" : 1. op ;
463, 12 v.b. : „stelt zich de vraag" : 1. rijst, doet
links" : 1. die ;
zich voor ; -- 464, 4 v.b.: „dit is het geval geweest voor" : 1. met.
Thans zijn we aan deel II : het diachronisch onderzoek, toe. Ook hier
vinden we de bezorgdheid van de Schrijver weer, om methodisch, dui-
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delijk en zeer vlijtig te werk te gaan : de lezer vindt in de goed geordende hoofdstukken gemakkelijk zijn weg, niet het minst dank zij het
vooraangeplaatste overzicht. En toch bevredigt dit deel (dat niet gevraagd was) niet helemaal. We moeten de Schrijver enigszins bewonderen, dat hij zich aan deze gevaarlijke materie heeft gewaagd, maar
ik ben er zeker van dat hij zelf niet voldaan is, blijkens wat hij in de
inleiding tot dit deel ( 1, Conceptie en doelstelling, blz. 122) heeft
geschreven.
Dit deel bevredigt mij niet, omdat het te veel en te weinig geeft. Te
veel : wanneer men uitsluitend „de klanktoestand in het huidige Oost
122) vergelijkt met het vage Westgermaans (veel-duinkers"(blz.
oostd. materiaal had in deel I kunnen voorkomen ter illustratie en
staving van de functionele belasting van elk foneem, aldaar alleen
aangeduid met een getal), maar tegelijk te weinig : omdat men de
successieve foneemsystemen, althans een poging om die te reconstruop een enkele uitzondering na:
eren, niet krijgt, ook al omdat men
niet klaar ziet in de relatieve chrode datering van de d-syncope
nologie van de foneemverschuiving en de fonologische herstructurering in oudere tijden. Ik ben me goed bewust van het hachelijke van
een dergelijke onderneming, en wie het niet aandurft (ik kan zulks begrijpen) beperkt zich tot een „herkomst" van elk foneem (wat Schr.
doet) maar met het woord ,,diachronisch" wekt hij de hoop op een
evolutie van de opeenvolgende foneemsystemen, die men niet krijgt.
Had de Schrijver (in zijn „omvangrijkste deel ", blz. 122), niet een
„horizontale doorsnede" van zijn dialect kunnen wagen, aan de hand
van het „algemeen Westvlaams" (blz. 123) waarin hij zijn dialect
Af en toe dateert hij iets : erme in Veurne a° 1382 (blz.
ziet 1 ) ?
betrouw222, vn. 3), brocht á° 1213 (blz. 213 nr. 3) (naar welke
het toch
Aan
dateringen
ontbreekt
bron niet vermeld !) .
bare ? ?
niet !
Oostd. [z£1] („zil"', zeil) beschouwt hij (blz. 169) als een verkorting,
(

1 ) Een horizontale doorsnede, d.i. een (synchroon) foneemsysteem waagt
men wel op te stellen voor het (deels geconstrueerde, deels veralgemeende) vage
Westgermaans (zie bijv. Heeroma Tijdschr. van Leiden, LXXIX, 1963, inz.
blz. 172) ; kan men niet een dergelijke poging doen met het mnl. ? Zo kan
men zich bijv. á ( < germ. ê 1) voorstellen, in het kustwestvlaams, als e en in
de 12de eeuw, á in de 13de samengevallen met (gerekte) a (Maerlants rijmparen) ; een complementaire distributie krijgt ,x: voor r, samengevallen met W:
uit e voor r. Die á/x opponeert dan met ê (<ai) en è (e, i) . Enz.
(
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onder invloed van -l- in intervocalische positie, van -ei -. Afgezien van
de onjuiste formulering (1 staat hier in zeil niet in intervocalische positie ! ) zou de mededeling van verkorting van ei wel verkeerd kunnen
zijn : het mnl. kent zeel „zeil" (Mnl. W.VII. 920) , weliswaar alleen
uit de Floris ende Blanchef loer v. 170 (voeren wech met vollen zele :
vele) en v. 1788 (met vollen zele : te vele) (ed. P. Leendertz Jr.) :
hoe hier e uit ei ook moge zijn ontstaan, uit het enige voorbeeld bij de
Schrijver is niet bewezen dat ei voor intervocalische 1 kan verkorten.
Wgm. i wordt Oostd. /F,/: wanneer ? Het mnl. heeft reeds lechame,
zelfs lachame, dus met 1 > i> e, c.q. a (oostd. lechame blz. 167) .
Reeds vroeg is al> ol, zelfs in hol f (Van Haverbeke a° 1291, blz. 51) .
Mnl. wvl. g > h a° 1310 en later (mijn Klankleer 1968, 5de dr., § 112
Aant., blz. 107) : van belang voor de datering van een oppositie
bachten bakten :^: rugge - roche (blz. 84-86) .
Blz. 25 5, § 1 heet het : „Wgm. -u- in open lettergreep en gevolgd door
een i-factor in de volgende zwakbetoonde syllabe werd reeds vroeg
gepalataliseerd en in het ownfr. gerekt". Dus u > y > o: ? Kon het niet
evengoed u> o > o: ? Vgl. immers blz. 262, § 1 : „In de wgm. periode
wijzigde de -u- de plaats van articulatie in de richting van -i- onder invloed van een -j- of -i- in de volgende zwakbetoonde syllabe. In het
huidige Oostd. (wvl.) is het produkt een open palatale geronde vocaal
[cel ". Moeten we dan aannemen u>y (> later : ce) of direct) u> ce ?
Hier zwijgt de Schr., maar blz. 255 § 1 nam hij wel stelling (t.w.0 > y) .
Ik beken het volmondig : de diachronie van de foneemsystemen al
was het maar schetsen, is vooralsnog een haast onmogelijke taak,
maar het hier en daar aangeboden materiaal doet er naar watertanden.
Enkele passussen in dit werk zijn overbodig : waarom bijv. telkens
waar de i -umlaut te pas komt, herhalen waarin dit verschijnsel bestaat (blz. 158, 177, 255, 262) ? De lezer weet immers wel wat i -umlaut is. De voetnoot blz. 207 over de praesensvocaal in zitten is eveneens overbodig.
Blz. 292, 9 v.b. : „Ook vinden we soms -ei- in woorden die in de eerste
plaats uit het limb.-brab. stammen" : zeg liever vormen (i.p.v. woorden).
Blz. 268 v. (§ 4, al. 2) : hier worden jongere formaties opgesomd. Wat
verstaat de Schr. onder „jonger" ? Bluts is reeds mnl. a° 1351 (Hs
Yp . ) . Sukkelen : reeds in de Teuthonista a° 1477, snuffelen : 16de
eeuw (Franck-Van Wijk) en ags. sno f l „snot".
Blz. 141, r. 4 v.o. wordt scharminkel van onzekere oorsprong genoemd.
De oorsprong is wel bekend (: mnl. simminkel) maar onzeker is of
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simminkel als een lat. simiunculus is ontleend, dan wel een ndl. afleiding is van mnl. simme (zelf < lat. simia) . De formulering van de
Schr. is dus onnauwkeurig.
Blz. 154, 5, al. 1 en 2 : hier alweer (waar sprake is van ontleningen)
vindt men equaties zonder duidelijk inzicht in de tussentrappen. Zo
leest men (reg. 2 v.b.) : „Ndl. ausl. [Ei] - ij) = Oostd. [i:L In andere
condities past ndl. -ij- in ontleningen zich in het oostd. aan tot [i] ". Uit
die formulering krijgt de lezer de indruk dat oostd. woorden uit het
Ndl. zijn ontleend : dat moge misschien ! waar zijn bij potpourri,
batterij, maar toch niet bij abdij, dat reeds mnl. abdie is. Alinea 2 begint met „Deze ontleningen worden praktisch ongewijzigd overgenomen, daar de vocaal in deze gevallen ook in het ndl. een lichte verkleuring in de articulatie vertoont" . Men is dan ook geneigd, zelfs gerechtigd daaruit af te leiden, dat barbier, manier, papier, rivier uit het
ndl. zijn ontleend, allemaal woorden die reeds mnl. waren en daar uit
het Frans zijn overgenomen. Wellicht weet de Schr. dat ook, maar zijn
formulering geeft aanleiding tot misverstand.
Onduidelijk is blz. 159, § 2, al. b : in mesen „meid ", meesje „meisje "...
is 1e:] ontstaan door i -umlaut, samentrekking van de verbinding -agien invloed van de volgende consonant" (de verwijzing naar blz. 388
v.v. brengt niet veel licht) . Onbewezen is tevens de stelling, dat aan
ei in dit woord -agi- ten grondslag ligt : zie Jan de Vries Nederl. Et.
Wdb. (1964) s.v. meid ('en maagd), nog duidelijker Franck-Van
Wijk s.v. meid.
Onjuist is (blz. 308, al. 3) de formulering : „Ook ontleningen ontrokken /sic/ aan deze wet : gestalte, soldaat, halte" enz. : nee, ze onttrokken zich niet, maar kwamen in de taal na de periode van de werking
van de klankwet.
Het woordregister. Het doel van een register is de lezer wegwijs te
maken in het vlugge terugvinden van woorden (waarvan hij zich herinnert ze ergens in het werk te hebben gelezen) of in het vinden van
woorden waarover hij hoopt of wenst iets te lezen. Nu waarschuwt de
Schr. ons (p. 334) : „Alleen die woorden die in een of ander opzicht
een afzonderlijke plaats innemen en enkele die duidelijk een bepaalde
klankwet illustreren, krijgen hier een plaats".
Welnu : een afzonderlijke plaats (en dus moeilijk te vinden naar een
„bepaalde klankwet" volgens het overzicht blz. 131 v.v.) nemen de
volgende woorden in : ul p. 264, kruwen 326, 332, getij 332, zil m 337,
luwen 330, slijeren 330, snurken 268, preg 184, scharminkel 141, enz.
Het register mocht dus gerust aangevuld worden.
(

59
Samenvattend dan over deel II : ofwel mocht dit deel beknopter zijn,
met tabellen geïllustreerd met enkele voorbeelden ; ofwel : uitvoerig,
maar dan met een poging in het opstellen van oudere f oneemsystemen, een rijker aanhalen van mnl. vormen en een uitvoeriger behandeling van etymologieën.
Slotsom.
Het ingezonden prijsantwoord getuigt voor de Schrijver van onmiskenbare verdiensten : methodisch, duidelijk, nauwgezet, geordend en vlij
onderzoek ; het eerste deel verschaft ons een mooi beeld van de-tig
fonologie van een dialect ; het tweede deel is een middending tussen
te veel en te weinig (naar mijn zin is er te weinig in en zou het beter,
als afzonderlijk stuk, aangevuld, kunnen verschijnen) . Er zijn nog vele
vlekken en tamelijk veel taalfouten (ook de eerste verslaggever wijst
op tekortkomingen) .
We staan blijkbaar voor het werk van een beginner, voor een (licentie ?) verhandeling. Strikt genomen behoort de Academie slechts die
verhandelingen te bekronen die volkomen afgewerkt zijn. Intussen
bedenke men, dat het ook de taak van de Academie is, jonge zoekers
aan te moedigen, eigenlijk te lanceren. Ik wil dus niet te streng zijn
en dus bekroning voorstellen. Publicatie is, wegens het belang van het
onderwerp, zeker gewenst, maar dan dient de Schr..rekening te houden
met de op- en aanmerkingen van de verslaggevers.

Verslag van de heer MooRS, derde commissaris
Nr. 1 : Een allerliefste streekspraak.

Ik sluit mij helemaal aan bij het oordeel van de eerste twee commissarissen.

WERK VAN LODE BAEKELMANS
Bibliografie door
PROSPER ARENTS

Addenda II
Het tweede addendum is een vervolg op „Werk
van Lode Baekelmans. Bibliografie ", opgenomen
in de V. & M. 1954, pag. 483-729 (en „Addenda I") .

I. Werk in boekvorm en in overdruk
1

Onderaan bij te voegen :
Boekenveiling bij Jos. Kockx ... op 8 juli 1917 ... Antwerpen, J. Kockx, 1917, nr. 885
Fr. 4. — Cat. 127. Groningen, Bouma's Boekhuis, [okt. 1962], nr. 794, f1. 6. — Cat.
170. Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher [juni 1964], nr. 133, fl. 12.

3

Onderaan bij te voegen :
Boekhandel-Antiquariaat L. De Hertogh. Borsbeek, [dec. 1959), nr. 1118, met handtekening van de auteur, fr. 75. — Cat. 56. Amsterdam, Antiquariaat F.A.M. Knuf
[maart 1962), nr. 175, blind linnen bd., gevlekt, verder goed ex., fl, 8. — Cat. 127.
Groningen, Bouna's Boekhuis, [okt. 1962}, nr. 791, fl. 5.50.
Antwerpen, Archief en Mus. voor het V1. cultuurleven. (Ex. met eigenh. opdr. : aan
Nic. Van Ooyen in goede vriendschap 8-11-1901 Lode Baekelmans.)

8

Chronologisch in te lassen :
Bij Pieterse zal verschijnen : De doolaar en de weidsche stad. NbB ; 19 april 1904,
194, 2e kol.
Onderaan bij te voegen
Antiquariaat 231. Antwerpen, Standaard-Boekhandel [febr. 19633, nr. 3070, fr. 200.
Antwerpen, Archief en Mus. voor het VI. cultuurleven. (Ex. met eigenh. opdr. : Aan
K. Bollengier / herinnering aan het havenleven / Lode Baekelmans /)

17

In te lassen tussen laatste en voorlaatste r. . NbB ; 13 aug. 1942, 352, 2e kol.

20

Onderaan bij te voegen :
Boekenlijst nr. 494. Leiden, J. van Rooy [mei 1964), no. 310, fl. 6.50. — Antiquariaat
254. Antwerpen, H.K. Overdiep, [1965], nr. 5661, fr. 125.
Antwerpen, Archief en Mus. voor het VI. cultuurleven. (Ex. met eigenh. opdr.: Aan 1
Lode Monteyne / uit sympathie voor zijn / werk en ons Schipperskwartier / Lode
Baekelmans / 4-1-1913)

25

Onderaan bij te voegen :
Boekenlijst no 494. Leiden, J. van Rooy mei 1964, nr. 315, f1. 7.50.

27

Onderaan bij te voegen :
Cat. 170. Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher, juni 1964, nr. : 139 : met opdr.
„Aan den heer ./ J. Siedenburg / als kennismaking / Lode Baekelmans 3-10-1913",
f1. 18.

29

In te lassen tussen laatste en voorlaatste r.
Oplage : 1000 exx.
Het einde van Tille werd aan L.B. verteld door Mevr. Scheuten-Notelé. Zij woonde aan
de overzijde van „De stad Dusseldorf".

30

Onderaan bij te voegen :
Book auction sale 11th and 12th February 1964 ... Utrecht, J.L. Beyers, 1964:
fl. (15-18)

34

Tussen laatste en voorlaatste r. in te lassen
Oplage : 70.000 ex. Zie : Adriaan de Roover. Het levende Vlaanderen. In : Roeping
{okt. ?) 1946, 508. — 35.000 exx. Zie : José de Ceulenaer. Te gast bij Lode Baekelmans ... In : De Standaard ; 2 nov. 1961, 8.

;

61
35a

Lode Baekelmans

(I

II Tille II

[7e uitg.]

II

II

Uitgeverij Heideland -- Hasselt I I [ 1963 ] I 18 x 10.8, 160 blz.
[ 1]
Vlaamse Pockets I I 84 I I Lode Baekelmans I I Tille I I
Opdr. : Aan mijn Vrouw, dit arm, eenzaam leven van een meisje. [Alida
Baekelmans-Resseler]

Titelpagina[3]
Copyright 1962 Uitgeverij Heideland — Hasselt
Eerste Hoofdstuk — Veertiende Hoofdstuk
Vlaamse Pockets

[2]
[4]
5-157

[158-160]

Omsl. in kleurendruk ontworpen door Gerard Douwe.
Op blz. 4 van het omsl.: portr. van Lode Baekelmans met onderaan biografische nota.
BB ; sept. 1963, nr. 2645: fr. 25.
Druk : Kempische Boekhandel, Lindedreef, Retie. le dr. april 1963. Oplage : 9.000 exx.
38

Onderaan bij te voegen :
Antwerpen, Archief en Mus. voor het VI. cultuurleven. (Ex. met eigenh. opdr. : Aan /
J. Siegenburg / herinnering aan de / oorlogsjaren en bewijs / van oude genegenheid /
Lode Baekelmans ,/ Met ingeplakte brief en rouwbericht naar aanleiding van het overlijden van LB. 's vrouw Alida Baekelmans-Resseler. Gedat. ; 13-14-48.

39

Onderaan in te lassen :
Ndb ; 18 nov. 1927, 1021.
Boekenlijst no 487. Leiden, J. van Rooy, [dec. 1963], 514 : fl. 6.50.
Onderaan bij te voegen :
Cat. 170. Amsterdam, Antiqueriaat Schuhmacher, [juni 1964), nr. 115 : geb. in leder,
op Band opdrk. : Ex Libris J. Siedenburg ; met „Aan Johan Siedenburg / vriendschappelijk aan/denken van / Lode Baekelmans" en een ingeplakt briefje van 8 regels dd.
8.1.43 met o.a. : „Leef nog steeds in / de bibliotheek : boeken zijn de / beste vrienden..." fl. 27.

42

45

Onderaan bij te voegen :
Antwerpen, Archief en Mus. voor het Vl. cultuurleven. Ex. met eigenh. opdr. : Aan
Edw. van Hemel / om de reeks aan te vullen en als dank voor zijn geduldig proeflezen ! /

46

Onderaan in te lassen :
NbB ; 13 aug. 1942, 352.
en bij te voegen :
Antwerpen, Archief en Mus. voor het Vl. cultuurleven. Ex. met eigenh. opdr. : Aan
Lode Zielens I een beetje week, / een beetje bleek / een beetje boos 1 een beetje voos, 1
met wat gezonde zin, ,/ en soms nog min ... / zoo zijn de menschen ! / Lode Baekelmans / 20 Juli 1942. /

Lode Baekelmans.

46a

Lode Baekelmans II

II Mijnheer Snepvangers I)
Uitgeverij Heideland 1 1 (okt. 1959) 18 x 10.8. 8 ,0 , 196 blz.
Vlaamse pockets „Lode Baekelmans" Mijnheer Snepvangers"
Titelpagina
C 1959 Uitgeverij Heideland - Hasselt
I. Villa Yvonne

II. Liefde en andere ongerustigheid
III. Wijsheid en levenskunst
IV. De vlucht van de Saksische kanarievogels
V. Vriend Hein in de buurt
Inhoud

II
1

3
4
5-30
30 -61
61-98
98-162
162-195
196

Omsl. Voorpl. : Lode Baekelmans 11 Mijnheer 11 Snepvangers 11 de plezierige historie
van een notarisknecht die het tot 11 winkeliertje brengt, 66k zijn leventje van alledag
te 11 leven heeft ... waaruit de auteur tal van pittoreske details 11 licht, die voor de
eeuwig en één dag „Mijnheer Snepvangers" doen
lezer „Mijnheer Snepvangers" voor
blijken. 11 Vlaamse pockets 11 Omsl. : zwart en wit op groen. Tek. : zwart op wit. —
Achterpl. : Vlaamse pockets. Portr. van de bibliogr. aant. over Lode Baekelmans.
Omsl, in kleurendruk ontworpen door Gerard Douwe.
Druk : Kempische Boekhandel, Lindedreef, Retie.
BB ; febr. 1960, nr. 447: fr. 25.
le dr. Okt. 1959. Oplage : 3.000 exx. — 2e dr. Nov. 1959. Oplage : 5.000 exx. —
3e dr. Juni 1962. Oplage : 2.000 exx. — 4e dr. Nov. 1964. Oplage : 2.500 exx. —
5e dr. Juni 1967. Oplage : 3.000 exx.
BB : okt. 1967, nr. 3179, fr. 35.
47
56

In aant. bij te voegen :
Antwerpen, Archief en Mus. voor VI. cultuurleven. (Ex. met eigenh. opdr. : Aan
F. Van Cuyck / vriendschappelijk / Lode Baekelmans /
Onderaan bij te voegen :

62
Cat. 69. Antiquariaat F.A.M. Knuf. Hilversum, (1965), nr. 484 : fl. 8.— Lijst 72.
Idem. [dec. 1965), nr. 296 ; fl. 15. — Cat. 2168. Brugge, Antiquariaat A.W. Vandevelde, Okt. 1968, nr. 15 : Genummerd ex. op Holbein, fr. 200.
57
58

Onderaan bij te voegen:
Cat. 135. Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher [maart] 1960, nr. 78, met opdr. : fl. 6.
Onderaan bij te voegen :
Cat. 55. Leeuwarden, „De Tile", 1963, nr. 784 : fl. 5.-

60

Onderaan bij te voegen :
„Wie zich mocht voorstellen dat de figuren aan mijn verbeelding ontsproten waren,
moet ik ontgoochelen. De oude waard werd me ingegeven door de Cees, baas van „De
zwarte Ruiter" uit de Koepoortstraat. Otto de sterrenzoeker was een verlopen Duits journalist, die ik meer dan eens, diep in de nacht, binnensmonds prevelend naar de hemel
had zien kijken. Met de oorlog is Otto verdwenen, de Cees heeft nog de naoorlogse
jaren kunnen critiseren. Wat Ida betrof, zij was één van die Duitse meisjes zo talrijk
in het havengebied neergestreken en uitgewezen in de augustusdagen 1914." (Herinneringen. Praatjes over toneel. Europa-hotel. TAT ; 21 dec. 1962, (2)). — Boekenlijst

63

Onderaan bij te voegen:

64

Onderaan bij te voegen:
Boekenlijst no 490. Leiden, J. van Rooy. [mei 1964), nr. 312 : fl. 6.50.
Onderaan bij te voegen
Antwerpen, Archief en Mus. voor VI. cultuurleven. (Ex. met eigenh. opdr. : Aan /
Cam. Huysmans / van zijn genegen / Lode Baekelmans /
Onderaan bij te voegen:
Cat. 170. Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher, [juni 1964}, nr. 117 : met ingeplakt
een 12 regelig Gedicht : „Ik benijd Joop [Siedenburg), de vlotte dichter / en zijn
jolige jeugdigheid. / zoo draagt men gouden bruiloft lichter, / (...) Lode Baekelmans /

no 490. Leiden, J. van Rooy, 1964, nr. 522 : fl. 7.50.

65
74

Cat. 260. Antwerpen, Antiquariaat H.K. Overdiep, [sept. 1966}, nr. 2149, fr. 100.
fr. 100.

28 Dec. 1947". fl. 27.

Antwerpen, Archief en Mus. voor het VI. Cultuurleven. (Exx. met ingeplakt gedicht
in hs. le vs. : Ik benijd Joop, de vlotte dichter 4 vs. x 3 str., gedat. : 28 Dec. 1947 ;
naar aanleiding van de gouden bruiloft van Josine en Joop. Ex. met eigenh. opdr. : Aan
Mr. en Mw. / J. Siedenburg / herinneringen aan Vrijdag / 17.10.13 van / Lode

Baekelmans I.
78

89

Onderaan bij te voegen:

Cat. nr. 43. Borsbeek, L. de Hertogh, juli 1959, nr. 896, fr. 25.— Cat. 239. Antwerpen, Antiquariaat H.K. Overdiep, jan. 1964, nr. 9113, fr. 100. — Cat. 170 / Amsterdam,
Antiquariaat Schuhmacher, [juni 1964), nr. 135 : omsl. wat beschadigd, fl. 10.
De bibliogr. gegevens op 5e-6e r. worden niet vermeld in een ongenummerd ex. op
geschept Hollands papier, aanwezig in het Archief en Mus. voor het VI. cultuurleven te
Antwerpen. Titels en tekn. in rood.
Onderaan bij te voegen :
Cat. 170. Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher, [juni 19641, nr. 122, fl. 8.—

100

In te lassen tussen 2e-3e r. onderaan :
Aangekondigd om te verschijnen in : NRC : 6 maart 1942, Ochtendbl. 3. — Op voor
na nr. 3641 in te lassen : NbB ; 17 dec. 1942, 565.
-latser.

106

Onderaan bij te voegen:
Antwerpen, Archief en Mus. voor Vl. cultuurleven. Exx. met eigenh. opdr. : a. Aan /
Fons Van Hoof en / Anna / met oude genegenheid / Lode Baekelmans / b. Aan / Ary
Delen en / zijn vrouw / genegen / Lode Baekelmans / c. Aan / A. Monet / herinnering aan / de talrijke uren beschouwing / over het leven van nu / en vroeger / Lode
Baekelmans 1

112

Onderaan bij te voegen :
Antwerpen, Archief en Mus. voor het VI. cultuurleven (Ex. met eigenh. opdr.: Aan /
Lode Monteyne / nog een beeld van onze stad / genegen / Lode Baekelmans /

113

Onderaan bij te voegen :
Antwerpen, Archief en Mus. voor het Vl. cultuurleven (Ex. met opdr. : Aan / Lode
Monteyne / flitsen / uit een ook hem bekende wereld / genegen / Lode Baekelmans J
Cat. 170. Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher, [juni 19641 nr. 128 : met opdr. :
„Aan / J. Siedenburg / met oude vriendschap / Lode Barkelmans / Oogst 1951 / pag.
234 (,kwam Siedenburg mij opzoeken (...) . Het was het begin van een nooit geschonden vriendschap...) fl. 30.

1960
118d

G.W. Huygens I I Lode Baekelmans Voor het Ministerie van Openbaar Onder-

wijs Jf uitgegeven door A. Manteau N.V. Brussel (1 (1960) 22.3 x 13.5, 44 blz.,

63
portrn., faks.
Monografieën over Vlaamse letterkunde. Lode Baekelmans [21] [1]
Titelpagina
[31
Deze monografie is de eenentwintigste van een reeks Monografieën over Vlaamse
letterkunde uitgegeven door het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Redactiecomité : Herman Teilinck, Raymond Herreman, Luc Indestege, Karel Jonckheere, José Aerts. Copyright by the Ministry of Education and A. Manteau N.V.
[4]
Inleiding. I-V
5-20
Gedat. : Rotterdam, januari 1960

Korte bibliografie
Fragment uit De doolaar en de weidse stad
Slot van het XVIIIe hoofdstuk.

21-22
23-24

Achteraan : 1904.

Twee fragment uit Tille. I-II.

25-29

Slot van Mijnheer Snepvangers.

30-32

Het rad van avontuur.

33-39

Achteraan : 1912
I. Fragm. uit IIIe hoofdstuk. II. Fragm. uit XIV hoofdstuk.

Achteraan : 1918

Citaat uit : Rab [indranath] Tagore
Achteraan : Uit : De idealisten. 1919

Fragment [XIe hfdst., blz. 132-133] uit Het rad van avontuur.
Achteraan : 1933

Fragment [blz. 64-66] uit : Robinson

40
41-42

Achteraan : 1946

Inhoud[43]
[44]
N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg/Gent

Ills. : Geschilderd portret door Henri Stuyck ca 1884. — In de Kapel Falconrui ca 1901.
Van links naar rechts Remy Six, Lode Baekelmans, Jan van Overloop, Willem Gijssels.
— Lode Baekelmans ca 1901. — Lode Baekelmans 1933 na opening Archief en Museum.
Tussen blz. 20-21. — Lode Baekelmans in de Stadsbibliotheek 1935. — Lode Baekelmans 1946. — Lode Baekelmans 1959. — Fragment uit handschrift van „Tille'. Tussen
blz. 38-39.
Omsl. : op voorzijde : goud en zwart op wit. Lode Baekelmans aan de Kruisschans in
oktober 1953. Foto genomen door Baekelmans' kleinzoon Jan Peters. Op ommezijde :
portret van Dr. Gerard Willem Huygens met biogr. nota.
Oplage : 4.000 exx.
BB ; dec. 1960, nr. 3499 : fr. 20.— NbB ; 27 okt. 1960, 1934 : Voor Nederland Amsterdam, Em. Querido, geb. fl. 2.75.

1961

Aan Mejuffer Dr. M. E. Kronenberg
118e

Aan Mejuffer Dr. M.E. Kronenberg. (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1961) 25 x 16.6, 2 blz.
Achteraan get. : Lode Baekelmans.
Overdr. uit : De Gulden Passer. 1961, [1].2.
Z. titelpag., titel op omsl.

Herinneringen in de Vereniging van Vlaamse letterkundigen
118ee

Lode Baekelmans 11
11 Herinneringen (1 in de Vereniging (1 van
Vlaamse letterkundigen I I Overdruk uit Mededelingen nr. 42 1961 I I [Brussel, Drukkerij A Hessens (Robert Hessens) ] 20.8 x 15.2, 11 blz.
Achteraan get. : Lode Baekelmans.
Overdr. uit : MV ; dec. 1961, 3-11.

1962
In die galde fonteyne van de boekenwurm
118f

In die gulde fonteyne fl van deboekenwurm 1962
N.V. Standaard-Boekhandel fl Antwerpen/Amsterdam II 20 x 12.5, 8°, 61 blz.

L. Baekelmans

64
Opdr. : Aan vijf „boekenwurmen" : Prosper Arents, bibliograaf ; Eugeen De
Bock, de schrijver van „Het Nederlandse Boek" ; Maurits De Meyer, die ons
„De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw"
schonk ; Ger Schmook, auteur van „De wordingsgeschiedenis van het Boek"
en Victor van den Berghe, medewerker van Ger Schmook aan „Boek en Bibliotheek, handleiding voor de Bibliotheekpraktijk" wordt deze bescheiden
bijdrage tot de nog te schrijven geschiedenis van de Vlaamse boekhandel opgedragen.
[7]
Van de in deze „Gulde Fonteyne" opgenomen herinneringen werden door de
auteur reeds eerder gepubliceerd :
Spiegel 1917 : „Het Tooneel", juni 1917
Spiegel 1929 : „Toneel Studio Film", 30 november 1929
Spiegel 1939 : „Cinema- en Tooneelwereld", 3 december 1939
Bij deze gelegenheid danken wij ten zeerste Boekengilde De Clauwaert voor
de toestemming om het hoofdstuk „Boekhandelaars van voorheen" te ontlenen
aan „Ontmoetingen" (Leuven, 1951)
[8]
9-24
Boekverkoop in de negentiende eeuw
De lange weg
Spiegel 1917
25-26
Getiteld : De Vlaamsche boekhandel. In ; T ; 30, Juni 1917, [11.

Spiegel 1929

27-34

Boek en boekhandel in beroerde tijden
Spiegel 1939

34-37

Getiteld : Het Vlaamsche boek : In : TSF ; 30 nov. 1929, [1-2), 7 dec. 1929, [1-2]

Uit : Ct ; nov. 1939, 3.

Boekhandelaars van voorheen37-56
1962 Spiegel

57-58

Uit : Ontmoetingen : 1951, 166-179.

[Kolofon :] „In die gulde Fonteyne van de boekenwurm" werd ter gelegenheid
van de jaarwisseling in december 1962 voor de vrienden van Standaard-Boekhandel in de Cochin-letter door de Drukkerij V. Van Dieren & Co te Antwerpen gedrukt. De pentekeningen zijn van de hand van Jos Cornelis, leraar
aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen [61]

Pentekeningen door Jan Cornelis : [1]. Het boekwinkeltje van Plantin. Blz. [6]. — [2}.
W[illem) Rogghé. Blz. [16]. — [3). Adolf} Herckenrath. Blz. [22]. — [4}. L[eo}
J. Krijn. Blz. [39). — [5). L. Smeding. Blz. [41). — [6). S. [ = Jos.) Goudswaard.
Blz. [43). — [71 G.L. Nahon. Blz. [46). — {8}. Het antiquariaat van J.B. Schoepen. Blz. [48]. [9]. E. De Bock. Blz. [51]. — [10). Maurits] de Meyer. Blz. [55).
Wit : blz. [1-2, 3, 59-60, 62-64].

Omsl. : purper op grijs.
Oplage : 1805 exx. gratis verspreid onder de vrienden en relaties van Standaard-Boekhandel.
BB ; mei 1963, nr. 1466.

1964
In de spiegelbollen
118g

In de spiegelbollen
Herinneringen 1
Uitgerij Heideland — Hasselt(1964) 18 x 10.7, 176 blz.
[1]
In de spiegelbollen I I
[ 1 17 ] 1 I Lode Baekelmans
Vlaamse Pockets
Titelpagina
[3]
© Copyright 1964 Uitgeverij Heideland — Hasselt[4]
5
Inleiding

Lode Baekelmans ^

Citaat : To err is human, to forgive divine.
Get. : De auteur

Familiealbum

7-44

Citaat : Als vader Adam spitte / En moeder Eva span / Waar was dan de gentleman ?
VGi ; mei 1959.
45-72
De familie van mijn vrouw
Gedat. : 15 juni / 15 juli 1959.

VGi ; april 1960.
De Entrepotplaats

73-81

65
Gedat. 13/14 juli 1953
nov. 1953.
:

TP

;

De Paardenmarkt

82-103

Opdr.: Aan G. Schmook, vader van de populaire leus
los".
DWB nov. 1959.

:

Antwerpen laat Brussel niet

;

De stadswaag
Weerspiegeld Antwerpen. Antwerpen, 1929.
Herman van Puymbrouck

104-105
106-112

Citaat Op zoveel dingen heeft de dood zijn vingertoppen gedrukt ...
H.V.P.
In aant. Antwerpen, 11 mei 1884 Konigswinter 29 juni 1949.
DWB nov. 1959.
:

:

—

;

Edmond Picard

113-120

DWB juli-aug. 1961.
;

120-123

'De Klok' in het Klapdorp
De Prijs van Rome in de Falconpoort
In aant. Frans Huygelen
DWB juli-aug. 1962.
:

:

Antwerpen 1878

124-128
—

Brussel, 5 november 1910.

;

Icarus

129-134

Uit Richard Minne... 1891-1952. Gent. 1951.
:

13 5-146

Flamingantenplicht

Opdr. Aan R. Declerck, een paar bladzijden uit mijn herinneringen.
Uit Liber amicorum Richard Declerck. Antwerpen, 1960.
:

:

De Universiteit te Antwerpen
De Vereniging van Vlaamse letterkundigen
Vader Gilliams
Een eigengereid Limburger Leo Frensen

147-150
151-161
162-166
167-174

:

TAT 23 febr. 1962.
;

Inhoud

[175]

Vlaamse Pockets. 116-130

176]
Druk. Kempische Boekhandel, Lindedreef, Retie.
le dr. mei 1964. Oplage 6.500 exx.
Omsl. in kleurendruk ontworpen door de drukker. Op achterzijde portr. van L.B. met
biogr. nota.
BB sept. nr. 1964, nr. 1964, 30 fr.
[

:

:

:

;

66
II. Bijdragen in tijdschriften, week- en dagbladen, jaarboeken, almanakken,
bloemlezingen, inleidingen of nawoord tot het werk
van andere auteurs
1906-1907
312a

Fragm. uit : Lenteidylle.
Opg. in de boekbespr. van „Zonnekloppers" door J.A. van Lieshout. — VoT.
VII. 1906-1907. II, 127-130.

503a

1910
Op de Zondagmarkt te Antwerpen.
In : M. Brants en 0. van Hauwaert. Nederlandsch leesboek voor de hoogere
klassen van middelbaar en normaal onderwijs. [I] . Gent, Uitgeversfirma
I. Vanderpoorten, 1910, 125-127.
Fragm. uit : De sabelslikster. (Uit : Grauwe nevels. 1901.)

1913
632

In aant. bij te voegen :
Dit tijdschrift is ook verschenen met op het omsl. de titel : Europa vereenigd met
„Groot Nederland." Maart 1913, 324-340.

1918
835a

1148

Schuimertjes, door P. Vingerhoets. Antwerpen.
In : Het Boek. Gust Janssens' Algemeen letterkundig overzicht.
Antwerpen, G. Janssens, [ 1918] , 14 1-142.

1914-1918.

1925
De zee, het schip en de zeeman in de literatuur. — Vgt ; 24-2 5 juli 193 7, [5],
met houtsn. : Sirene, door F. Masereel ; 31 juli 1937, [ 5 -6] , met ill. : Oude
schepen naar een document door P. Breughel ; 2 aug. 1937, [ 5 ] , met portr. van
L.B.

1325b

1929
Citaat uit het oordeel over : Het boek der sonnetten, door A.T.A. Heijting.
's-Gravenhage, opgen. in : A. Heyting. Het rondeel. Den Haag, Drukk. „Luctor et emergo, 1929, 94.

1338a

1930
Herinneringen van Vlaamse schrijvers. (Ontmoeting met het kloosterzustertje).
— ZbVgt ; 23 nov. 1930, 3.
Fragm. uit : Bekentenissen van een letterkundige bibliothecaris. (Het Boek van Vlaanderen 1930.)

1938
1454

1465a

Op de 2e r. bij te voegen : Met portrn van L.B. en E.F.D. Lauwers.

1939
Een schrijven aan F. Van Cuyck, Bestuurder van Het Tooneel. — T ; 4 maart
1939, 4.

Bedanking voor de hulde gebracht aan L.B. in Het Tooneel.

1478a

1940
Nero versjacherd. Met portr. door L. de Smet en 1 tek. — Pd ; 11 april 1940,
[101-11.

O.t. : Suske Vereist. III. Uit den piepzak. (Uit : Pleisteren. 1939.)

67

1482a

1941
Het Museum voor Vlaamsche letterkunde.
In : Beknopte Handelingen van het Dertiende Vlaams philologencongres.
Gent 17-19 april 1936. [Gent, Vlaams philologencongres, 1941 ? ] , 17-19.
BB ; 1941, 13e afl. bijv., nr. 5104.

1944
1535a

Das Glücksrad. Mit 2 Holzschn. von L. de Jaegher.
In : J. Simons and E. Charlet. Zwischen Leie and Schelde ; eine Blumenlese
aus der flämischen Literatur. Braunschweig-Berlin-Hamburg, G. Westerman,
[ 1944], 8-144.
O.t.: Het rad van avontuur. 1933.

1947
1542a
1542b

1548b

In memoriam F. Timmermans. -- DWB ; juni 1947, 257-258 ; met portr. van
F. Timmermans.
Het Vlaamse boek sedert 1940. — LB-BB ; juli-aug. 1947, 8-12.
1948
Een oudejaarsavond.
In : H.G. 't Hooft en P. de Rijcke. Lichtstralen ; bloemlezing voor het voort
onderwijs. I. 3e dr. 'Groningen-Djakaerta, P. Noordhof, 1948, 96-103.-gezt
Uit : Menschen. 1917.

1950
1576a

Piet van Assche. — Vooruit ; 24 nov. 1950.
Uit : MV ; okt. 1950, 3-4

1618b

Tille's huwelijk.
In : J. Kuypers en Th. de Ronde. De gouden poort ; beknopte uitg. met literatuuroverzicht. 7e dr. Antwerpen, De Sikkel, 1955, 219-221.

1955

Fragm. uit XIVe hoofdst. van „Tille". 1912.
BB ; okt. 1955, or. 3397.

1956
1621a

Agent nummer zeventien.
In : E. Bauwens, S.J. Zuid en Noord ; een bloemlezing uit Zuid- en Noord
schrijvers. I. Voor minder gevorderde leerlingen. 25e uitg. 2e opl.-nedrlas
herz. door J. Naë, S.J. Brugge, Desclée de Brouwer, 1956, 146-148.
Uit : Menschen. 1917.

1959
1628

Onderaan bij te voegen :
Blz. 1-16, 16-20 uit : Mijn Zeeuwse familie, ingelast op blz. 5-11, 19-31 ; 5e r. (4e8e r. ♦. b.) op blz. 7 bijgevoegd.

1629

Herinneringen. Aan G. Schmook, vader van de populaire leus „Antwerpen laat
Brussel niet los". De Paardenmarkt. — DWB ; april-mei 1959, 219-230.
Mijn eerste school... Kauwenberg

1630

Abraham Hans. Met portr. — LN ; 6 juli 1959, 2.
Fragm. uit artikel opgen. in : Een geliefd Vlaams volksschrijver. A. Hans overleed
twintig jaar geleden.

1631

Herinneringen. Herman van Puymbrouck (Antwerpen, 11 Mei 1884 -- Königswinter, 29 Juni 1949). — DWB; nov. 1959, 548 -552.
Het nr. verscheen aanvang dec. 1959.

1632

Heilige nacht. — TAT ; 18 dec. 1959, [ 1 ]- 2 .
Uit : 't Is de liefde ! 1923.
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1633

Een oudejaarsavond.
In : H.G. 't Hooft en P. de Rijcke. Lichtstralen ; bloemlezing voor het voort
onderwijs. I. 7e dr. Groningen-Djakaerta, P. Noordhof, 1959, 96-103. -gezt
Uit : Menschen. 1917.

1634

1960
Flamingantenpolitiek. Aan R. Declerck, een paar bladzijden uit mijn herinneringen.
In : Liber amicorum gouverneur Richard Declerck. Antwerpen, Uitgeverij Ontwikkeling, (jan. 1960), 21-29.

1635

Benelux, culturele samenwerking, douane. — MV ; maart 1960, 31.

1636

Herinneringen... Edmond Picard (Brussel, 1836 — Dave, 1924). — DWB;
maart 1960, 164E-168.

1637

De familie van mijn vrouw. — VGi ; april 1960, 193-210.
Gedat. : 15 juni/15 juli 1959.

1638

Herinneringen. De veelzijdige, eigenaardige en eenzame Frans Gittens. —
T.AT ; 20 okt. 1960, 2 ; met portr.

1639

De Paardenmarkt — Krl ; nov. 1960, 67.
Uit : DWB ; nov. 1959.
Aanv. : Mijn eerste school... Slot : tot aan de Kauwenberg.

1640

De historie van Heyneken de Luyere, door prof. B.H.D. Hermesdorf. —
VMKVA. 1960, [619].

1641

De echtelingen Roothoofd.
In : A.R. van Cauwelaert en A. Vanhassel. Wij zijn allen mensen. (Zesde
van athenea, eerste van middelbare scholen) Antwerpen, De Sikkel, 1960, 6768. (Werkboeken voor zedenleer. A.)
Twee fragmn. uit : De waakhond. (Uit : Het gemoedelijk leven. 1919.)

1642

1643

1961
Woord vooraf. — In : K. Hamsun. Verzameld proza. I. Hasselt, Uitgeverij
Heideland, (1961) , [51-7.
Herinneringen. De prijs van Rome in de Falconpoort. — DWB ; juli-aug. 1961,
404-406.
Frans Huygelen (Antwerpen, 1878 — Brussel, 5 nov. 1940) .

1644

Herinneringen. Van memoires en nog wat ... TAT ; 6 okt. 1961.
De „Mémoiies" van Ellen Forest. Amsterdam, 1960.

1645

Herinneringen. A. Cohen en G. Simons. — T. AT ; 3 nov. 1961, [ 1]-2.

1646

Bekentenissen van een letterkundigen bibliothecaris. — In : Het boek in Vlaanderen 1961. 30e jaarboek van de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse
boekwezen. Antwerpen, (1961) , 14-16.
Met woord vooraf en portr. van de auteur.
Overgen. uit : Het boek in Vlaanderen... Ledeberg-Gent, 1930, 40-44. Zie : nr. 1338.

1647

Groet aan frans-vlaanderen. — OEd ; dec. 1961, 1-4.
Met portr. van L. Baekelmans.

1648

Aan Mejuffer Dr. M.E. Kronenberg. — GP ; 1961, [ 1 ] -2 .

1649

Antwerpen. — In : Synthese van de provincie Antwerpen. Antwerpen, Firma
A.D.L.A., (1961), 11-17.
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1650

Herinneringen in de Vereniging van Vlaamse letterkundigen. — MV ; dec. 1961,
3-11.

1651

Een oudejaarsavond.

In : H.G. 't Hooft en P. de Rijcke. Lichtstralen ; bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. I. 8e dr. Groningen-Djakaerta, P. Noordhof, 1961, 96-103.
Uit : Menschen. 1917.

1652

1962
Herinneringen. Een eigengereid Limburger Leo Frenssen. — TAT ; 23 febr.
1962, [1]-2.

1653

Herinneringen. Praatjes over toneel. Ik bezoek de Schouwburg. — TAT;
14 dec. 1962, [ 6 ].

1654

Herinneringen. Praatjes over toneel. Europa-Hotel. — TAT ; 21 dec. 1962, [ 2 ].

1655

Herinneringen. Praatjes over toneel. De schipbreuk van de Blauwe schuyte. —
TAT; 28 dec. 1962, [1].

1656

Zondagmorgen in de stad.
In : J. Taels. Nieuwe Nederlandse bloemlezing voor het middelbaar, technisch
en normaal onderwijs. I ... Antwerpen, Uitgeverij Pathos, 1962, 114-115.
Fragment uit : Tille. 1912.
Met woordverklaring.

1657

1963
Herinneringen. Praatjes over toneel. Ontmoeting met Louis de Vries. — T.AT ;
4 jan. 1963, 2.

1658

Gedenkdagen. Em. de Bom. — Pc ; mei 1963, 2, met portr.

1659

Victor van den Berghe 65. — Bg ; sept.-okt. 1962 [jan. 1963, 97]-98, met
portr.

1660

Gerard Schmook 1898-1963 ; — Pc. juli-aug. 1963, 2, met portr.

1661

Het oude rijk van de Schavies. — Psp ; X, 1. [ 1963] , 9-12.
Ill. : De Neus van de Antwerpse Poesje.

1662

Mijn clericale ontmoetingen. In de schoot van de Heilige Familie. — Pc ; sept.
1963, 2.

1663

De Vlaamse emancipatie. — NRC ; 20 sept. 1963, 10.
Onder de rubriek : Uw mening.

1664

Mijn clericale ontmoetingen. Een argeloos man [Pater Jozef van Mierlo] . —
Pc ; nov. 1963, [1]-5.

1665

A Monsieur Maurice Maeterlinck.
In : A. van Elslander. Maurice Maeterlinck et la littérature flamande. Gent,
(Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit van
Gent), 1963, 27-30.
Uit : Het Weekschrift voor Vlaanderen. 12 juni 1902, [1-2].
Overdr. uit : Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck. VIII. 1962. Actes du
Colloque international de Gand (31 aout - 1-2 septembre 1962) . Gand, Impr. SnoeckDucaju & fits, 1963, 117-120. Naar aanleiding van het artikel van Maurice Maeterlinck „Commémoration inutile", verschenen in „Le Figaro ", 5 juli 1902.
(
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1666

Een woordje vooraf. — De kat.
In : 1. Uytterhoeven en W. Hellinckx. Gouden bladzijden uit Noord en Zuid.
Voor de Ode moderne [van het] Scheppersinstituut. Lier, Oogst 1963, [ 11-2,
27-28.
Fragm. uit : Een. kat. (Uit grauwe nevels. 1901.)
Gestenceld ex.

1667

Agent nummer zeventien.
In : J. Kerckho f s-G. Moens. De kern. Nederlands taalboek voor het technisch
onderwijs. I. Antwerpen, Uitgeverij Plantyn N.V., [1963], 184-186, portr.
Uit : Menschen. 1927.

1668

1964
In
de
Kempen. Pc ; jan. 1964, 2. Met woord vooraf:
Mijn clericale ontmoetingen.
L.B. 85, get. : R [Bert Ranke, pseud. voor Frans Van Auwera] .

1669

Epiloog.
In : Antwerpen wereldhaven... Leuven, Uitgeg. door Omega. Antwerpen en
Boekengilde De Clauwaert Leuven, [1964], 141-148.

1670

Mijn clericale ontmoetingen. Omgang met monseigneurs en geestelijken. -- Pc;

april 1964, 4.
1671

1965
De mannen van „Elck wat wils". 4 blz.
In : Op Sinjoorke 20 jaar 1944-1964. Keuze uit werk van oud-leerlingen Koninklijk Atheneum Antwerpen. Samenstellers W. Boers, P. Illegems, M. Saint
Ghislain, F. van Hoof. [Antwerpen, Z. dr,] ( 1965 ), 11-13.
Fragm. uit het IIe hoofdstuk. van De mannen van. „Elck wat wils ".

1672

Een woord vooraf. — JW ; [maart 1965], 1.

1673

Mijn clericale ontmoetingen. Vaarwel kap en keuvel. — Pc ; april 1965, [1] , 4.

1674

Herinneringen Pieter de Mets. — LN ; 20 mei 1965, 8. — NG ; 20 mei 1965,
11.

Met portr. van L.B. en zelfportr. uit 1914 door P. de Mets.
1675

De papegaai.
In : J. Buys. Wijde blik ; verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek,
bijeengelezen en ingeleid. Armsterdam-Antwerpen, Wereld-Bibliotheek-Vereniging, 1965, 110-116.
Uit : Het gemoedelijk leven. 1919.
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III. REGISTERS
1. Titels van romans, novellen, gedichten, herinneringen en bij dragen van
verscheidene aard
* Uitgaven in boekvorm en in overdruk
A Monsieur Maurice Maeterlinck. 1 665. Lenteidylle ; tragm. 312a.
* Aan Mejuffer Dr. M.E. Kronenb erg. Liefde en andere ongerustheid. 46a.
118e, 1648.
Mannen van „Elck wat wils ", De ; fragm.
Abraham Hans. 1630.
1671.
Agent nummer zeventien. 1621a, 1667.
Museum voor Vlaamse letterkunde, Het.
Antwerpen. 1649.
1482a.
Argeloos man, Een. 1664.
Mijn clericale ontmoetingen. 1662, 1664,
1668, 1673.
* Bekentenissen van een letterkundige bi* Mijnheer Snepvangers. 46a.
bliothecaris. 1646.
Benelux, culturele samenwerking, douane. Mijnheer Snepvangers ; fragm. 118d.
1635.
Nero versjacherd. 1478a.
Boekhandelaars van voorheen. 118 f.
Doolaar en de weidse stad, De ; fragm.
118 d.

Omgang met monseigneurs en geestelijken.
1670.

Edmond Picard. 118 g, 1636.
Eigengereide Limburger, De : Leo Frensen. 118g, 1652.
Epiloog. 1669.

Ontmoeting met Louis de Vries. 1657.
Op de Zondagmarkt te Antwerpen. 1670.
Oude rijk van de Schavies, Het. 1661.
Oudejaarsavond, Een. 1548b, 1633, 1651.
Paardenmarkt, De. 118g, 1629, 1639.
Papegaai, De. 1675.
Praatjes over het toneel. 1653-1655, 1657.

Familie van mijn vrouw, De. 118g, 1637.
Familiealbum. 118g.

Piet Van Assche. 1576a.
Prijs van Rome in de Falconpoort, De.
1643.

Echtelingen Roothoofd, De. 1641.

Flamingantenplicht. 119 g.
Flamingantenpolitiek. 1634.

Rad van avontuur, Het. Novelle ; fragm.
118d.

Gedenkdagen. Em. de Bom. 1658.

Rad van avontuur, Het. Roman ; fragm.

Gerard Schmook. 1660.
Groet aan Frans- Vlaanderen. 1647.

118d.
Robinson ; fragm. 118d.

Heilige nacht. 1632.
Herinneringen. 1629.
Herinneringen in de Vereniging van
Vlaamse letterkundigen. 118ee, 1649.

Sabelslikster, De ; fragm. 503a.
Schipbreuk van de Blauwe schuyte, De.
1655.
Schrijven aan Frans Van Cuyck, Een.
1465a.
Spiegel. 1917, 1929, 1939, 1962. - 118f.
Stadswaag, De. 118g.
Suske Vereist. 1478a

Herman Van Puymbrouck. 118g, 1631.
Icarus. 118g.
Ik bezoek de Schouwburg. 1653.
In de Kempen. 1668.
In de schoot der Heilige Familie. 1662.
* In de spiegelbollen. 118g.
In die guide fonteyne van de boekenwurm.
118f.
In memoriam Felix Timmermans. 1542a.

Kat, De. 1666.
Klok in het Klapdorp, De. 118g.
Lange weg, De. 118f.

* Tille. 35a.

Universiteit te Antwerpen, De. 118g.
Vaarwel kap en keuvel. 1673.
Vader Gilliams. 118g.
Van Memoires en nog wat. 1644.
Veelzijdige, eigenaardige en eenzame Frans
Gittens, De. 1638.

Vereniging van Vlaamse letterkundigen,
De. 118g.
Victor van den Berghe. 1659.
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Villa Yvonne. 46a.
Vlaamsche boek, Het. 118f.
Vlaamse boek sedert 1940, Het. 1542b.
Vlaamse boekhandel, De. 118f .
Vlaamse emancipatie, De. 1663.
Vriend Hein in de buurt. 46a.
Vlucht van de Saksische kanarievogels, De.
46a.
2.

Waakhond, De ; fragmn.
Woordje vooraf, Een. 1666.
Wijsheid van de Saksische kanarievogels,
De. 46a.
Wijsheid en levenslust. 46a.
Zondagmorgen in de stad. 1656.

Periodieken met bijdragen van Lode Baekelmans
a. Zuidnederlandse

Bibliotheekgids, De. Antwerpen [ BG] .
1659-1660.
Boek van Vlaanderen, Het. Antwerpen
[BV]. 1646.
Cinema- en Tooneelwereld. Antwerpen
[CT] . 118f.
Contact. Antwerpen [ Ct ] . 118f.
Dietsche Warande en Belfort. Antwerpen
[DWB] . 118f, 118g, 1542, 1629, 1631,
1936, 1639, 1643.
Gulden Passer, De. Antwerpen [GP] .
1118e, 1648.
Jeugd en Wetenschap. Uitgeg. door de
leerlingen van het Koninklijk Atheneum. Mechelen [ JW] . 1672.
Kringleven ; tweemaandelijks orgaan van
het personeel van de dienst voor openbare reiniging der stad. Antwerpen
[KrIJ. 1639.

Periscoop. Hasselt [Pc] . 1658, 1660, 1662,
1664, 1668, 1670, 1673.
Pinnekensdraad. Brussel [ Pd ] . 1478a.
Poppenspel, Het. Antwerpen [Psp ] . 1661.
Tooneel, Het. Antwerpen [T]. 118f,
1465a.
Tooneel Studio Film. Antwerpen. [TSF] .
118f.
Toneel, Het. — Het Antwerpsch Tooneel.
Antwerpen [TAT]. 118f, 1632, 1638,
1644-1645, 1652-1655, 1657.
Verslagen en mededelingen der Konkl.
Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde. Gent [VMKVA] . 1640.
Vlaamse Gids, De. Brussel [ VGi ] . 118g,
1637.
Volksgazet. Antwerpen [ Vgt] 1148.
Zie ook : Zondagsblad van de Volksgazet.

Mededelingen van de Vereniging van
Vlaamse letterkundigen. Brussel [MV].
118a, 1635, 1650.

Weekschrift voor Vlaanderen. Antwerpen
[WV]. 1665.

Ons Erfdeel. Lauwe (W'est-Vl.) [ OEd ] .
1647.

Zondagsblad van de Volksgazet. Antwerpen [ ZbVgt ] . 1338.

b. Noordnederlandse
Boek, Het. Den Haag [B] . 835a.

Nieuwe Rotterdamse Courant. Rotterdam
[NRC] . 1663.

Europa vereenigd met „Groot Nederland"
[E.GN] . 632.

Van onzen Tijd. [VoT] .312a.

C.

Frans-Nederlandse

Livre belge, Le — Het Belgisch boek.
Brussel LB.BB. 1542.
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3. Vertaling in het Duits
Glücksrad ,Das. 1535a.

4. Opdrachten
Arents, Prosper. 118f .

Huysmans, Camiel. (15.

Baekelmans-Resseler, Al ida. 3 5a.
Bock, Eugeen de. 118f .
Bollangier, Karel. 8.

Meyer, Maurice de. 118f .
Monet, August. 106.
Monteyne, Lode. 20, 112, 113.

Cuyck, Frans van. 47.

Ooyen, Nicolas van. 3.

Declerck, Richard. 118g, 1634.
Delen, Ary, en zijn vrouw. 106.

Schmook, Ger. 118f, 118g, 1629.
Siedenburg, Johan. 27, 38, 42, 74, 113.

Hemel. Edward van_ 45.
Hoof, Fons en Anna van. 106.

Zielens, Lode. 46.

5. Illustratoren, handontwerpers, fotografen
Mets, Pieter de. 1674.

Bryeghel, Pieter. 1148.
Cornelis, Jos. 118f.

Peeters, Jan. 18.

Douwe, Gerard. 3 5a, 46a.
Smet, L. de. 1478a.
Stuyck, Henri. 118d.

Jaegher, L. de. 1535a.
Lauwers, E.F.D. 1454.
Masereel, Frans. 1148.

Verbeke, L.

6. Vertaler
Charlet, Emile. 1535a.
7.

Auteurs van bloemlezingen

Bauwens, S.J., Evarist, en J. Noë, S.J.
1691a.
Boers, W. 1671.
Brants, Martin, en Oscar van Hauwaert.
503a.
Buys, Jaap. 1675.
Cauwelaert, A.R., en A. Vanhassel. 1647.
Charlet, Emile.
Zie : Simons, Jozef, en Emile Charlet.
Hauwaert, Oscar van.

Zie : Brants, Martin, en Oscar en Hauwaert.
Hellinckx, W.
Zie : Uytterhoeven, J., en W. Hellinckx.
Hoof, F. van. 1677.
Hooft, H.G. 't.
Zie : Rijcke, Paul de, en H.G. 't Hooft.
Illegems, P. 1677.
Kerckhofs, J., en G. Moens. 1667.
Kuypers, Julien, en Theodoor de Ronde.
16181.
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Moens, G.
Zie : Kerckhofs, J., en G. Moens.

Saint Ghislain, M. 1671.
Simons, Jozef, en Emile Charlet. 1535a.

Noë, S.J., J. Zie : Bauwens, S.J., Evarist,
en J. Noë, S.J.

Taels, J. 1656.

Ronde, Theodoor de.
Zie : Kuypers, Julien, en Theodoor de
Ronde.
Rijcke, Paul de, en H.G. 't Hooft. 15481,
1633, 1651.

Uytterhoeven, J., en W. Hellinckx. 1666.
Vanhassel, A.
Zie : Cauwelaert, A.R. van, en A. Vanhassel.

8. Drukkers
Antwerpen

Ledeberg/Gent

Drukkerij V. Van Dieren & Co. 118f .
Brussel

N.V. Drukkerij Erasmus. 118d.
Retie

Drukkerij A. Hessens (Robert Hessens).

Kempische Boekhandel. 46a, 118g.

118ee.

9. Uitgevers
Antwerpen-Amsterdam

Hasselt

N.V. Standaard - Boekhandel. 118f .

Uitgeverij Heideland. 35a, 46a, 118g.

Brussel

Wageningen

A. Manteau N.V. 118d.

Pieterse, Johan. 8.

10. Trefwoorden
a. Personen
Aerts, José. 118d.
Assche, Piet van. 1576a
Baekelmans-Resseler, Alida. 38.
Berghe, Victor van den. 1659.
Bock, Eugeen de. 118f.
Bom, Emmanuel de. 1658.

Hamsun, Knut. 1642.
Hans, Abraham. 1630.
Herckenrath, Adolf. 118f .
Herreman, Raymond. 118d.
Heyting, August. 1325b.
Huygelen, Frans. 118g, 1643.
Indestege, Luc. 118d.

Cees, Baas van „De Zwarte Ruiter" . 60.
Ceulenaer, José de. 34.

Jonckheere, Karel. 1 18d.

Cohen, Alexander. 1645.
Cuyck, Frans van. 1465a.

Kronenberg, Maria Elizabeth. 1648.
Krijn, Leo J. 118 f.

Forest, Ellen. 1644.
Frensen, Leo. 118g, 1652.

Lauwers, E.F.D. 1454.
Lieshout, J.A. van. 312a.

Gilliams-Lambrechts, F. 118g.
Gittens, Frans. 1638.
Goudswaard, Jos. 1 18f.
Gyssels, Willem, 118d.

Maeterlinck, Maurice. 1665.

Mets, Pieter de. 1674.
Meyer, Maurits de. 1 18f.
Mierlo, Jozef van. 1664.
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Nahon, G.L. 118f.

Scheuten -Notelé, Mevr. 29.
Schmook, Ger. 1629, 1660.
Schoepen, J.B. 118f.
Simons, Gerardus. 1645.
Six, Remy. 118d.

Overloop, Jan van. 118d.
Picard, Edmond. 118g, 1636.
Puymbrouck, Herman van. 118g, 1631.

Tagore, Rabindranath. 118d.
Teirlinck, Herman. 118d.
Timmermans, Felix. 1542a.

Rogghé, Willem. 118f.
Roover, Adriaan de. 34.

Vingerhoets, Piet. 835a.
Vries, Louis de. 1657.

Plantin, Christophe. 118f.

b. Zaken
Antiquariaatskatalogi
Beyers, J.L. Utrecht. 30.
Bouma's Boekhuis. Groningen. 1, 3.
Hertogh, De. Borsbeek (Antwerpen) . 3,
78.
Knuf, F.A.M. Amsterdam. 3, 56.
Kockx, J. Antwerpen. 1.
Overdiep, H.K. Antwerpen. 20, 63.
Rooy, J. van. Leiden. 20, 25, 39, 60, 64.
Schumacher. Amsterdam. 1, 27, 42, 57,
74, 89, 113.
Standaard - Boekhandel. Antwerpen. 8.
Tille, De. Leeuwarden. 58.
Vandevelde, A.W. Brugge. 56.
Antwerpen. Provincie. 1649.
Antwerpen. Stad.
Archief en Museum voor het Vlaamse
cultuurleven. 3, 8, 20, 38, 45, 46, 47,
65, 74, 106, 112-113, 118d. — Zie
ook : Museum voor Vlaamse letter-

kunde.
Entrepotplaats. 118g.
Falconplein. 118g.
Klapdorp 118g.
Kauwenberg, 1639.
De Klok aan het Klapdorp. 118g.

Koninklijke Nederlandse Schouwburg
Blauwe Schuyte, De. 1655.
Europa-Hotel. 1654.
Museum voor Vlaamse letterkunde.
1482a. — Zie ook : Archief en Museum voor het Vlaamse cultuurleven.
Paardenmarkt, 118g.
Poesje, De. 1661.
Prijs van Rome. 118g.
Stadswaag. 118g.
Universiteit. 118g.
wereldhave. 1619.
Zondagmarkt. 1619.
Zondagmorgen. 1656.
Benelux. 1635.
Boek. Boekhandel. Boekhandelaars. 118f .
Boek der sonnetten. 1325b.

Citaten

Als vader Adam spitte ... 118g.
To err is human, to forgive divine. 118g.
Tagor, Rabindranath. 118d.
Clericale ontmoetingen. 1662, 1664, 1668,
1773.
Culurale samenwerking. 1638.
Douane. 1635.
Elck wat wils. 1671.
Flamingantenplicht. 118g.
Flamingantenpolitiek. 1634.
Frans- Vlaanderen. 1647.
Herinneringen. 118f, 1338a, 1629, 1631,
1636, 1638, 1643-1646, 1650, 16521655, 1657, 1662, 1674.
Foto's
Baekelmans, Lode. 35a, 46a, 118d, 1154,
1646.
Bock, Eugeen de. 118f.
Goudswaard, Jos. 118 f.
Gyssels, Willem. 118d.
Hans, Abraham. 1630.
Herckenrath, Adolf. 1 18f.
Huygens, Gerard Willem. 118d.
Krijn, Leo J. 118f.
Lauwers, E.F.D. 1154.
Meyer, Maurits de. 118f .
Nahon, G.L. 118f.
Neus, De. 1661.
Overloop, Jan van. 118d.
Rogghé, Willem. 1 18f .
Schoepen, J.-B. 118f.
Six, Remy. 118d.
Smeding, L. 118f.
Antiquariaat J.-B. Schoepen. 118f.
Kruisschans. 118d.
Sirene. 1248.
Stadsbibliotheek. 118d.
Handschriften van Lode Baekelmans. 74,
118d.
Vereniging van Vlaamse letterkundigen.
118ee, 1650.
Vlaamse boek. 1542b.
Vlaamse emancipatie. 1663.
Zee, zeeman, schip in de letterkunde. 1148.
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Afkortingen
1. Titels van periodieken

Bg
CT
Ct
DWB
GP
JW
LB.BB
MV
NRC
OEd
Pc
Pd
Psp
T
TAT
TSF
VGi
Vgt
VMKVA
VoT
Zb.Vgt

Bibliotheekgids
Cinema- en Tooneelwereld
Contact
Dietsche Warande en Belfort
De Gulden Passer
Jeugd en Wetenschap
Le Livre Beige. Het Belgische Boek
Mededelingen van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen
Nieuwe Rotterdamse Courant
Ons Erfdeel
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MIDDELNEDERLANDSE DIDACTISCHE GEDICHTEN
EN RIJMSPREUKEN

.••
DR. W.L. BRAEKMAN

De Middelnederlandse, tot op heden onuitgegeven gedichten en berijmde spreuken die we hier in deze bijdrage bekend maken, komen
voor in Hs. II 116 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Dit handschrift is afkomstig uit de bekende verzameling van de negentiende eeuwse Gentse hoogleraar C.-P. Serrure en bevindt zich te Brussel
sedert 1873, in welk jaar het uit de nalatenschap van Serrure (t 1872)

werd aangekocht 1 ).
Gedurende de tijd dat het Hs. zich nog in het bezit van de Gentse
hoogleraar bevond, werd door hem in zijn V ad erlandsch Museum
slechts één tekst eruit bekend gemaakt, nl. de eigenaardige proferie van
Bulskamp ) . Na Serrures dood heeft alleen Napoleon De Pauw nog
iets over het handschrift meegedeeld, doch hij beperkte er zich toe een
zeer summier overzicht van de inhoud te geven, zonder de teksten
zelf uit te geven 3 ).
Nochtans bevat dit manuscript een aantal kleine doch interessante
Mnl. teksten, waarvan de meeste nog niet uit andere handschriften
bekend zijn en daarom zeker verdienen voor een bredere kring toegankelijk te worden gemaakt. Onder deze teksten, die alle een sterk didactische inslag hebben, verdient vooral de aandacht gevestigd te worden
op een gedicht over goede tafelmanieren, dat, gezien de zeldzaamheid
van dergelijke kleine traktaatjes, voor onze kennis van de middeleeuwse cultuurgeschiedenis zeker belangwekkend mag genoemd wor(

(

2

(

(1) Catalogue de la Bibliothèque de M. C.P. Serrure. Seconde Partie (Bruxelles, 1873), p. 100, no 2581.
(2) C.-P. Serrure, „Voorzegging van Buiskamp", V ad . Mus. III (1859-60),
424: „Het stuk komt voor in eenen onder my berustenden Codex op papier,
waerschi j nlyk in de laetste jaren der vijftiende eeuw, door eene weinig vaste
hand geschreven ".
3
N. De Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten IIe deel
2e stuk (Gent, K.V.A., 1914), pp. 483-484.
(-

)
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den. Ook is er een helaas onvolledig bewaard, doch zeker niet onver•
dienstelijk gedicht over de broze vergankelijkheid van het aardse be
staan, dat, tot op zekere hoogte, in de door de late middeleeuwen zo
geliefde vorm van een allegorie werd uitgewerkt. Verder verdient nog
een mooi gedicht bijzonder vermeld te worden dat handelt over de
verkieslijkheid van de eeuwige boven de aardse waarden en dat als
titel Jene curte proverbe" draagt. Ten slotte zijn er, naast een belangrijke verzameling rijmspreuken die, op enkele schaarse uitzonde ringen na, mij niet van elders bekend zijn, enkele korte geestelijke
gedichten met gevarieerde inhoud.
Van het opzet om in de hierna volgende uitgave alleen de nog onbekende teksten op te nemen, werd slechts in twee gevallen afgeweken,
nl. voor een groep van enkele spreuken en voor het uit een andere bron
sinds lang bekende gedicht van de Gentse dichter Baudewijn van der
Van Tijtverlies". Dit gedicht komt ook in Hs. II 116 voor
Lore 4
en wel in een versie die in belangrijke mate afwijkt van die welke
door Ph. Blommaert in 1841 uitgegeven werd. Veruit in de meeste
gevallen geeft de versie uit ons handschrift een lezing die zonder twijfel dichter staat bij het origineel. De plaatsen die in Blommaerts tekst
afwijken van de hierna meegedeelde versie, worden in voet--uitgave
nota's vermeld.
Behalve het zojuist vermelde gedicht zijn alle stukken die in het
handschrift voorkomen anoniem, doch reeds vroeg werd op de moge
gewezen dat ook nog een ander gedeelte uit dit manuscript-lijkhed
( ) : „

aan de dichter van „Van Tijtverlies" zou kunnen toegeschreven worden. C.-P. Serrure heeft bij zijn uitgave van de „Profetie van Bulskamp"

reeds op deze mogelijkheid gewezen : vermits, zo schreef hij, „het bundeltje waeruit ze getrokken is, insgelyks het bekende stuk van Baudewijn Vander Lore, Van Tijtverlies, bevat, zou men by gissing de Voorzegging van Buiskamp aen dien dichter kunnen toeëigenen"
Het ligt voor de hand dat om dezelfde reden ook nog andere stukken uit het handschrift van de hand van deze dichter zouden kunnen
zijn. Dit lijkt dan speciaal in verband met het eerste en het tweede
hierna gedrukte gedicht niet onmogelijk, te meer daar het tweede
zeker, en wellicht ook het eerste, onvolledig bewaard zijn, en het dus
niet uitgesloten kan worden dat in de verloren gegane gedeelten ook
(5).

(4) In Hs. II 116 wordt zijn naam gespeld als „van der luere baudewijn".
Zie verder.
(5) C.-P. Serrure, Vad. Mus. III, 450.
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de naam van de dichter zou kunnen voorgekomen zijn, zoals dat in
„Van Tijtverlies" het geval is. Daar deze twee gedichten echter — voor
zover mij bekend — in geen ander handschrift aanwezig zijn, zal zekerheid hier wel niet te verkrijgen zijn, en dient men zich met een loutere
gissing tevreden te stellen.
Het handschrift waarin de hier uitgegeven teksten voorkomen werd
nog niet gedetailleerd beschreven zodat het gewenst is er hier vooraf
enkele gegevens over mee te delen (s) .
1.

Het Hs. zonder tekst :

De eerste twee folio's van het Hs. zijn perkament ; het tweede is veel
kleiner in afmetingen dan het eerste : 141 x + 99 mm. Het grootste
gedeelte van het Hs. daarentegen is papier met watermerk : de eerste
drie katernen (fols. 1-22) en ook het laatste (fols. 38-39) de kop van
een hert met kruis tussen de horens (Briquet, no 14235) . Het vierde
katern (fols. 23-24) : versierde hoofdletter R waarvoor geen sterk
gelijkende vorm in Briquet voorkomt. Het vijfde katern (fols. 25-37)
hertekop met kruis tussen de horens, een afbeelding die verschilt van
de hierboven genoemde en die gelijkenis vertoont met (doch niet
identiek is aan) Briquet no 14229.
De afmetingen der folio's zijn : tot en met fol. 22 : + 145 x 217 mm
(met uitzondering van het tweede perkamentblad waarover reeds hierboven gesproken werd) ; vanaf fol. 23 tot het einde zijn de bladen
wat kleiner : 145 x 207 mm. De afmetingen van de bladspiegel zijn
steeds 96 x + 152 mm. Afschrijving en liniëring zijn met de droge
naald aangebracht ; prikken komen voor op de buitenrand van de bladen. Het aantal regels per bladzijde is vrij constant meestal 22, uitzonderlijk ook wel eens 23 regels. Signaturen, reclamen en custoden ontbreken.
De nummering van de folio's is 1 * en 2* voor de perkamentbladen
vooraan, waarna een doorlopende nummering in potlood van 1 tot 39
volgt. Deze, wellicht door Serrure aangebrachte nummering komt voor
in de rechterbovenhoek der bladen. Een middeleeuws nummer iii komt
voor op het huidige , folio 15e.
Op de twee losse perkamentbladen volgt een katern bestaande uit
:

6 ) Dit in afwachting van het verschijnen van de Inventaris van de Middelnederlandse Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België door
(

J. Deschamps.
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drie diplomata (fols. 1 -6) dat echter oorspronkelijk vier diplomata
telde, zoals uit de teksten die op de huidige fols. 6v en 7' voorkomen,
valt op te maken (zie verder) ; het tweede en het derde katern hebben
elk vier diplomata (fols. 7-22) ; het vierde katern bestaat uit slechts
één diploma (fols. 23-24) ; het vijfde katern uit zes diplomata plus
één blad (fols. 25-37) ;het zesde en laatste katern bevat één enkel
diploma (fols. 38-39). Hieruit volgt dan dat het Hs. zeer onregelmatig samengesteld is : de opbouwformule ervan is
1 + 1+III+IV+I+(VI + 1 ) +I:
een totaal van 41 folio's waarvan de eerste twee (perkament) afzonderlijk genummerd werden : dus 2 + 39 folio's.
(7

)

2. Het Hs. met tekst :

De bladschikking vertoont grote regelmaat, zoals trouwens blijkt uit
het vrijwel constant aantal regels per bladzijde ; de afgeschreven bladspiegel wordt niet noemenswaardig overschreden. Titels zijn in rubriek aangebracht en talrijke rode paragraaftekens komen voor in de
linkerkantlijn.
Fol. 1 * is bijna geheel blank ; tussen fol. 6 en 7 is een blad weg
en dus moet dit waarschijnlijk ook het geval zijn voor fol. 1. Van de
laatste twee folio's van het Hs. is het bovenste derde afgescheurd, met
tekstverlies op fol. 38r. Fols. 2 *v, 38V en 39 zijn blank. Op fol. 39'
komen enkele Franse en Latijnse nota's voor in een zestiende-eeuwse
hand, alsook een paar krabbels ; er is hier ook tekstverlies.
Het grootste gedeelte van het Hs. is geschreven in gotisch minuskelbastaardschrift door één enkele goed leesbare, doch weinig geoefende hand.
Als sporen van het gebruik van het handschrift in latere eeuwen
vallen naast de reeds vermelde zestiende-eeuwse nota's, ook nog te
vermelden : een notitie, ook uit de zestiende eeuw, op het eerste perkamentblad (fol. 1 *r) : „ devocie bouck / met de hant / gheschreven",
en op de versozijde de negentiende-eeuwse potloodaantekening : ,,Fol.
Eene prophecie van Bulscamp (Publié par Serrure Vaderl. Museum
III 423". In dezelfde hand komen ook potloodnotities voor op fol. 8r :
„Lucidarius v. 5429" en op fol. 19" : JBouden van der Lore] ".
De scribent maakt opvallend weinig gebruik van weglatingstekens.
911

( 7 ) Arabische cijfers duiden een folio aan, Romeinse een diploma of dubbelvel.
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Vermeldenswaard is dat hij dikwijls en schrijft voor ende. Interpunctie
ontbreekt geheel.
De structurering van de tekst geschiedt door voor ieder vers bijna
steeds een nieuwe regel te beginnen en door opschriften in rubriek aan
te brengen. Elke strofe begint met een gerubriceerde hoofdletter en in
de kantlijn komen in de spreuken rode paragraaftekens voor. Op fols.
25r-37r werden de Latijnse citaten ook in rubriek geschreven.
3. De band :

Het handschrift werd in de negentiende eeuw gebonden in een moderne band. Als oorspronkelijke band deed zeer waarschijnlijk het
perkamentblad dienst (fol. 1*) dat nu vooraan in het handschrift
mee ingebonden is.
4. Determinatie :

C.-P. Serrure schatte dat het handschrift uit de Jaetste jaren der vijftiende eeuw" (' ) dateerde. De watermerken verstrekken hieromtrent
enige preciezere gegevens. Voor no 1423 5 geeft Briquet data op van
1456 tot 1459 ; voor no 14229 de jaren 1449 tot 1454. Voor het laatstgenoemde nummer zijn de gegevens echter niet betrouwbaar daar het
watermerk in het handschrift niet volledig met dit nummer overeen
Voor het derde watermerk verschaft Briquet natuurlijk geen-stem.
inlichtingen. Daar het schrift in de vroege vijftiende eeuw te dateren
is, mag men met omzichtigheid aannemen dat het handschrift ontstond
omstreeks het midden van de vijftiende eeuw.
Naar het oordeel van Dr. M. Gysseling wijzen de taal en de vrij
uniforme spelling van het geheel van de teksten duidelijk naar Gent.
Enkele schaarse afwijkingen horen o.m. in het Land van Aalst
thuis.
Wenden wij thans onze aandacht naar de inhoud van de teksten 9 ).
8

(

Op het kleine strookje perkament vooraan in het Hs. [fol. 2*r]
komt het volgende vierregelig versje voor
(8) V ad . Mus. III, 424. De passage werd hierboven in voetnoot aangehaald.
(9) Wat in het Hs. in rubriek staat werd vetjes gedrukt. De opgeloste afkortingen werden cursief gezet en de emendaties tussen rechte haakjes geplaatst.
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Men slaet (?) die hondekin voer den liebaert
Omdat men wille datti hem vervaert
Groete wijsheit mach men hem betyen
Die hem by anderen can castien.
Op fols. 1-2v volgt een verzameling van vijfendertig, op het eerste
na alle tweeregelige, sentencie-achtige rijmpjes waarvan het eerste vers
gewoonlijk een vraag is waarop in het volgende vers het antwoord
gegeven wordt. Elk versje is voorafgegaan door een rood paragraaf-

teken.
[fol. ir] b ( 10 )

Die haer sonden met rauwen den pape belien,
Wien eist dat god zine gracie ontseecht ?
Dies herte dat in houerden leecht.

f: In vele lieden es houerdie,
Die zijn van lucifeers paertie.
Wies zielen werden na tli j f verhuecht ?
Die van onduechden gaen in de duecht.

I? Wie verliest Toen ende pine ?
Die dient der weerelt al tleuen zine.
I? Wien eist dat recht en wet gheschiet ?
Hem die ment dar ontsegghen niet.
Wie syn zij die best prys ghecrighen ?
Die zien, hoeren, ende swighen.

f: Wie si j n zij daer men meest dore doet ?
Minne, Vreeze, ende Deerdsche goet.
Wie es donweertste die di dynct ?
Die vele bidt en niet en brijnct ( 11 ) .

I) Wie es alomme wel onthaelt ?
Die vele toept en wel betaelt.
J: Wie ( 12 ) bliuen in dende meest verwonnen (13) ?
Die har doghen ( 14 ) verdraghen tonnen.
(10) Het paragraafteken in rubriek staat in het Hs. naast de tweede regel.
(11) brijnct : het Hs. heeft bel jnct.
(12) N a Wie staat in het Hs. bin doorstreept.
(13) bliuen ... verwonnen : zegevieren, de overwinning behalen.
14 ) doghen : lijden, smart.
(
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[fol.1 v ]

p Secht hoe men best die zonden vliet ?
Met dat men gade mint ende ontziet.
Wat helpt den zieken restoer ( 15 ) ghegheuen ?
Sine gauens niet, waenden zij langher leuen.

b Wien helpt na dleuen testamente ?
Der papen en cleercken der aermer rente.
Secht my oft ongheval staet te spotte ?
Neent metten vroeden, Jaet metten sotten.
Des li j f s doet ducht men ghemeene,
Der zielen doet ducht menich cleene.
I: Moeten die goede die doet ontzien ?
Neen zij, maer der pinen vlien.

I? Es dan steruen pine zo groet ?

God zelue ontsach die bitter doet.

Secht wien meest scuwen zal ?
Den loghenare bouen al.
Wat regneert in grote cleercke ?
Houerde en ghiericheit, mach men merken.
J: Wat tempteert den mensche meest ?
Luxurie ( 16 ) , Nyt maect hem tempeest (17)
J: Taelmans ( 18 ), pleedierres ( 19 ) staen te spronghe
Hem ware nutter adden zij gheene tonghe.
Secht niet : wat mensche es meenen goed?
Die gherechtich zijn, ghetrauwe en vroet.
Wien sullen wij dienen in dit leuen ?
Die ons oase zonden mach vergheuen.

(15) restoer : een uitkering die men reeds voor zijn dood of bij testament
aan liefdadige instellingen of aan de armen doet, ter goedmaking van wat men
zich onrechtmatig mocht hebben toegeëigend.
(16) Luxurie : wellust, onkuisheid.
( 17)
tempeest : ellende, ongeluk.
(18) Taelmans : advokaten.
(19) pleedierres : pleiters.
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Es onse wet een nutte zake ?
Ne ware wet, recht en trauwe brake.
Men sweert en hecht te vele elcx jaers
Dies zijn de vroede van talen scaers.
I: Wien sullen wij in dit leuen meest eeren ?
Die ons de kerstine wet leeren.
Moet emmer elc in sduuels scale ?
Jaet, sweeren, lieghen, ydele tale.
Wat begheeret tvolc tallen stonden ?
Aerdsch goet ende sli j f s ghesonde ( 20 ) .
Twij ( 21 ) mach men tvolc zo ghierich scauwen
Om dat zij gade niet en betrauwen.
Wat sechstu van den riken vrecken ?
Hy es en blijft in sduuels strecken.
Twi j heuet de mensche zo vele letten ?
Om datti breed die gods wetten.
Wie sal die quade bekeeren doen ?
Papen die leuen na haer sermoen.
I, Om leeren men exemple scri j ft
So wel hem die ter duecht bec i j f t.
[fol. 2V]D Tgoede en tquade wille emmer scheeden
Men dient te poynte ( 22 ) niet hem beeden.
Wie sal ons dit best exponeren?
Diet ondersouct en can gronderen

(23) .

Op fols. 2v-5r staat een fragment uit het berijmd traktaat Seghelijn
van lerusaleni, voorafgegaan door de rubriek : Van der zeuen vraghen van Jherusalem zeghelijn.
I nci p. Van Jherusalem zeghelijn
Adde zeuene zonen dats waerheit fijn
ghesonde : gezondheid.
Twij : waarom.
(22)
te poynte : op de juiste wijze.
( 23) gronderen : doorgronden.

( 20 )

( 21)
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Expi. Die zeuen vroede als ic versta

En worder toe vercoren na.
Dit fragment komt, op spellingvarianten na, overeen met vv. 76677974 in J. Verdams uitgave
Het interessante gedicht dat hierop volgt (fols. 5r-6v) handelt over
goede tafelmanieren en „de scanden die ouer tafle ghevallen" en
waarvoor men zich zal hoeden. De Latijnse „benedixie" en de „gratie ",
de twee gebeden die men voor de aanvang van de maaltijd zegt, worden er ook meegedeeld. Dit gedicht is een welkome aanvulling bij de
gegevens die reeds over middeleeuwse wellevendheid en tafelgebruiken door W.H.D. Suringar op het einde van de vorige eeuw werden
bekend gemaakt
(2.4).

(25).

[fol. Sr]

Hieraf moefti hu hoeden.
Dit zijn de scanden die ouer tafle ghevallen
Dies laetter ons af wachten van alle
Die ter goeder lieder tafle pleghen te eten,
H-ets hem noetsake dat zijse weten.
Dit es de benedixie.
Benedicite dominus nos et ea que sumus sumpturi
benedicat dextera cristi. In nomine patris t et filij t et spiritus t sancti amen.

[fol. Sv]

Dit es de gratie.
De tali conuiuio Benedicamus domino Deo gratias.
Agimus tibi gratias omnipotens deus pro vniuersiis
[sic] benef ici j s tuis qui viuis et regnas deus in
secula seculorum Kyerie leyson. xpriste leyson
kierye leison pater noster Et ne nos Retribuere
dignare domfine omnibus nobis bona facientibus
propten nomen tuum vitam eternam. Amen.
Nyement en sal hant an spise slaen,
Voer de benedixie es ghedaen.

J Verdam, Seghelijn van Iherusalem naar het Berlijnse Handschrift en
den Ouden Druk (Leiden, 1878) .
(25)
W.H.D. Suringar, Van Zeden (Leiden, 1892), strofen nrs. 57-60 en
73-80 ; idem, Die Bouc van Seden (Leiden, 1891), vv. 625-662 en 730-736.
Cf. ook Boendales Lekespiegel, III, 4, 317 ; Peter Warnersen, Ta f eitucht.. .
Leerende... Hoe men rich ouer Maeltijdt... ende anders manierlijck ende eer
-baerlichodn
sal (Kampen, ca. 1 560) .
(2-4)

.

88
Nyemen en sal stede nemen die leeft,
Voer datse hen de weert selue gheeft.
Spise, broet ende wijn,
Neemt bi maten, de bate es dijn.
Dat ghi ghebeten hebt wats gheschiet,
En steed weder in de scotele niet.
Hebdi onsuuer nagle oft hande,
Suuertse of hets grote scande.
En steect gheen spijse int soutvat,
Het ware scande saghe yement dat.
In hoere ende in nvese en steect niet
Hu bloete vinghere daert yement ziet.
En stoect hu tande met gheenen messe,
Want meesters leeren ons die lesse.
Weerpt ouer de tafle speecsel no snot,
Dies pleghen, me[n] hautse (' 26 ) ouer zot.
En lecht uwen lepel in gheenre wi j se
Weder in de scotele metter spise.
En roupt om hu scotele niet weder,
Als mense wechdraecht en set neder.
Wacht hu van rupsemen ( 27 ) waer ghi muecht
Ouer tafle, dais eene duecht.
En vernaemt ( 28 ) van gheender spize
Dan ter tafelen es in gheender wize.
Die dri j ncken wille bier of wijn
Sie ( 2e) dat leppen en mont zuuer zijn.
En secht tote nyemen felle woerde
Elc zout begripen diet hoerde.
Si j t altoes simpel van uwer tale,
Oec niet te vele woorden verhale.
En licht niet vp uwen hellenboghe,
Dat ware eene scande hoghe.
Van vrauwen en sal men niet spreken
Ouer tafle, gheen dorper treken (30).
En schelt vp beeste noch vp mesniede (31)
Binnen der maelti j t, voer de liede.
En ruunt ( 32 ) in nyemens hoere, verstaet my,
Ouer tafle, dat leeric di.
Weest blide en spreect properlike,

[fol. 6r]

[fol. 6v]

(26)
( 2*7)

hautse

:

het Hs. heeft zonder twijfel hantse.

rupsemen : oprispen.

( 28 ) vernaemt
het Hs. heeft vermaent.
(29) Sie het Hs. heeft Soe.
(30) dorper treken : gemene streken.
( 31) mesniede
dienstpersoneel.
(32) ruunt : fluistert.
:

:

:
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So zijdi in payse sekerlike.
Van niemen en zuldi spreken quaet
Ouer maeltijt, dats mijn raet.

Als ghi nader maeltijt dwaet,
En spuut int becken niet, dat verstaet.
Het soude den gheselscepe deeren zeere,
Oec waert scande ende onneere.
Dwaet yement met hu an de morghenstont,
Handen, oeghen ende mant
Ne dwaet niet hogher dan hij dwaet
Die met hu te dwane staet.
Ende en lachtert gheene spize
Die ghi nut, in gheenre wij se.
Wie dese poynte wederzeit teenegher tijt
Ne es hem sculdich te nemene zine maeltijt.

Of dit gedicht volledig is, valt moeilijk uit te maken. In alle geval,
zoals er reeds hierboven op gewezen werd, is na fol. 6 een blad ver
gevolg dat van het hierna volgende belangwekkende-dwen,mth
gedicht (fols. 7r-8r) het begin niet bewaard gebleven is. Dit gedicht
bestaat uit strofen van acht verzen met gekruist rijm. Zes strofen zijn
volledig bewaard, van de eerste strofe ontbreken de eerste twee verzen. Hoeveel strofen er mogelijks nog aan voorafgegaan zijn, is niet
met zekerheid vast te stellen. Het thema dat in het gedicht behandeld
wordt, is dat van de vergankelijkheid van het aardse waaraan de mens
zich nochtans wanhopig vastklampt, alhoewel men het vlug „met rauwen moet ... begheuen" . Dit thema sluit aan bij de kenmerkende
doodsgedachte die in het 'herfsttij van de uitbloeiende middeleeuwen
zulk een belangrijke bron van inspiratie voor allerlei kunstenaars is
geweest.

................................................

[fol.7r]

Hi j ne gheeft oec om nyemens danc,
Noch om gheene kuekene vet,
Hij doet scheeden lijf en let
Van der zielen in curter stunt,
Waer de ziele vaert die daerna met,
Die mare es hem al sonder gront.

Nv heeft mi de weert ghedaecht
Dat ic betalen moet mijn ghelach,
Dat es dat mi zeere versaecht,
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Doch moet zijn vp eenen dach.
Nochtan namic gherne verdrach (33),
Omdat ic niet wel en ben bereit.
Ic bidde den weert, oft wesen mach,
Datti mi noch eene wile beit.
Nv heeft mi de weert doen manen
Dat ic mine rekeninghe moet maken.
Het gaet met mi al buten wanen,
Ic en wiste niet eer van desen zaken,
Mijn spize, mijn dranc, mijn edele smaken,
En mine juweele, die moeten hier bliuen.
Waer ic den eersten nacht sal slapen,
Dan ( 34 ) can mi Pape no clerc bescriuen.
[fol. 7v]

Wij moeten rekenen, de weert ende Ic,
Van dat hi mi heeft gheborcht.
Dies es leden een goet stic,
Om hem te betalen bem ic besorghet,
Want die doet eenen schiere worghet (35) .
Hoe seker dat wij wanen leuen,
Sulc gaet slapen, maer eert daghet
So moet bijt hier al begheuen.
Met groten aerbeide quamic hier,
In onrusten es al mijn leuen,
Om eerdsche haue wasic ghier ( 36 ),
Ter weerelt waric gherne verheuen.
Met rauwen moet ict hier al begheuen,
En bezueren metter doet zwaer.
Vader, moeder, nichten, neuen,
Die zijn voren, Ic en weet waer.

[fol. 8r]

(33)
(34)
(35)
(36)
( 37)
( 38)

Aldus hebbic hier gheweest,
Wanen ic quam, dan weetic niet,
Waer ic sal varen, die daer na leest (37),
Hem ware beter dat hi j t liet,
Want hij vindes een cranc bediet ( 38 ).
Die weert die weet al alleene,
Wat ic was, en wat my es gheschiet,
Dats hem te wetene arde cleene.

verdrach : uitstel.
Dan : dat en.
worghet rijmt met daghet.
ghier : hebzuchtig.
daer na leest : daarover nadenkt, daar achter probeert te komen.
hij vindes een cranc bediet : het resultaat is gering.
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Ic wils al bliuen in den weert,
En hi en weets mi gheenen danc,
En ghelden dat ic hebbe vertheert,
Als hijt ghebiet, eist cort of lane,
Want hijt al heeft in zijn bedwanc.
Nv bidden wij hem dor zinen oetmoet,
Datti ons in der Inglen zanc
Bringhe, en voer den boesen behoet.
Explicit.

In het midden van fol. 8r staat in rubriek : Waer antkerst gheboren
sal zijn en hoe. Zoals in een potloodaantekening (Lucidarius v. 5429)
staat aangegeven is de op fols. 8r-1 ir voorkomende tekst een
fragment uit Die Dietsche Lucidarius, de Mnl. bewerking van het
Latijnse leerdicht Elucidarium dat in dialoogvorm geschreven werd en
aan de H. Anselmus van Canterbury (11e eeuw) wordt toegeschreven.
Ph. Blommaert heeft in zijn Oudvlaemsche Gedichten III (Gent, 1851),
pp. 1-74 de Mnl. versie uitgegeven naar Hs. 15642 van de K.B. te
Brussel. Het fragment dat in Hs. II 116 voorkomt, stemt overeen met
de verzen 5428-5 574 in Blommaerts uitgave, met weglating evenwel
van vv. 5494-5500 en vv. 5539-5544. Er zijn een aantal spellingvarianten in het fragment waarvan hier alleen het begin en het einde volgen
Incip. Nv verstaet wel ende hoert
In babelonien die grote poert
Expl. Dan sullen verrisen alle te samen
Die zielen metten lichamen.
De tekst die in het Hs. hierop volgt (fols. llr-13v) is voorafgegaan door de rubriek:
Hier na volghef zij hu bekapt
Eene prophetie van bulscamp.
Deze bekende tekst werd door C.-P. Serrure in het Vaderlandsch
Museum III ('1859-60) 423-430 uitgegeven. Het is de oudste, bekende versie van een profetie die ook nog in latere bewerkingen voorkomt
en gedurende eeuwen een grote bekendheid blijkt genoten te hebben.
5

De reeks rijmspreuken die op fols. 13v-14v voorkomt is voorafgegaan door een rubriek die de indruk kan wekken dat alle erop volgende spreuken over het huwelijk zouden handelen, alhoewel dit in
feite alleen voor de eerste spreuk het geval is. De spreuken zijn ongelijk in omvang en alhoewel rode paragraaftekens het begin van elke
spreuk schijnen aan te geven, lijken in de vijfde spreuk de laatste drie
verzen een afgerond geheel te vormen. De laatste drie spreuken slui-
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ten wat de inhoud betreft nauw bij elkaar aan.
[fol. 13v] Dit zijn proverben van huwene
Het behouft wel ende ( 3.9 ) het es goet
D-at men den persoen wel kinne,
Eer men te vaste an legghe de minne.
In proverben staet ghescreuen,
Al hebben zij goet (40),
Zij leeden een arem leuen.
[fol. 14r]

k Die (41 ) wille wandelen telker stede,
Die wachte ziere woerde van scerper snede,
Want men qualic gheweten can,
Wie deen den anderen duecht jan (42) .

b Het es jammer (43 ) dat zij zijn zo scone,
Die nyders entie luustervincken,
Voer die edele goede persoen,
Die noede aercheit ( 44 ) souden di j ncken.
Het es zeere quaet eten ( 45 ) en dryncken
Met luustervijncken daer zij zijn :
Met sconen worden zij tfat vul meten (46) ,
En achter rugghe scieten zij haer venijn.
Van hu te scuwene clappaers en clapsterigghen,
Hare wandelinghe (47 ) die es swaer,
An quade menschen mach men leeren,
Oncuusheit, dobbelen (48 ) , drijncken ( 49 ) en sweeren,
Tontide drijncken ende eten (50),
Ende oec die vastendaghe vergheten,

(39) ende ; het Hs. heeft Ende.
(40) Na goet staat een verwijzingsteken naar de woorden hebben zij onruste

die in dezelfde hand onder de regel toegevoegd werden.
(41) Die : het Hs. heeft Sie.
(42) jan ; het Hs. heeft Jan. De betekenis is : gunt, toeschrijft.
(43) jammer : het Hs. heeft Jammer.
(44) aercheit : slechtheid, bedrog.
(45) eten : het Hs. heeft Eten.
(46) tfat
at vul meten ; iemand volmondig loven.
(47) wandelinghe : omgang, verkeer. Het vers betekent : met hen om te
gaan is een bedenkelijke zaak.
(48) dobbelen : het Hs. heeft Dobbelen.
(49) drijncken : het Hs. heeft Drijncken.
(50) eten : het Hs. heeft Eten.
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Ende Oec alle die ghebode,
Die men hauden zoude van gade.

E: Die vroet wille zijn ende gheheert,

Die sal wandelen ( 51 ) metten goeden,
Ende hem van den quaden hoeden,
Ende eist niet ombehoersam (52)
Te gader een wulf ende een lam ?
Daer bij zit, daer bij leert (53),
Condi hu gheraden goet,
Sae muechdi hu hauden ouer vroet.

[ fol. 14v]

Die hier also leeft
Dat hem god de helle gheeft,
Die heeft hier als een dwaes gheleeft.
p Senica, die wijze ( 54 ) spreect :
Die zinen toeren ( 55 ) zo wreect
Daer hi hem seluen bi ontheert,
Hij en es niet wel gheleert.

1: Die wi j se salemoen doet versinnen

Dat men smenschen wi j sheit binnen
In zijn verdraghen mach bekinnen.

Die wille verdraghen leeren
Peinse ( 56 ) om die passie ons heeren (57),
Die also vriendelic verdrouch,
Dat men naect an den cruce slouch.

De groep verzen waarin volgens de titel „tbeghin van alre wijsheden" wordt uiteengezet (fols. 14v-16v) bestaat uit vijftien spreuken
van nu eens vier dan weer zes paarsgewijs rijmende verzen. De derde
laatste spreuk bevat echter slechts drie verzen waarvan het eerste niet
rijmt, zodat we kunnen vermoeden dat hierna een vers verloren gegaan
is (zie verder) . Het begin van elke nieuwe spreuk is in het Hs. aangeduid door rubricering van de eerste letter.
( 51) wandelen : omgaan.
( 52) ombehoersam : ongepast.
(53) Het vers betekent : met wie men omgaat, daar ondergaat men de invloed
van.
(54) Het Hs. heeft dittografie van die wijze.
(55) toeren : toorn.
(56) Peinse het Hs. heeft Veinse.
(5.7)
ons heeren : het Hs. heeft ontheeren.
:
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Met uitzondering van de voorlaatste spreuk komen alle de hierna
volgende tekstjes samen met vele andere voor in het perkamenten vijftiende-eeuwse handschrift 7970 van de Fideikommissiebibliotheek te
Wenen. De verzameling uit dit Weense handschrift werd door Wil
uitgegeven
• De voornaamste varianten worden in-helmBäukr
voetnota meegedeeld.
(58)

Theghin van alre wijsheden
Alder wysheit fondament
Es dat men gode mint en kent (59) ,
Daer vele sotte lettel vp rouken (60)
Die lieuer ydele glorie zouken.

[fol. 15r]

Hij es wijs die gode mint,
Hij es wijs die hem seluen kint,
Hij es wijs die hem wacht van sonden,
Hij es wijs die goet en quaet can gronden (61
Hij es wijs die de doet ontziet (62),
Hij es wijs die quaet gheselscap vliet.
Hij es zod die hem te vele onderwint,
Hij es zod die hem te vaste verbint,
Hij es zod dien tsine niet en ghenoucht,
Hij es zod die hem met soften voucht.
Die altoes metten goeden wandelt,
Hoe zottelike dat hi hem andelt,
Hij moet altoes met eeren lenen.
Die volghen wille den quaden,
Ende pleghen ( 63 ) harer daden,
Hij ( 64 ) moet int hende sneuen.
Die meeste wijsheit die men vint,
Dats dat elc hem seluen kint.
( 58

) Wilh. Bäumker, „Mittelniederlándische Spruchdichtungen", Jb. des

Ver. f. ndt. Sprach f orschung XIII (1887), 106-107.

De eerste twee verzen werden naar een ander Hs. uitgegeven door
W. De Vreese, „Middelnederlandsche Gedichten, Liederen en Rijmen", Ts.
( 59)

Ned. Taal- en Letterk. XX (1901), 280.
(60) rouken : zich bekommeren om.

(61) gronden doorgronden, onderscheiden.
(62) ontziet het Weense Hs. heeft ansiet
(63) N a pleghen volgt in het Weense Hs. oec.
:

:

( 64

) Hij in het Weense Hs. Die.
:
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[fol. 15v]

En daer toe die meeste rijcheit
Di j nct my zijn ghenouchtelicheit (65),
Want wien ghenoucht ( 66 ) datti heeft,
Hij es een ( 67 ) die rijcste die leeft.
En es nyemen arem, sunder alleene ( 68 ),
Dien dat zine ( 69 ) dijnct te cleene,
Laet hu ghenoughen int ghevouch,
Die tsine ghenoucht es ri j c ghenouch.
Die meeste heere dat es trauwe,
Trauwe es alre heeren vrauwe.
Hij es wijs en wel gheleert,
Die alle dijnc int beste keert.
Gherechtich, Ontfaermich ( 70 ), Wetende, Milde,
Die dese viere poynte wel hilde,
Hij soude hemelrike ghewinnen
En alle de weerelt zoudene minnen (71) .
Hoefsche ( 72 ) tale en groet oetmoet,
Bri j nct alle dijnc ten besten.
Daer bi es verswighen goed,
Die can bedwinghen zinen moet,
Hij verwint ( 73 ) ten lesten,
Dies zal hi in vruechden vesten (74) .

[fol.16r]

( 65)

Oetmoet ( 75 ) es zoete ende zachte,
En heeft al goed in haer ghedachte.
Oetmoet (76) breect allen stri j t,

ghenouchtelicheit : genoegen nemen met wat men heeft (zie volgen-

de verzen) .

(66) ghenoucht : het Weense Hs. heeft genoech is.
(67) es een : het Weense Hs. heeft is.
(68) Dit vers luidt in het Weense Hs. : Niemant en is arm dan hi alleen.
(69) Dien dat zine : het Weense Hs. heeft Die syn guet.
( 70 ) Ont f aermich : het Weense Hs. heeft barmhertich.
('71)
minnen : het Hs. heeft winnen.
(72) Hoe fsche : het Hs. heeft Hoessche.
(73)Na verwint staat in het Weense Hs. voirwaer.
(74)
in vruechden vesten : op vreugde zijn gedrag bouwen. De zesde regel
van deze spreuk komt niet voor in het Weense Hs.
(7.5) Oetmoet : het Weense Hs. heeft Oetmoedicheit.
( 76 ) Oetmoet : het Weense Hs. heeft Oetmoedicheit.
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Oetmoet ( 7 7 ) verledicht allen ( 78 ) ni j t,
Die der oetmoet wille pleghen,
God en salve niet ( 79 ) begheuen.
Dies zijt seker ende ghewes,
Datti ( 80 ) meer te prizene es
Die zinen grammen moet bedwi j nct,
Dan die een borch ( 81 ) met crashte wint.
Weetti wat ic ghescreuen zach ?
Wilstu verwinnen, zo verdrach.
Moghestu verwinnen dine vijf zinne,
Sekerlic du suls verwinnen.
Laetstuse oec dij n meester wesen,
Du ne suls nemmermeer ghenesen (82).
Die wel ( 83 ) can verdraghen, swighen en horen,
Vele rusten es in hem gheboren ( 84 ) .
Swi j cht, hoert ende verdraecht,
So en weet nyemen wat ghi saecht ( 85 ) .

[fol. 16v]

Gode minnen ende ontzien,
Sonde scuwen ende vlien,
Ghe [rJ ne vergheuen, node wreken,
En van ( 86 ) vianden wel te (87 ) spreken,
Die dit dade, god saude hem gheuen
Bliscap na dit carte leuen.
So wien -dijnet datti ghenouch can,
Hij en wert nemmermeer vroet ( 88 ) man,
En wien dijnet dat hi es wijs,
Van sotheden haut hij den prijs ( 89 ) .

(77) Oetmoet : het Weense Hs. heeft Ende Si.
(78) allen : het Hs. heeft allem.
(79) salve niet : het Weense Hs. heeft salve nymmer.
(80) Datti : het Weense Hs. heeft Dat eene.
(81) borch : burcht.
(82) Van deze zesregelige spreuk komen alleen de eerste twee verzen in het
Weense Hs. voor.
(83) wel : dit woord ontbreekt in het Weense Hs.
(84) In het Weense Hs. luidt dit vers : Vele rusten sal hem geboeren .
(85)
.naecht : het Weense Hs. heeft iaecht.
86)
Na van staat in het Hs. w doorstreept.
(87) Na te staet in het Hs. spreke doorstreept.
(88) vroet in het Weense Hs. staat wiis.
in het Weense Hs. : Die draecht van alre sotheit prils.
( 89 ) Dit vers luidt
,
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Het volgende stuk (fols. 16v-17r) draagt het misleidend opschrift
Eene curte proverbe ; in werkelijkheid volgt een niet onverdienstelijk

vroom gedicht van zeven strofen. Dit gedicht staat in het Hs. als proza
geschreven ; de beginletter van elk vers werd echter met een hoofdletter en het begin van elke nieuwe strofe met een kapitaal in rubriek
aangeduid. Elke strofe bestaat uit zes korte verzen met als rijmschema
aabccb. Een uitzondering hierop is echter de laatste strofe die slechts
vijf verzen telt en waarin wellicht het tweede vers uit het origineel
weggevallen is.
Daarop volgen twee proverben van ongelijke lengte (4 en 8 verzen)
en van verschillend rijmschema, die qua inhoud los staan van elkaar
en van het voorafgaande gedicht, alhoewel niets in het Hs. zelf daarop
wijst.
[fol. 16v]

Eene curte proverbe.
Het es wel tijt
Dat diedelijt
Van eerderike
In my faelgiere (90),
Ende ic viziere
Vp hemelrike.
Ic ben gheen kint,
Ic hebbe gheniint
De ydelhede.
Het es mine bate,
Dat icse late,
En gode aasbede.
Si j n Toen es cranc,
En sonder danc,
Die der weerelt dient.
Alstu waens lenen,
Bestu doet bleuen,
Sich lieue vrient.
Also helpe mi god,
Hij es een sod
Van sinen zinne,
Die latet gode,

(90)

faelgiere

:

bezwijkt, ophoudt.
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En zine gebade,
Om eerdsche minne.
Want eerdsche dijnc
Faelgiert varijnc (91)
Al bi natueren,
En hemelrike
Mach eeuwelike
In mij ghedueren.
Willic verwinnen,
So moetic minnen
Den heere hier bouen,
Die mi mach gheuen
Eewelic leuen,
Hem willic Jouen.
Ic ben mesdadich,
God es ghenadich,
Hij zij mijn troest,
Want tallen stonden,
Huut minen zonden,
Hi mi verloest.

Dat beghinsel der wiser leere
[fol. 17r] Dats de vreese gods ons heeren,
Ende alre vroescap fondament
Dats dat de mensche hem seluen kent.

0 mensche dinen vorledenen tijt
Ghedi j nct en dijnre vrienden trauwe,
Vreese dijnre vianden ni j t,
Jeghenwordeghen tijt bescauwe,
Toecommender tijt so wes vp dijn hoede,
Hope no duchte niet te zeere,
Hautti in ghestaden moede,
Aire dijnc danct onsen heere.
Explicit

Pas na deze rubriek „Explicit" kondigt een nieuwe titel „Vele proverben" aan (fols. 17r-19r) , alhoewel men dit opschrift reeds vóór
de twee laatste rijmspreuken verwacht. De vijftien spreuken waarvan
het begin steeds door een rood paragraafteken aangegeven werd, zijn
(91)

varijnc : spoedig.
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zeer ongelijx in lengte en variëren van een enkel tot twaalf verzen.
De wijze koning Salomon en Seneca worden als autoriteiten aangehaald, de laatste een „Gewáhrsmann" voor een eerder heidens stoïcijns
aandoende levenshouding.
Vele proverben
b Hij es wijs die dende vermeerct
Vander di j nc daer hi tbeghyn af weerct.
Al heuet tbeghin een goet behaghen,
Thende moet den last draghen (92) .

b Hoeren, meerken, zwighen, weerken.
Duechdelichede es een cierlic cleet
Dat bouen aller chierheit ( 93 ) geet ;
Die dat cleet van duechden heeft an ghedaen,
D ie es ouer al wel ontfaen,
Hij es ghemint in ( 94 ) zine daghen,
Van den ghenen diene noyt en saghen.
-

b Den abite doet men nu groet heere
[fol.17v]

(95),

Maer de duecht mint god onse heere.
Ghi sult gaen in simpeler cuuschede,
Senica seit : salich es hi, zijt Beker des,
Die zijns selfs zo meester es,
Dat hi den dach van den morghen
Ombeiden dar ( 96 ) zonder sorghen.

Ii 0 mensche, peinst in aller tijt,

Wanen ghi quaemt, en wat ghi zijt,
En wat ghi emmer werden moet,
Als die doet comt onverhoet (97) .

(92) De twee regels Al heuet ... draghen staan in het Hs. in de kantlijn
toegevoegd, met een verwijzingsteken in de tekst.
(93) chierheit : sieraad, opschik.
( 94 ) in : het Hs. heeft In.
\
(95)
Het habijt bewijst men nu grote eer.
96 ) ombeiden dar : verwachten durft.
(97)
Een zesregelige versie van deze spreuk werd uit het Cromburgse Hs.
uitgegeven door W.H.D. Suringar, Van Zeden (Leiden, 1892), p. 23 :
((

0 mensche, ghedinct in alre tijt,

Wanen ghi quaemt, ende wie ghi si j t,
Ende waer hu te vaerne betaemt,

100
p Senica seit, die heere groet,
Die wise en pijnt hem cleen no groet,
Te weenne om ziere kinder doet,
Noch oec omme ziere vriende goet,
Altoes heeft hij vast in den moet,
Dat hijt verdraecht in zine zinne,
Als hij zijn herte leech daerinne ( 98 ),
Dat hij hem emmer moet volghen,
Alldus verdraecht hijt onverbolghen.
0 mensche als ghi steerft werddi ghedeelt in drien,
En als elc eendeel heeft van dien,
Hij ne gaeft niet om dander beede,
Want die de siele heeft in zijn gheleede (99),
Hij en gaefze no om den lichame no om tgoet,
Ende thoyr (1'00) es also ghemoet
Dat zij niet en gauen dat goet,
Want den voormen es bequame den lichame,
Dat zine niet en gauen om de ziel no om tgoet.
Hieromme es hi wel verwoet (101),
Die ziele en lijf auontuert
Om ri j chede die onlanghe duert.

[fol.18r]

Die es van zinne vroet,
Weet dat hij stellen moet
Eiken dach in diere ghebare (102)
Oft zinen lesten dach ware.

13 Saelmoen peinst in zinen moet

Datti sonde kiesen wijsheit voer goet.
Hij peinsde dat in zinen moet:
Adde hij wijsheit, by adde goet
Want hij bewaerter hem met, des zijt vroet,
An ziele, an lijf, an goet.

Ende wat ghi waert, eer ghi hier quaemt,
Ende wat ghi endeli j c werden moet,
Ende dat -die doot comt onuerhoet.
Cf. ook L. Indestege, Middelnederlandse Geestelijke Gedichten, Liederen, Rijnlspreuken en Exempelen (K.V.A. Gent, s.d.), p. 96, no 65.
(98) De twee verzen Dat hijt ... daerinne staan in het Hs. in de kantlijn,
met een verwijzingsteken in de tekst.
(99) gheleede : macht.
1,0 0 ) thoyr
de erfgenamen.
(101) verwoet dwaas.
(102) ghebare : wijze.
(

-

:

:
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[fol.18v]

p In den jonghen daghen
Soudemen goet winnen ende behaghen
Dies men van noede es in de haude daghen
Die gherechtich es ende goet,
Als ons scrifture verstaen doet.
Die in zine jonchede ghenouch heeft,
En tote in zine audde leeft,
Die dan heeft breke (103) van goede,
Dat es dobbele aermoede,
Ons seit saelmoen, die wijze man,
Dat die doet gheuen can.

b Senica zeit, die groete heere,
En mint den clappen ( 104 ) niet te zeere,
Daer volghef altoes breke (105) na.
Die wijse can van verren verzien
Dinghen die namaels mochten messchien.
Proper zo eist den vroeden,
Baet te zoukene in hoeden.
Onsen onghevalleghen (106) zin
Doen wij gapen om ghewin,
Wij willen dat ons niet en bestaet (17),
Dat ons bestaet, en willen wij also niet.

b Scone zeden sander ouermoet,

[ fol. 19r]

Lettel spreken en tselue goed,
Van vremden dinghen niet onderwinden,
Gherechticheit altoes verzinnen,
Onduecht vromelic wederstaen,
En metten vroeden te rade gaen,
Ende te poynte connen verdraghen,
In noede bistaen zinen maghen,
Te maten nemen en gheuen,
En altoes vroedelic leuen,
Die dese .x. poynte heuet an,
Mach wel heeten een vroet man.

j: Wat es vander scoenheit, die ghi ziet,

Daeromme dat men der minne pliet (108)
So slacht der blomme (109), die staet int groene,

breke : gebrek.
den clappen : het praten.
(105) breke : twist, ruzie.
(pos) onghevalleghen : rampzalige.
(107) bestaet : toekomt.
(1013) pliet : beoefent.
(109) blomme : het Hs. heeft blomne.

(103)
(1-04)

102
Die verdroecht na haren sayzoene,
Als die ghene die heeft verloren,
Scoenhede ende guere (110) .
Die scoenhede es een cranc toeuerlaet :
So zoe meer ter audde waert gaet,
So zoe meer vergaet en dwi j nt,
Dat zo ten hende niet en schijnt.
Hij doolt arde zeere, dat ghi j t wet,
Die -de scoenhede jeghen de duecht zet.
Beter es een leelic, wijs man,
Dan een onwijs, arde scoen man,
Die juecht die es verwaent,
Domphede (111) eist diet hare vermaent.
Dat es een zalich mensce, ende J. goet,
Die de vreese gods, al onghelet,
In alle zine gheweerken zet.

Het gedicht Van tijtverlies (fols. 19r -22v), toegeschreven aan de
Gentse dichter Boudewijn vander Lore ( 112 ) werd door Ph. Blommaert (113) uitgegeven naar de versie die voorkomt in Hs. 192 van de
Bibliotheca Hulthemiana (nu K.B. Brussel, Hs. 15 589 -623) . Een vergelijking van de door Blommaert gedrukte tekst met die welke voorkomt
in het Hs. dat ons hier bezighoudt, heeft echter aangetoond dat de versie
in Hs. II 116 belangrijke, afwijkende lezingen heeft en over het algemeen een veel betere versie van het gedicht bevat. Verscheidene plaatsen
die in Blommaerts uitgave onverstaanbaar zijn krijgen een aanvaardbare
betekenis door vergelijking met de hierna volgende versie. In voetnota's worden de afwijkende lezingen uit Blommaerts uitgave aangegeven (114
Van tijtverlies.
[fol. 19v ]Ic quam ghegaen al in eene keerke,
Daer ic vele scoender zaerken
De twee verzen Als die ghene ...guere staan in het Hs. in de kantlijn,
met een verwijzingsteken in de tekst ; guere rijmt met verloren.
(111) Domphede domheid.
(112)Frans Mathys, Boudewijn van der Luere, een Gentsch „sprookspreker"
der XIVe eeuw (Lic. Verhandeling Gent, 1944) .
(113)Ph. Blommaert, Oudvl. Ged. II (1841), pp. 109-110.
(114)De talrijke spellingvarianten werden niet opgenomen. Om de vergelijking te vergemakkelijken, werden de verzen genummerd. Hoofdletter B duidt
Blommaerts uitgave aan.
(1.1-0)

:
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[fol.20r]

Sach ligghen, rikelike ghehauwen,
Daer onder heeren, ende vrauwen,
5 Groete meesters, ende prelaten,
Die alle hare rikelike ghezaten
Hadden ghelaten alte male,
En waren in die donker zale
Varen wonen van zeuen voeten.
10 Ic las die letteren met goeder moeten,
Na des carnacioens bediet,
Ende hoe dat elc bi namen biet,
Die daer onder begrauen lach,
Ende int laetste daer ic zach
15 Een den meesten zaerc ghehauwen,
Die eeneghe oeghe mochte scauwen.
Al adde daer onder, des zijt wijs,
Gheleghen een coni j nc dari j s,
Alexander, ofte Ector,
20 Eene tomme die niet was dor
Van sconen weerke, die saghic weluen.
Al daer ouer in my seluen
En constic niet ghewerden vroet,
Wanen comer mochte tgoet
2 5 Dat lach an die tomme reene,
Van gaude, en van dieren steenen,
Voert saghic an die tombe verchiert,
Letteren die waren gheammelgiert:
Ic losse, en zij orconden dies,
30 Dat daer onder lach tijt verlies.
My veranderde daer bi den zin,
Doe hoerdic, ter tomben in,
Eene voys, na mijn bediet,
Die sprat : „En vervaert hu niet,
3 5 Ende ne wilt oec nyewer gaen,
Maer my hoeren, en wel verstaen,

5. Groete : B Hoghen ; 6. alle : B welke ; ghezaten : woonplaatsen ; 8. die
B ene ; 11. des carnacioens bediet : wat het jaartal mededeelt ; 14. daer
B dat ; 15. meesten : B moeysten ; 16. scauwen : B anscouwen ; 17-18 deze verzen luiden in B : Oec lach daer, dies rijt wijs, / Maniere dies conincs
Darijs. De versie in B is blijkbaar corrupt ; 19. Voor Alexander staat in B
Ocht ; 20. B Van werke en was, die saghic welven ; 22. ouer : B omme ;
25. B Dat ane die tomme lach allene ; tomme : graf (zerk) ; 26. dieren stee
; 27. Voert : B Oec ; 28. B Letteren gheamaliert :-ne:Bdirbast
geëmailleerde of geschilderde letters ; 31. My : B Doen ; daer bi den : B mi
mijn ; 32. Voor Doe staat in B ende ; 33. voys : B stemme ; 35. oec nyewer :
B van hier niet ; 36. my : B wilt ; wel : ontbreekt in B ; 40. Doe seindic :
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En willet orconden voort
Den volke dat ghij ziet en hoort,
Van my en sal hu niet messchien."
40 Doe seindic my, en bleef mettien
Hoerende na die stemme claer,
Die bescheedelic sprac daer naer :

[fol. 2Ov]

[fol.21r]

,,Hoerdijt, ti j tverlieseki j n,
Als meest alle mensche zijn,
45 D-ie nu vp de weerelt leuen,
Dies hem zoude therte beuen,
Wisten zijt also ict weet,
Die de meeste in der namen heet,
Es die meeste tijt verlies,
50 Die meest edelt, die meest riest,
En es die onsalichste na de doet,
En es ter weerelt heere zo groet,
Noch prelaet zo hoghe ghewi j t,
Dat hi orbuert zinen tijt,
5 5 Also ne hem god heeft verleent,
Dat noch swaerlic zal beweent
Van hem wesen, eer yet lane.
Die rechte souden gaen, zijn mane,
Die zien souden, die sijn blent,
60 Ende in duechden ombekent,
Die ghesonde zijn worden lam,
Die goedertiere verwoet en gram,
Die vroede die zijn worden spilde,
Sij zijn vree die waren milde,
65 Die gheuers die zijn worden ghier,
Die heleghe keerke es pursemier,
Voercoep ende symonie,
Thoeft der heeren es reynaerdie.
Supti j lheit es nv scalcken vont,
70 Waerheit es der trauwen oncont,
Wille dat es worden wet,
Foerche es voer trecht gheset,

B Ic sechende ; 42. naer : ontbreekt in B ; 43. Hoerdijt : B Hoerstu ; 46.
B Dies hem therte mochte beven ; 48. de : ontbreekt in B ; 49. Es : B Die
es ; tijt verlies : B tijts verliest ; 50. edelt : B edel ; riest : B ries ; 51. En
es die : B Ende die ; 57. wesen : B werden ; 59. sijn blent : B sijn worden
blent ; 60. B Die oude die sijn worden kina. Dit vers rijmt niet met het
voorgaande en is dus wellicht corrupt ; 62. goedertiere verwoet : B goeder
vroede die : B gerechte ; 64. B Die vrecke die sijn-tiernsjvwo;63.
worden milde ; 69. B Suptijlhieit dais scalken gront ; 70. B IVaerheit wies
ontrouwe orcont. B is zeker corrupt ; 72. Foerche : B fortse. De betekenis is
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Costume, vzage, ende eennighe quaet,
Int bouc van preuelegen staet.
75 Singette, zeghelinghe zijn ghedwas,
Dat zekerheit van trauwen was.
Die penni j nc es der weerelt Eere,
Dat scande was, es worden Eere,
Dat heere was, es worden scande,
80 Gods vriende zijn der weerelt viande,
Die goedertiere heeten beesten,
Die liede steruen recht met feesten,
,En zij trauwen sonder vruecht,
Aude rijchede es worden juecht,
85 Die jonghe kintscheit, die niet en weet,
Es wethaudere of beleet.
Het werden kinderen, rudders, en papen,
Deen kint gaet bi den anderen slapen,
Eer harer eenich es vutjaert,
90 Sy gaen ghewapent sonder baert,
En moeyderen elc anderen sonder nijt,
Vrauwen draghen mans abi j t,
[fol.21v]

Die mans gaen ghecleet gheli j c wiuen,
Nyemen mach zonde metten liue
95 Doen na tweerc der luxure.
Maghe, vriende, en ghebuere,
Elc anderen haer wi j f s ontvryen.
Papen, wethauders, hauden amyen
Bouen haer belof van trauwen.
100 Lettel scamen hem de vrouwen,

Die maechden hebben baut ghelaet.
Bastaerdie vari j nc gaet
Al bouen wettelike trauwe.
Dies mach men nv ter weerelt scauwen
macht ; 73. vzage : B saghen : B is corrupt ; eennighe : B ander. De lezing in
B is beter ; 75. B Suptijlheit, scalcheit, dat's ghedwas ; singette : kleine zegels,
zegelringen ; zeghelinghe : het zegelen, waarmerken ; ghedwas : dwaasheid,
B huwen ; vruecht : B vrucht. De lezing in B is minder goed en rijmt trouwens
waardeloze symbolen. De versie in B is zonder twijfel corrupt ; 81. heeten :
B heet men ; 82. B Ende dat volt dat steer ftt met feesten ; 83. trauwen :
ook niet met het volgende vers ; 84. rijchede : B kintscheit ; 85. Die : B Ende ; 86. Es : B WVaent men ; beleet : overheid, gezagdrager ; 89. vutjaert:
B verjaert : uutjaren d.i. verjaren, komt in het Mnl. lVdb. niet voor ; 91. En
moeyderen elc : B Elc die moert. B is corrupt ; 94. zonde metten ; B zonde doen
metten. B heeft hier wellicht de goede lezing ; 95. Doen na tweerc : B na dat
woert ; B is corrupt ; 96. B hfanne, maghe ende ghebueren ; 98. B Papen
104. B Des men
ende wethouders die houden amien ; 103. bouen : B Boven
;
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105 Plaghe, en destrucxie menegherande,

Van bloetsturtinghen, en van brande,
Van watere, en steerften vorleden,
Maer wies toten daghe van heden
Gheschiet es, dan es maer spel,
110 Tgherechteghe sweert es arde snel,
Het es gheslepen an beeden zijden,
Hoet sal steken ofte snyden,
Weet lettel yemen eer hi j t prouft,
Sij werden jammerlic bedrouft,
115 Die aerme vorseide dulle riesen,

[fol. 22r]

Die haren tijt aldus verliesen,
Ghelijc dat ic hebbe verloren.
Dies raut my dat ic ye was gheboren,
Dat ic den tijt van minen leuen,
120 Hebbe ter weerelt dus ghegheuen.
Mijn vleesch dat was zo zeere gheprijst,
Daer zijn de warme met ghespijst,
Die ziele ghescepen en gheprent
Na gode, nv doghet zo swaer torment,
12 5 Dar waert dat ic als nv vare,
Ware mine redene openbare
Onder tvolc, dat ware wel noet.
Die stemme versuchte, ende ic verstoet
Aldoe huut minen vizioene.
130 Nu biddic elken het es te doene,
Datti hem verhoede dies,
Datti niet ne heete tij teerlies.
Die doet es snel, tort es de tijt,
Der weerelt Toen es onprof f i j t,
13 5 Die na den lichame es de meeste,
Es de mintste na den gheeste.
Maer nyemen en wille zijn ghecasti j t,
Al raet men hem zijn groffijt

ter werelt mach aenscouwen ; 107. B Van water, van steerften
ten hier voerleden ;
108. toten : B noch ; 109. Gheschiet es : B Es gesciet ; 110. arde : B alsoe ;
112. Hoet : B Maer hoet ; 115. Die aerme : B Dese voerseide ; riesen : vermetelen ; 117. B Als ic den tuinen hebbe verloren ; 118. B Mi rouwer dat ic noit
waf geboren ; 120. ghegheuen : B overgegeven ; 121. vleesch : B lijf ; 122.
zijn de : B .lijn nu die ; ghespijst : B ghespijt ; 123. Die : B Mijn ; 124. Na
Bode, nv doghet zo swaer : B Na mijn werken swaer ; 125. ic als nv : B ic
rechte ; 127. dat : B het ; 128. verluchte : B suchte ; 129. Aldoe : B Aldaer ; 130. B Ic rade eiken dien heeft te doene ; 131. Dit vers luidt in B
Dat hi hem verwachte dies ; 135. Die na den : B Want wie in dem ; 136.
mintste na : B menste in ; 137. Maer : B Ende ; wille zijn : B wilt welen ;
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[fol. 22v]

Dat Zijnre zielen mede gaet,
140 Het di j nct hem na de weerelt quaet.
Dus bliuen de herden metten scapen
Al verloren in der zapen,
Ende elc wille spreken metten broede,
Dus gaet de reghele buten loede,
145 Ende de kerre buten pade,
Ende de Glosse buten der trade,
Ende ouer den waghen spri j ct de coe,
En dat mer vele zeide toe,
En mach niet verbetert zijn.
15 0 Maer van der luere baudewi j n
Bidt eiken, die dit ziet of hoert,
Datti niet en zij ghestoert,
Maer neme exempel bi der dijnc.
Die heere die naect ant truce hijnc,
15 5 Ende int graf lach in den tempel,
Die late elken mensche exempel
Hier an nemen, na zijn proffijt,
Datti niet verliese zinen tijt,
Also my dochte in minen vizioene,
160 God sterke ons allen in weldoene.
Amen.

140. Het : B Dat ; 142. zapen : veld, heide ; 143. Ende : B Want ; broede :
B vroede (lees broede) ; 145-146. Deze verzen ontbreken in B ; trade : spoor,
baan ; 148. vele zeide toe : B vele meer .relde hier toe ; 149. En mach:
B Soe en mocht
150. luere : B Loren ; 151. dit ziet of : B dit leest ochte;
152. ghestoert : B ghescoert (lees ghestoert) ; 153. bi der : B bi deler ; 154.
156. eiken mensche : B eiken
die naect ant : B die an 't ; 15 5. in : B voer
kersten mensche ; 158. B Soe dat hi niet en verliese den tijt ; 159. in minen
vizioene : B in visioene.
;

;

Op fols. 23r-24v volgen elf rijmspreuken en gedichten die in het
Hs. geen opschrift dragen. Het eerste vers van elk ervan wordt aangeduid door een rood paragraafteken. De eerste tekst is een paarsgewijs
rijmend gedicht van zestien verzen over ,,.xiiij. zaken die de weerelt
zeere mesmaken". Hierop volgen zes ook paarsgewijs rijmende spreuken van ongelijke lengte, daarna een zich op de „wine heere" Salomon
beroepend gedicht van zestien eveneens paarsgewijs rijmende verzen
waarin de „poynte zonderlinghe" worden opgesomd „die gade haet
bouen allen dinghen". De kleine verzameling besluit met drie rijmspreuken van ongelijke lengte. De eerste ervan, die een eigenaardig
rijmschema vertoont, sluit wat de inhoud betreft aan bij de zevende
tekst uit de reeks.
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{fol. 23r] b Een vroet man, in (115) zine gheweerke dul,
Haut ende zijns leuens vul,
Joncman die noede hoert tghebod,
Ryc man die noede gheeft dor god,
Kerstin man die de keerke haet,
Arem man, houerdich in zijn ghelaet,
Coni j nc, ongherechtich en loes,
Bisscoppe, ghierich en boes,
Heere die noede seghet waer,
Vrauwen in zuuerheden niet claer,
Ommesaten (116) onbedwonghen,
Ende tghemeente, der wet ontspronghen,
Meesters zonder (117) leere,
En heere zonder heere,
Dit zijn alle .xiiij. zaken,
Die de weerelt zeere mesmaken.

E: Jonc man, hebt in uwen moet

Altoes reyn ghepeyns en goet.
Het es in den j onghen ( 118 ) scamelhede,
Ende in den auden wi j shede.

b Hoerdi j t ghi, joncman ri j c van maghen,
[fol.23v]

Peynst om uwe aude daghen;
Hebdi dan niet bi te leuene,
Hu maghe en hebben niet vele te gheuene.
Ay arem maech, vremt gast,
Waer ghi comt, ghi zijt een last,
Ende daremste dijnc van eerderike,
Dats een arem mensche die was rike,
Want al den ti j t datti leeft,
Te min vriende datti heeft.
Alle chierhede van eerderike,
En alle clergie diere ghelike,
En al eerdsche moghenthede,
En alle ri j cheit van scatte mede,
En alle dijnc zonder waen,
Al staet int curte te vergaen.

(115)in : het Hs. heeft In.
(116) Ommesaten : ' omliggende' volkeren, buurlanden.
(11") N
a zonder staat in het Hs. een h doorstreept.
(118) jonghen :
het Hs. heeft Jonghen.
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p Gheminthede so (119) verdient met duechden des,
Dat al dat volc hu vrient es,
En dat ghi niet en leeft met bedwanghe,
So muechdi leuen langhe,
En wandelen tallen steden,
In goeder rusten ende in vreden,
Ende god sal hu toe gheuen
Naer dit lijf dat eeuwelic leuen.
[fol. 24r]

{fol. 24v1

f

Alst al es ghezeit,
So en suldi nyemen hu heymelicheit
Ontdecken, gheloeues my,
Hoe goet vrient datti hu zij,
En zij datti mueghe
Raet gheuen die hu dueghe,
Sonder uwen priester alleene,
Die en suldi dijnc negheene,
Helen van uwen mesdaden:
Ghi sult hem segghen, vp gods ghenade,
Met rauwen,
En god sal hu berauwen scauwen,
Ende hu uwe ronden vergheuen,
En setten hu int eeuwelic leuen.
Saelmoen zeit, die wize heere,
Sesse dinghen haet god onse heere,
Ende tseuende dijnc, dat wel verstaet,
Dats houerdie, die es alte quaet,
Entie tonghe lueghenachtich,
Ende therte al quaet ghedachtich,
En die onnutte dijnc jaghet,
Ende valsche orconde draghet,
Ende die hande, des zijt vroet,
Die doen sturten donnosel bloet,
Ende stellen voet omdat zij
Aerch beloepen verre ende bij,
Entie weder ende voert
Sayen onder broeders discoert :
Dit zijn de poynte zonderlinghe,
Die gode haet bouen allen dinghen (120).

(119) Gheminthede so minzaamheid zij.
(120)De laatste verzen Dit zijn ... dinghen zijn onder aan het blad toegevoegd met een verwijzingsteken in de tekst dat echter verkeerdelijk tussen het
vierde en het derde laatste vers aangebracht werd.
:
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f: Heymelike dat hu gheschiet,
Dan (121) suldi vertrecken nyemen niet,
Hoe goet vrient dat hi hu zij,
Noch hoe lief dat ghi en hebt,
Want als ghi j t hem al hebt ghezeit,
So zijdi zijn vry eyghin dan,
Ende hu vrientscap
Moet verkeeren in viantscap,
Dat zo mochte verkeeren,
Datti hu namaels mochte ontheeren.
Het es een vry man,
Die eenen anderen bidt te helene dan,
Datti selue niet ghehelen en can.
,

b Die gode begheeft,
En an de weerelt cleeft (122),
Alst comt te eenen sceeden,
So es hi quite van hem beeden.
j: Och wat hij al verliest,
Die tijt voer eewicheit verkiest
Het grootste deel van het Hs. wordt ingenomen door de berijmde
vertaling van de zeven boetepsalmen (fols. 25r - 37r), waarbij in rubriek een gedeelte van de vertaalde Latijnse verzen toegevoegd werd.
Deze psalmenvertaling draagt het gerubriceerde opschrift : Hier beghint de zeuen sal/em. Deze psalmenberijming komt ook in andere
handschriften voor : zie G.J. Meyer, „De zeven Boetepsalmen, en andere stukken, berijmd in de eerste helft der XIVe eeuw ", N. Werken
v.d. Mij. der Ned. Letterk. V (1841), 1e Stuk, 187 -239. Zie ook L.D.
Petit, Bibliographie der 1VInl. Taal- en Letterkunde (Leiden, 1888),
I, no 890 - 897 en II, no 1658.
Het handschrift eindigt met een onvolledig bewaard religieus gedicht (fols. 37v-38r), voorafgegaan door de titel (in rubriek) : Den
gheesteliken .A.B.C. Drie verzen zijn volledig verloren en van drie
andere bleven alleen de beginwoorden bewaard. Op enkele spellingvarianten na komt dit gedicht overeen met het gedicht Den ABCDE
is dit, dat, naar een ander Hs., door Willem de Vreese werd uitgepl. fr. 1329 van
. Het gedicht komt ook nog voor in Hs. Su pp/.
geven
(123)

(121)Dan : dat en.
(122)In het Hs. staan vv. 1-2 op een regel geschreven, naast elkaar.
(123) W.L. De Vreese, „Middelnederlandsche Gedichten, Liederen en
Rijmen ", Ts. Ned. Taal- en Letterk. (1901), 266-267.
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de Bibliothèque nationale te Parijs en in Hs. Misc. 278 van de Bodleian Library te Oxford.
Bij de versie van het gedicht in Hs. II 116 dient alleen opgemerkt

te worden dat in De Vreeses uitgave er slechts 28 vv. zijn, terwijl er
hier (de verlorene meegerekend) 30 zijn, met daarna nog de twee
hierna volgende eigenaardige verzen die echter waarschijnlijk niet tot
het gedicht behoren :
Conscience (124) en arem liede
En hebben gheen vriende.

( 12

¢) Vóór Conscience

staat in het Hs. Reyne doorstreept.

CONSCIENCE EN FROISSART
INZONDERHEID IN
„DE REDE VAN JACOB VAN ARTEVELDE"

Dr. Gaston J. PEETERS

1. INLEIDING
Plotinos (204-270) onderscheidde een „nous emphron" en een „nous
eron" 1 ), die we bij de middeleeuwse mystiekers terugvinden als een
„vis intellectiva" en een „vis af f ectiva" . Zowel de eerste als de laatsten
verkozen het tweede vermogen om het object van hun streven te
„kennen ", zij het dan in een „docta ignorantia". Wij, in onze tijd van
„sensatie ", zouden dat eer een „irrationeel aanvoelen" noemen. Wij
zijn immers ook weer gedeeltelijk
al blijven we toch ,, rationalis.ten"
„romantisch" geworden. Zoals de negentiende eeuwers door
de „Sehnsucht" het eeuwige en oneindige wilden bereiken, aanvaarden
wij, ons gedeeltelijk afkerend van de „vis intellectiva", dat we weinigen kunnen overreden, tenzij dan : langs „sentimentele" weg (2).
Conscience, kind van zijn tijd, deelde, bewust of onbewust, die overtuiging : wanneer hij sprak deed hij de mensen vooral ,,huilen".
Conscience sprak veel. Hij was een gevierd redenaar omdat hij het
(

woord voerde zoals zijn tijdgenoten dat verlangden. Een hele bundel
redevoeringen ligt voor in zijn „Verzamelde Werken" . Maar en
hier komt het verschil tussen ons en de romantici ter sprake wanneer
hij nu 3 ) want, zoals gezegd, zijn we nog altijd „rationalisten" als
redenaar geprezen wordt, is het praktisch nooit omwille van de toespraken die hij als „redenaar" hield, maar wel om wille van de rede(

Verblijvend in Kongo, en over een miniem aantal boeken beschikkend, wensen wij hier vooraf degenen die ons in België bij onderhavige studie hielpen,
te danken, inzonderheid de heren G. Schmook en Dr. W. Van Eeghem (om
hun opbouwende kritiek bij de beoordeling van ons artikel), de heer G. de
Haveskercke en mevr. G. Peeters- Gosselin (om hun opzoekingen in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel) .
(

1

) , , E nneaden", VI-7.35.
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voeringen die hij als „verteller" in zijn romans neerschreef . De ver
klaring hiervan kunnen we vinden in het feit dat wij nog steeds Demosthenes, Cicero, Livius, e.a. als voorbeelden aanvaarden. Die spraken
volgens „klassieke" normen, d.w.z. volgens de regels die we van de
„rationalistische" Grieken erfden. Terwijl de door Conscience uitgeisproken redevoeringen vooral „romantisch" waren, kan men in de uit
zijn romans in schoolboeken opgenomen toespraken
, en vooral
dan in de „rede van Jacob van Artevelde" een „rationalistisch" stramien
ontdekken. Daarom werden ze in die boeken als voorbeelden overgedrukt en tegelijkertijd voorzien van de „klassieke", „logische" indelingen, met inleiding, midden, slot, overgangen van het ene punt naar het
andere, enz. Maar, zoals we dadelijk zullen zien, komt die „klare" indeling in die bewuste rede meer van Froissart (ca. 1337 - ca. 1410) dan
van Conscience. Dat „logische" element deed de rede wellicht genade
vinden in de ogen van de twintigste-eeuwse critiek.
(4)

)Wanneer we iemand tot een daad willen aansporen, verkiezen we vaak
met hem te gaan „praten". In Congo heet dat „palaberen'. Sint Paulus' methode noemt men „spiraalvormig" : hij gebruikt geen syllogismen, maar beklemtoont een waarheid, die hij telkens en telkens op een andere manier herhaalt. In de Middeleeuwen gebruikte men „schietgebeden" om tot bij God te
geraken : honderd maal per dag werden ze herhaald, ze warmden het gemoed
op en spanden zo het menselijke streefvermogen naar het verlangde object.
De heiligen uit Indië doen hun gebedsmolentjes draaien en fluisteren steeds
weer : „o het kleinood in de bloem van de lotus". Lang voor Christus' geboorte zaten de monniken in de Egyptische woestijn, met de ogen onafwendbaar strak op hun navel gericht, steeds weer te herhalen : „Heer, erbarm u
mijner". Vrome Mohammedanen zag ik in de vlieghaven van Beirut de verzen
van de Koran lispelen, terwijl langzaam de kralen van hun gebedsnoer door
hun vingers gleden. Hitler paste de methode toe door hele massa's dezelfde
woorden te doen schreeuven en ze zo geestdriftig te maken. De reclame van
onze tijd, met haar steeds terugkerende slogans en beelden is op dezelfde, tenslotte door alle mensen aanvaarde, algemene regel gebaseerd : „tot een waarheid
brengt men iemand niet, tenzij langs „sentimentele" weg."
(3) We schrijven „nu", want in zijn tijd was hij ,,redenaar". Hij bereidde
zijn toespraken tevens zodanig voor, dat, zoals G. Schmook me meedeelt, „nog
voorbeelden bekend staan, waar hij in handschrift aanduidde waar het ritme
zou vertragen en de stem zich verheffen".
(4) Ook interessant in dit verband is, zoals W. Van Eeghem schreef (in
met het oog op de opneming ervan in de
zijn beoordeling van onze studie
VMKVA) : „de grondige studie, door J. Geurts aan de onderhavige rede
gewijd in zijn „Proeven van letterkundige ontledingen" II 2 (Hasselt 1914),
20-31". Bovendien moet men hier lezen, zoals M. Gilliams me schrijft,
„wat de „nuchtere" Max Rouses over het gehalte van Consciences redevoeringen meedeelt".
(

2
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Zoals we echter ook zullen vaststellen, wijzigde Conscience de rede
van Froissart, en maakte er op die manier een soort eigen redevoering
van. Nu zou men ons kunnen voorhouden, dat het toch niet opgaat
Conscience als „redenaar" te beoordelen naar een „geschreven" en
bovendien „fictieve" redevoering die voorkomt in „Jacob van Artevelde", een roman, vermits Conscience in de eerste plaats toch een
„verteller" wilde zijn. We zouden daarop kunnen antwoorden dat de
„historicus" Titus Livius toch ook als „orator" geprezen wordt omwille van zijn toespraken in zijn „Ab Urbe condita", en dat ook de
„woorden" van Antonius en Brutus in Shakespeares „Julius Caesar"
als voorbeelden van oratorisch proza blijven gelden. Bovendien werd
onze schrijver vooral om die „fictieve" redevoeringen geloofd als
,,redenaar". Zo schrijft G. Schmook : „ 'Jacob van Artevelde' (1849)
ontstond, waarin de meesterlijke rede van de volkstribuun als voor
kan gelden van Conscience's oratorisch talent"
-beld
E. De Bock schreef in dezelfde zin:
(5).

„Hij is een meeslepende redenaar ; de redevoeringen van De Coninck uit
de 'Leeuw' en die van Jacob van Artevelde uit de latere roman van die
naam, behoren dan ook tot zijn beste bladzijden" 6
(

) .

Maar „Jacob van Artevelde" is een historische roman. Het eerste ver
voor een dergelijk werk is een diep doorgevoerde voorstudie.-eist
En als de beste auteurs van zijn tijd raadpleegde Conscience tientallen
werken, vooraleer zich aan het schrijven te zetten ) . In „De bronnen van de Historische Romans van Conscience" ) beschrijft V. Fris
nauwkeurig de geschiedkundige werken die de Vlaamse schrijver ge(

(

7

8

5 ) Bibliografische nota gewijd aan Hendrik Conscience in „Winkler Prins
Encyclopaedie", VI (1949), 340.
De Vlaamse Letterkunde" (Antwerpen-Den Haag 1953), 136.
(7) De tijd waarin hij leefde, dwong hem tenslotte zo te werken. Het was
een tijd van intense, wetenschappelijke belangstelling voor de Middeleeuwen
i.h.a., en, in Vlaanderen, voor zijn eigen geschiedenis in het bijzonder. Zo
kon Conscience dan ook de meest „moderne" werken voor zijn roman raad
niet alleen de „nieuwe '', volledigere uitgave van Froissart door Buchon-plegn,
in 1835, maar ook de van zijn „vrienden" : P.A. Lenz, „Jacques van Artevelde. Situation de la Flandre a son avènement. Histoire des six premiers mois
de son administration", in „Nouvelles Archives historiques, philosophiques et
littérares" I (Gent 1837), 261-310 ; J.N. Despars, „Cronijcke van den Lande
van Vlaenderen" (Brugge 1837), ook (Brugge 1840) ; A. Voisin, Examen
critique des historiens de Jacques van Artevelde (Gent 1841), e.a.
Antwerpen 1913). Overgedrukt uit „Hendrik Conscience. Studiën en
8
kritieken... Uitgegeven door het Conscience-Comiteit van Antwerpen".
(

(6)

(

„

)

(
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bruikte. Wat „Jacob van Artevelde" aangaat, treffen we in Fris een
zevental bladzijden aan, alleen al gevuld met de opsomming van de
gebruikte bronnen ( 9 ) . Over de bron „Froissart" zegt de geleerde:
,,Zoo kende hij" (nl. Conscience) „de 'Chroniques de Jean de Froissart'
in de uitgave van J.B. Buchon (Paris, 1835 - 1836, 3 dln., in 8 °) en
Voisin gaf van Froissart's verhaal de twee „versions" (10) .
''

In voetnoot voegt Fris er aan toe :
„Conscience haalt aan „Buchon'', vol. III, p. 453."

(11)

Die twee uitspraken zijn echter weinig gebaseerd op een eigen doorgevoerd bronnenonderzoek van Consciences werken. Wie de eerste uit
openslaat, vindt er praktisch alle boe -gaven„JcobArtlde"
Fris aanhaalt, door Conscience in voetnoot geciteerd. De ver -ken,di
naar uitgaven en bladzijden vond Fris ook niet zelf, maar-wijznge
stammen rechtstreeks uit Consciences oeuvre (12).
Dat wisten we echter niet, tot we toevallig Froissarts „Chroniques
lazen in de Engelse vertaling van John Bourchier Berners (14691533) ( 13 ) . We werden getroffen door de overeenstemming tussen de
oude rede van Jacob van Artevelde in het Engels en de ons uit onze
jeugd bekende door Conscience in het Vlaams. Toen eerst namen we
die eerste uitgave van „Jacob van Artevelde" ( 14 ) ter hand. We keken
verbaasd op bij de vele voetnoten : ongeveer tweehonderd twintig (15)
verwijzingen naar ongeveer vijftig verschillende auteurs en werken !
Zelfs beter dan door Fris leert men in Consciences roman, aan welke
bronnen hij vooral belang hechtte. Op blz. 116 staat de lijst afgedrukt (16)
Volgens die verwijzingen gebruikte Conscience in zijn eerste deel vooral
Lenz, in het tweede Despars en Le Glay, en in het derde Despars en...
Froissart.
"

\

(9) o.c., 44-50.
(10) o.c., 46.
(11) ibid.
(12) Cp. de aangehaalde teksten bij nn. (10)-(11) en bij nn. (24) -(25).
(13) ed. W.P. Ker, 6 dln (London 1901-1903), herdrukt in 8 dln (London
1927-1928) . Froissart, geboren te Valenciennes, bij de toenmalige Vlaams Henegouwse grens, was acht (of elf) jaar toen Jacob van Artevelde vermoord

werd.
(14) (Antwerpen 1849), 3 dln. Hieruit stammen onze aanhalingen.
In andere uitgaven vindt men niet altijd die verwijzingen.
( 16) D volledige beschrijving van die bronnen kan men natuurlijk lezen in
e
V. Fris, „De Bronnen van de Historische Romans van Conscience". 1912.
(15)
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AANTAL VERWIJZINGEN

Deelt Deel 2 Deel 3 Totaal

1. Despars, „Cronycke van... Vlaenderen" :
2. Lenz, „Archives" en „Nouvelles archives historiques" :
3. Le Glay, ,,Histoire des comtes de
Flandre" :
4. Froissart, „Chroniques" :
5. „Stadsrekeningen van Gent" :
6. Simonde de Sismondi, „Histoire des
f rancais" :
7. Oudegherst, „Annales de Flandre" :
8. 1"illems, „Oude Vlaemsche Liederen"
en „Brabantsche Yeesten'' :
9. Voisin, „Annales Flandriae'' en „Examen critique" :
10. Vaernewyck, „Historie van België" :
11. Devigne, „Geschiedenis der middeleeuwsche bouwkunde" :
12. Gens, „Histoire du Comté de Flandre" :
13. Henne & fouter., „Histoire de Bruxelles" :
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14

17

34

29

1

1

31
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4
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10

4
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1
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14

2
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9
4

2
2

1
2

12
8

3
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5

8

2
4

4

2

7
6

5
2

2

1

1

5

5
5
5

Graag hadden we nu geweten hoe hij Froissart gebruikte. In A. Ja
„Briefwisseling van, met en over Hendrik Conscience uit de jaren-cobs
1837 tot 185 1 met een inleiding en aantekeningen" ( 17 ) vonden we hier
geen uitkomst over. We meenden dat misschien G. Schmook ons zou
kunnen voorlichten. In „De Genesis van Conscience's Leeuw van Vlaenderen" ( 18 ) alhoewel sprekend over een geheel ander werk, had hij
ons misschien in een goede richting kunnen sturen
Maar weer
eens bleek Conscience-zelf de beste gids te zijn. Hij „bespreekt" immers zelf de waarde van zijn Franse bron. Reeds in zijn inleiding lezen
we:
(

1 ").

„De eerste kronykschryver, die het verhael van Artevelde's daden geboekt heeft en wydloopiger erover handelt dan eenig ander, is „Jean
Froissart" van Valencyn... " ( 20) .
(17) (Gent 1913), 2 dln, ed. „Koninklijke Vlaamsche Academie voor taalen letterkunde".
(18) Overdruk uit „Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie... ", dec. 1952 en maart 1953.
(19) We vonden dat werk immers nog het beste dat we in dit verband over
Conscience konden lezen.
„ Jacob Van Artevelde" I, XII.
(20)

117
Hij voegt er aan toe:
„Zyne kronyk is, ten opzigte van Jacob van Artevelde, uiterst onregtveerdig... Het is nochtans dit eenige boek... hetwelk de bron van alle
latere geschiedenissen geworden is. . . " ( 21) .

De reden van die onrechtvaardigheid ?
„Froissart is gedwongen geworden het eerste opstel zyner Kronyk te ver
geheel het tegenovergestelde te schryven van-ander,ovAtl
hetgeen by er eerst met regtzinnigheid over geboekt had" (22).
Onze auteur steekt het ook niet onder stoelen of banken dat hij afschrijft. In een voetnoot lezen we b.v. :
„Byna letterlyk uit de „Cronyck van Despars", tom. II, page 357" (2.3) .
Al was Lenz zijn voornaamste bron in het eerste deel van zijn roman,
toch had Conscience Froissart ook reeds in het begin van zijn werk
bij de hand. In Deel 1, blz. 28 luidt de noot :
„P. Lenz, Nouvelles archives historiques", naar Froissard' „(sic) ", vol.
III, p. 453 der uitgaaf van Buchon" (24)
op blz. 43:
„Zie, over deze vergadering des volks voor het huis des Wyzen Mans
en over de samenspraek welke wy hier byna letterlyk hebben gevolgd
FROISSART, uitgave van Buchon, vol. III. page 453, waer een omstandig verhael dezer gebeurtenis voorkomt" (25)
en op blz. 134:
„FROISSART, édition de Buchon, tome I, chap. IV, page 14, zegt:
„Ainsi..." ( 26 )

Daarna wordt het simpel, zonder verdere verwijzing : „Froissart".
De woorden van de Henegouwse schrijver worden er wel bij aangehaald, maar de Vlaamse tekst ( 27 ) stemt niet letterlijk overeen met de
bron.
In Deel 2 van „Jacob van Artevelde" vinden we slechts één verwijzing
naar Froissart ( 28 ), maar in Deel 3 prijken er plots, over slechts zes
bladzijden verspreid, negen citaten uit de „Chroniques" ( 29 ) . Ze betreffen eenzelfde „gebeurtenis" : „Jacobs terugkeer te Gent, zijn rede
zijn dood".
-voering
ibid.
o.c. I, XIII. Conscience verwijst er naar Voisin, „Examen critique",

(21) 1 1 .
( 22)

XXII.
(23) o.c. II, 72, n. 7.

(24) Cp. de aangehaalde citaten uit Fris, bij nn. (1O)-(11).
(25) Zelfde opmerking.
(26) Voorbijgegaan door Fris.
(27) Cp. „Jacob Van Artevelde" II, 214 en 234.
(28) o.c. II, 78.
(29)
o.c. III, 196, 212, 213 (4

citaten), 214, 216, 219.
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Zo krijgen we van Conscience tenslotte een omstandig antwoord op
onze vraag, „Hoe gebruikt hij Froissart ?". Toch blijft het nog een
„onvolledig" antwoord. Een korte vergelijking moge dat verduidelijken.
Wanneer een bouwmeester ons een nieuw huis toont en zegt : „Tja,
in dit huis gebruikte ik hetzelfde soort vensters als die ik ergens in
Nederland zag, de deur is zoals daar en ook het dak is hetzelfde", dan
letten we niet zo erg op zijn woorden en bewonderen de hele gevel en
hoe deur, vensters en dak, evenwichtig tegen elkaar in het geheel werden afgewogen.
Conscience verwijst naar Froissart. Hij citeert hele zinnen uit diens
kronijken. En tot nu toe sloegen we daar ook niet veel acht op. We
bewonderden de redevoering en drukken ze voor onze jeugd af als
voorbeeld van Consciences oratorisch talent.
Maar laten we verder gaan met onze vergelijking. Later immers slenterden we in een Nederlands stadje rond. En daar zagen we plots een
gevel die ons bekend voorkwam : het was die... met dezelfde vensters,
deur en dak ! Onze Vlaamse bouwmeester had niet gelogen. Hij had
onze aandacht zelfs gevestigd op die „vensters, deur en dak". Maar
waarom had hij ons niet over de hele gevel gesproken ?
Met Conscience was het ook zo gesteld. Hij had ons klaar en eerlijk
op zijn ontleningen gewezen. Maar wie was op zijn uitspraken ingegaan ? Wij ook trokken onze ogen open, toen we Froissarts „Chroniques" lazen. En, men verlieze niet uit het oog dat de Froissart-bron
belangrijker was dan de overige werken die Conscience raadpleegde.
Terwijl de laatste slechts historische gegevens, noodzakelijke bouw
voor een geschiedkundige roman, leverden en noch voor, noch-sten
tegen het talent van de Vlaamse schrijver pleitten, zo hielpen Froissarts woorden de bekende redevoering opstellen. En zie, op die toespraak, we herhalen het, berust in onze tijd nog steeds Consciences
faam als redenaar. De Vlaamse en de Franse redevoeringen stemmen
wel vaak letterlijk overeen, maar toch niet altijd. Een korte, vergelijkende studie van de twee teksten blijft dan wel de moeite waard. Ze
zal een paar interessante besluiten mogelijk maken en de Vlaamse
auteur beter naar waarde doen schatten.
2. REDACTIES EN VERSIES VAN DE ,,CHRONIQUES

99

In Consciences tijd ontstond er heel wat geharrewar over Froissart.
De Henegouwse schrijver had zijn ,,Chroniques" niet in één trek neer-
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geschreven. Als echte middeleeuwer had hij heel wat ontleend aan de
Luikenaar Jean le Bel (ca. 1280-1370) . Daarna had hij zijn werk herzien en naast de ontleningen persoonlijke notities ingelast. Hij herschreef zijn tekst en verwijderde een reeks ontleningen uit zijn boeken.
De tijdgenoten van Conscience, en Conscience met hen, aanzagen
Froissarts tweede opzet als een eerste redactie ! In Froissarts eerste opstel meenden ze een herwerking te ontdekken ! Onze Vlaamse schrijver zou dan ook bij voorkeur de tweede redactie van de „kronijken"
gebruiken. Want de eerste was volgens hem een „uiterst onregtveerdige" ( 30 ) verandering ("). Laten we dat alles even verduidelijken.
In de vele handschriften van de „Chroniques" kan men inderdaad
vooral drie verschillende redacties onderscheiden ( 32 ) . De eerste werd
daarenboven niet in één trek, maar wel in verschillende fasen neergeschreven. We mogen hier dan over ten minste drie „versies" spreken.
Tot meer klaarheid, noemen we die redacties' „A", „B" en „C", en
de drie versies „Ai", „A2" en „A3".
A geeft de tekst van de meeste handschriften weer. B komt slechts in
een paar manuscripten voor, o.a. in hs. Amiens en in het onvolledige
hs. Valenciennes ( 33 ) . C kunnen we lezen in hs. Rome (34).
Al, eerste opstel van de „Chroniques ", werd in 1361 door Froissart
aangeboden aan de koningin van Engeland, Filippa van Henegouwen.
Die versie ging evenwel verloren (35).
A2, gemaakt tussen 1369 en 1373, breidde Al uit met nieuwe feiten.
en dat
Froissart had niet alle details persoonlijk genoteerd, maar
(30) Cp tekst bij n. (21) .
(31) Cp.. tekst bij n. (22).
(32) We volgen hierin de mening van S. Luce. Cfr. diens „Chroniques de
J. Froissart" T.I, Dl. 1 : („Introduction au premier livre des Chroniques")
(Paris 1869. Kervyn de Lettenhove in „Oeuvres de Froissart ... Chroniques"
T.I, Dl. 2 en 3 (Bruxelles 1873) onderscheidt heel wat meer redacties. Cfr. in
dat 2e en 3e deel, pp. 535-536, de inhoudstafel. Een summiere vergelijkende
classificatie van die redacties vindt men in onze voetnoot (56) .
(33) Kervyn de Lettenhove gebruikte hs. Amiens als „legger" in zijn Frois
Hs. Valenciennes bestrijkt am zo te zeggen alleen de periode 1325--sartedi.
1340, en is a.h.w. slechts een samenvatting van hs. Amiens.
(34) Kervyn de Lettenhove beschouwt redactie-C als „Quatrième rédaction" .
(35) Cf. M. W/ilmotte, „Froissart" (Bruxelles, 1948, Collection „Notre
Passé" le ser. III), 31, n. 10 : „Froissart nous dit qu'il „emprit a rimer et a' dittier les guerres'', dunt it avait esquissé l'histoire, et qu'il porta le livre en Angleterre „tout compilé" . Mais nous n'avons nulle trace d'une chronique rimée
par lui."
.
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is belangrijk, zowel voor de bronnengeschiedenis, als voor een juister
begrijpen van de door Conscience gebruikte term „onregtveerdig"
hij kopieerde ze grotendeels uit de kronijk van Jean le Bel (36) • A2 werd
geschreven in opdracht van Robrecht van Namen. Froissart, pas terug
uit Engeland, waar hij, als klerk van koningin Filippa, de acht mooiste jaren van zijn leven gesleten had aan het hof van Edward III, is er
nog steeds de geestdriftige anglofiel.
A3, gemaakt na 1378, bevat wijzigingen die voor ons betoog minder
belangrijk zijn.
B, een tweede „redactie" van het eerste boek van de „Chroniques"
werd na 1376 geschreven op verzoek van Guy II de Chátillon, graaf
Jean le Bel of, Jehan le Beal, in het Latijn „Johannes Belli" (± 12801370) was de prachtlievende kanunnik van St Lambertus te Luik, die zo pittig
in al zijn glorie beschreven wordt door Jacques de Hemricourt, in „Miroir des
nobles de la Hesbaye", ed. Salbray, p. 158, cit. in M.L. Polain, ,,Les vrayes
chroniques de Messire Jehan le Bel" I (Bruxelles 1863), X - XII. Zoals
later Froissart, behoorde jean le Bel „delle hosteit monssseigneigneur Johan de
Haynau, saingnor de Beaumont et de Cymay" (o.c., XI) . Froissart maakte zelf
zijn bron bekend : „Je me veuil fonder et ordonner sur les vraies croniques
jadis faites et rassemnblées par venerable homme et discret monseigneur Jehan
le Bel, chanoine de Saint Lambert de Liège" (cit. Luce, „Chroniques" I, Dl. 1,
XVII) . Luce onderstreept het belang van die ontleningen wanneer hij schrijft:
„Des trois rédactions du premier livre, la première est certainement celle ou
1'on trouve en général, de 1325 a 1356" (d.w.z. de tijd van Jacob van Artevelde
die ons hier vooral interesseert) „le mains de développements originaux et ou
l'on constate les emprunts les plus nombreux, les plus serviles a la chronique
du chanoine de Liège. Ces emprunts à Jean le Bel abondent tellement dans, la
première rédaction qu'on a plus vite fait d'y relever -ce qui est original que ce
qui provient d'une source étrangère'' (o.c., XVIII), en „Parfois même Froissart a transcrit mot à mot le texte du chanoine de Liège" (ibid.) . Al had Conscience zich met het Froissart-probleem ingelaten, dan kende hij Jean le Bel
toch niet. In Froissart zag hij de eerste historiograaf van Artevelde. Luce zegt
nog, en het is a.h.w. een echo van Consciences uitspraak : „on en peut dire
autant du célèbre passage ou l'élévation de Jacques d'Arteveld est raconté avec
tant de malveillance et de parti pril. Quel récit passionné, curieux même dans
ses erreurs et ses injustices ! Comme it respire bien l'étonnement, le dédain que
dut éprouver la fiere aristocratie des bords de la Meuse pour l'insolente tentative du chef des vilains de Flandre ! C'est qu'en effet le véritable auteur du récit
dont nous parlons n'est pas Froissart, mais le noble chanoine de Liège, qui,
n'allant a* la messe qu'avec une escorte d'honneur de seize ou vingt personnes,
trouve bien impertinent cet Arteveld qui se fait accompagner de soixante ou
quatrevingts valets" (o.c., XIX - XX). Cf. het verhaal van Jean le Bel, „Comment un nommé Jacques d'Artevelle régnait en Flandres" in M.L. Polain,
„Les...Chroniques" I, 127-129.
(36)
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van Blois, heer van Chimay en Beaumont. Froissart is nu, sinds 1373,
pastoor van Estinnes ( 37 ), dat Guy de Chátillon het jaar te voren van
zijn broer Louis had geërfd (38) • Van zijn heer en van de ridders uit
diens kring hoort Froissart nu de „Franse" versie van de gebeurtenis
levend in hetzelfde milieu ( 39 ) , had opgetekend,-sendiJalB,
en die Froissart eveneens, vaak uit Jean le Bel, maar toch ook volgens
het Engelse relaas reeds had neergeschreven. Froissart leeft nu in een
Franse omgeving. Zijn weldoeners zijn francofielen. De Engelse groot
tevens gaan tanen en Froissarts bewondering voor Engeland is,-heids
samen met de Engelse roem, gedaald. Het ligt voor de hand dat de
kronijken van Jean le Bel en die van Froissart nu dikwijls zullen overeenstemmen. Maar en dat schijnt wel vreemd op het eerste gezicht
de overeenstemming tussen Jean le Bel en Froissart is minder letterlijk
in B dan in A ! Froissart heeft immers zijn „stiel" geleerd : volgde hij
Jean le Bel vaak van dichtbij in A, dan schrijft hij nu veel persoonlijker : vermeldde hij de Luikenaar slechts een paar malen in A, dan
wat eveneens, op het eerste gezicht, wonderlijk mag heten citeert
hij diens naam nu keer op keer in B : hij doet dat om zijn persoonlijke
visie te doen contrasteren met het vroeger „afgeschrevene" f eitenverloop. En, wat Jacob van Artevelde aangaat, krijgen we nu in B, naast
de ontleende schampere uitlatingen van de Luikse tekst, ook een hele
reeks details die de economische moeilijkheden in Vlaanderen onpartijdig belichten.
In C, de derde „redactie'', die slechts twee derden van het eerste boek
van de „Chroniques" bevat, ophoudt in 1350, en na 1400 werd geschreven, is Froissart nog persoonlijker. Hij vervangt nu de aan Jean 1e Bel
ontleende passussen door eigen elementen. Willen we A, B en C in
het kort karakteriseren, dan luisteren we best naar Siméon Luce, waar
die spreekt over het aan Artevelde gewijde verhaal:

,,Le récit relatif a 1'élévation de Jacques d'Arteveld et a la revolte des
Flamands, offre en petit une image exacte de la manière differente dont
Froissart a procédé dans ses trois rédactions. Dans la première it se contente de reproduire littéralement le texte de Jean le Bel, sans y rien aj outer, sans en rien retrancher ( 40 ) . Dans la seconde, it conserve encore la

Ook „Lestinnes'' geschreven.
) Jan van Henegouwen had Estinnes in 1336 aan zijn dochter Jeanne geschonken ter gelegenheid van haar huwelijk met Louis de Chatilloin, graaf van
Blois. Wanneer deze laatste in 1372 sterft, wordt zijn broer Guy, die reeds
Beaumont bezat, graaf van Blois en erft Estinnes.
(39) Cfr. n. (36) .
(40) Luce verwijst naar zijn uitg. I, Dl 2, 126-129.
(37)

( 38
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version hostile et partiale du chanoine de Liége ( 41 ), mais it y ajoute
d'importants développements ( 42 ) ou les causes économiques des troubles de Flandre sont exposées avec plus d'impartialité, une profonde intelligence politique, une ampleur vraiment magistrale. Enfin dans la troisième rédaction, le chanoine de Chimay supprime définitivement le passage emprunté a Jean le Bel pour y substituer des details entièrement originaux et une appréciation vraiment personnelle ; it y appelle Jacques
d'Arteveld „hauster homme, sage et soutil durement (43)'' '' (44)
-

.

De voornaamste „moderne" edities, voorhanden in de tijd van Consciences roman, waren die van 1788 door Dacier ( 45 ), en die van 1824,
1835 (46 ) en 1837 van Buchon ( 4 `). Dacier gebruikte (voor de feiten
die ons hier interesseren) redactie -A ( 48 ) Hij gaf zijn teksten en voet
aan Buchon : ze vormden de basis van diens uitgave van-notelar
1824 ( 49 ) . In 1835 gaf Buchon opnieuw de „Chroniques" uit. Nu
voegde hij er een, zij het slechts een gedeeltelijke, tekst van redactie-B
aan toe, nl. die van hs. Valenciennes. Daar men meende dat het hier
(41) Id., 395 - 396.
(42) Id., 388 - 393.
(43) Id., 394 - 395.

(44) „Chroniques" I, Dl. 1, LXII.
Een zeldzaam geworden editie. In het exemplaar van de K.B., Brussel
(II 54302 C) lezen we een geschreven noot op de eerste bladzijde : „Il n'y a
eu d'imprimé que ces 632 p. du tome I, dont deux ou trois exemplaires au plus
ont échappé a la destruction qui a été faites des feuilles tirées" . Ook Kervyn
de Lettenhove, „Oeuvres..." I, 2e en 3e dl, 450, n. 1 schrijft : „L'édition de
( 45)

Dacier fut

a peu près tout entière mise au pilon. Un savant anglais, M. Petrie,

prenait plaisir a rappeler ... qu'il en avait recueilli quelques feuillets a Paris
dans la boutique d'un cordonnier. Plus heureux que M. Petrie, j'en ai retrouvé
un exemplaire complet, c' est-à-dire composé de 632 pages". Cfr. ook Luce,
,,Chroniques. . . " I, 1 e Dl, XCIV, n. 1. Het valt dan ook wel te verwonderen
dat, terwijl de minder zeldzame uitgaven van Buchon in de „Kostbare reserve"
werden ondergebracht, de uitgave van Dacier door ieder gewoon bezoeker van
de Albert I- Bibliotheek kan „gebruikt" worden.
(46) De catalogus (zowel de gedrukte als die op steekkaarten) van de K.B.,
Brussel vermeldt eveneens een uitgave van 1836 (nl. onder G 937) . Vraagt
men ze, dan krijgt men ofwel die van 1835 of die van 1837. Het is, wellicht

een „spookboek"
(47) Editie 1824, o.a. te Gent, U.B., Hist. 6705 1 ; editie 1835, ibid., Ar.
3265 ; editie 1837, 2 exx. te Brussel, K.B., 9e cl. XVI B 3 Chron. 4 en ook
Fétis 753. De uitgaven van Kervyn de Lettenhove en van Luce zijn van latere
datum : de eerste publiceerde vanaf 186,7 (nl. T. II), en de tweede vanaf 1869.
Cfr. Kervyn de Lettenhove, „Oeuvres..." I, 2e en 3e dl., 449.
o.c., 452 ; Luce „Chroniques..." I, le dl., IV, n. 1. Buchon volgde
Dacier van zo nabij dat hij ook diens fouten overschreef (cfr. Luce, o.c., XC, n.
2) . Toch is het niet een letterlijk dezelfde uitgave.
( 48)
(49)
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over de allereerste redactie van de „Chroniques" ging, kende de uitgave van Buchon dergelijk succes.
In 1840 vestigde Rigollot in zijn „Memoires de la société des antiquaires de la Picardie" ( 50 ) de aandacht van de geleerden op hs. Amiens,
waarin de „Chroniques" volgens redactie-B vollediger in voorkomen
dan in hs. Valenciennes. Omwille van het meer eigen karakter van
de redactie in dat handschrift, meende hij te mogen schrijven dat hier
de oudste tekst van Froissart in te vinden was. Zijn mening werd gedeeld door andere geleerden als Cayrol, Polain en Kervyn de Letten hove, en lag aan de basis van de mooie uitgave van het eerste boek
van de „Chroniques" verschenen onder de auspiciën van de „Académie royale de Belgique" ('51) .
Rigollot was wellicht de eerste om die mening uitdrukkelijk neer te
schrijven. Buchon had echter reeds vijf jaar van te voren zowel
redactie-A als redactie -B uitgegeven ( 52 ) en de tweede de titel gegeven van „rédaction primitive" . De geleerden hadden de gelegenheid
beide redacties te vergelijken. Wanneer Consciences vriend, de Gentse
hoogleraar P.A. Lenz in 1837 een artikel aan Jacob van Artevelde
wijdt, gebruikt die, om zijn betoog te schragen, eveneens redactie -B.
Hij schrijft :
„J'ai suivi la rédaction de Froissard" (sic), ,,d'après la première rédaction de sa chronique, faite vers 1337" ( 53 )
Nu begrijpen we dan ook de hoger aangehaalde ( 54 ) uitspraken van
Conscience dat Froissart „gedwongen" werd het „eerste opstel zyner
Kronyk te veranderen" . Onder „eerste opstel" moeten wij verstaan
„redactie -B", en het „veranderde opstel" in „redactie-A" ! We kunnen
ons dan ook best voorstellen dat hij bij voorkeur „redactie -B" zal ge
zijn roman. In zijn ogen was dat immers de, t.o.v. Artevelde,-bruiken
„regtveerdige" tekst. En we zijn het hier gedeeltelijk eens met Conscience : zoals we schreven, belicht de B- redactie inderdaad veel onpar,

(50) III, 132 - 184. Cfr. Luce, o.c., LIX.
(51) Ibid. Over de publicaties van Cayrol, Rigollot e.a., betreffende hs.
Amiens, cfr. Kervyn de Lettenhove, „Oeuvres..." I, 2e en 3e dl., 190-193.
( 52) Volgens hs. Valenciennes.
( 53) „Jacques van Artevelde", 278, n. 3. Die datum is natuurlijk fout, aan
1334 of 1337 geboren werd. De door Lenz aangehaalde ge--gezinFrosat
beurtenissen echter speelden zich af in 1337. Lenz publiceerde daarenboven
zijn artikel in 1837, d.w.z. bij de vijfhonderdste verjaring van die gebeurtenissen. Daarom hechtte hij dergelijk belang aan die datum.
( 54 ) Cfr. de teksten bij nn. (20)-(22).
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tijdiger de economische toestanden in Vlaanderen. Conscience gebruikt
die redactie voor de beschrijving van die toestanden : het begin van
zijn roman is in feite een uitbreiding van de „korte" door Froissart, in
redactie -B, verstrekte gegevens.
Redactie -B werd echter geschreven in en voor een Frans milieu. Bepaalde passussen die het nieuwe publiek minder zoet in de oren konden
klinken, bleven er uit weg, o.a., wat voor ons betoog belangrijk is, de
„rede van Jacob van Artevelde" ) . Die had Froissart wellicht uit
de mond van Engelsgezinden gehoord en, als anglofiel, in redactie -A
neergeschreven. Tegen zijn zin (?) moet Conscience bijgevolg redactie-B opzij leggen, en, om Arteveldes „woorden" te citeren, A ge( 55

bruiken.
Er bestaat echter nog een andere reden waarom onze Vlaamse schrijver op redactie -A een beroep doet. B komt om zo te zeggen slechts in
twee handschriften voor, nl. die van Valenciennes en Amiens. Hs.
Valenciennes is onvolledig en werd voor het eerst in 1835 uitgegeven
door Buchon. Eerst in 1840 werd op hs. Amiens gewezen door Rigollot.
Pas in 1867 werd het uitgegeven door Kervyn de Lettenhove. Zo kon
Conscience alleen maar de tekst van Buchon gebruiken, een tekst die
slechts de gebeurtenissen tussen 1325 en 1340 bestrijkt. Artevelde stierf
in 1345. Alleen de A- redactie gaf er het relaas van in de tijd van
Consciences roman.
Dat Conscience inderdaad redactie-B volgens hs. Valenciennes gebruikte, leren we impliciet uit een voetnoot in „Jacob van Artevelde".
Omwille van het vreemde karakter van die voetnoot, een Froissarttekst ontleend aan Lenz, wijden we er een kort woord aan. Daarna
bespreken we in het kort een belangrijke ontlening aan de B- redactie :
ze vormt het stramien van de roman. Tenslotte onderzoeken we grondiger een derde, even belangrijke ontlening die uit redactie -A stamt
en de bewuste „rede van Jacob van Artevelde" weergeeft (56).
(55) In Jean le Bel komt de redevoering ook niet voor. Franse geleerden
onderscheidden daarom (?) een „Franse" en een „Engelse" Froissart : cp.
Kervyn de Lettenhove „Oeuvres..." I, 2e en 3e dl., 79, n. 1 : „ M. de la Fontenelle de Vaudoré, résumant les travaux de MM. Rigollot et de Cayrol sur le
texte d'Amiens, s'exprime en ces termes : „La version d'Amiens est le Froissart f rancais, tandis que les textes connus j usqu' ici sont le Froissart anglais."
(Met de laatste teksten bedoelt hij redactie -A) .
(56) Bij het einde van deze paragraaf is het wellicht interessant een summiere classificatie en benaming der verschillende redacties te geven van het
eerste boek (de gebeurtenissen van 1325 tot 1377) van Froissarts kronijken
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(Vervolg van voetnoot 56)

Wanneer men een Froissart- citaat uit Conscience wil terugvinden en vergelijken in die verschillende edities van de Henegouwer, en daarbij dan wil weten
in welke redactie -dergelijke aanhaling thuishoort, dan vraagt dat heel wat hoofd
tijdverlies, indien men niet over een korte vergelijkende tabel be--brekijn
schikt (we onderstrepen de teksten die als voornaamste ,,legger" dienden in
de respectieve uitgaven) .
Benamingen gegeven in de uitgaven van
Onze classificatie
(volgens Luce)

Hs.
geschreven
[n en voor :

Luce

Kervyn

( + datering

Dacier en
Buchon
(1824)

Buchon
(1835,
1837)

A (ten minste 50 hss.)
Al
1361
Filippa van
(verloren)

„1e phase
de la
Henegouwen le rédaction"

A2
(5 hss.)

A3
(50 hss.)

„2e rédacLion"
de la
le rédac1379-1381
Lion"
„3e phase
de la
le rédaction
„seule ré- „2e rédac„propreLion"
daction
ment dite"
(hs. Parijs,

tussen 1369- „2e phase

1373
Robrecht van
Namen
na 1378

(A3a)
(45 hss.)

B.N. 2641)

(A3b)
(5 hss.)

„le réd.
revisée"

„3e rédacLion"

(hs. Parijs 1400-1404
B.N., 64776479)

tussen 1376- „2e rédacLion"
1383
(ontdekt in 1840, Guy de
le uitg. in 1867 Chatillon
(de Blois)
door Kervyn)
„un abrégé
—hs. Valenciennes
de la 2e re(1 e uitg. in 1835
daction"
door Buchon)
B (2 hss.)

hs. Amiens

C (1 hs.)
hs. Rome
(ontdekt in 1860,
le uitg. in 1867
door Kervyn)

na 1400

,,3e rédacLion"

,le rédacLion"

1377-1379
„Essai de
le rédacLion"
1376
„4e rédaction"
1404-1410

,, le rédaction"
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3. FROISSART IN „JACOB VAN ARTEVELDE'
§ 1. In voetnoot, volgens Lenz

Conscience verwijst in het begin van zijn roman naar Lenz. Hij vertaalt diens tekst gedeeltelijk in een voetnoot. Men eergelijke de woor
den uit Conscience en die uit P.A. Lenz, Jacques van Artevelde. Situ-

ation de la Flandre à son avènement. Histoire des six premiers mois de
son administration (we cursiveren de letterlijke overeenstemmingen)
„Un bourgeois de Gand avait dit a` „Artevelde had aen eenigen gezegd,
quelques tins de ses amis, qu'il pen- dat by het middel wist om Vlaendesait pouvoir remettre la Flandre en ren in welvaert te herstellen en den
bon état, et faire revivre le commerce handel en de nyverheid te doen heret l'industrie, être bien avec les rois leven ....
..

.

de France et d'Angleterre, si l'on
voulait 1'écouter et suivre ses conseils. Deze woorden liepen van mond tot
Ces paroles allèrent de bouche en bou- mond, dervoege dat welhaest de helftt
che, de man.ière que bientót la moitié der stad er van berigt was. Er vormden
de la ville en fut instruite. Des ras- zich samenrottingen, zoodat op zekesemblements se formérent, tant qu'un ren dag meer dan duizend man verjour de fête, l'après-dinée, plus de gaderd waren. Zy riepen elkander toe
mille hommel se trouvèren't réunis. met de woorden : „Laet ons om raed
Its s'étaient appelés les uns les autres gaen tot den W/yzen Man !"
en passant par les rues : „Allons, al- (Alons oyr le bon conseil du Saige
lans ouïr le bon conseil du sage bom- Homme) . P.A. LENZ, Nouvelle, ar
„Arrivés au Coin des Crapauds, chives historiques, naar FROISSARD,-me.

ils trouvèrent celui clu'ils cherchaient, vol. III, page 453 der uitgaef van
le dos appuyé contre la porte de sa Buchan" ( 58 ) .
maison..." (57)

En, in voetnoot, schrijft Lenz
„J'ai suivi la rédaction de Froissard, d'après la première rédaction de sa
chronique, feite vers 1337" (59) .

Het is een vertaling, maar het blijft een „vreemde" vertaling : al stemmen beide teksten grotendeels letterlijk overeen, toch blijven er belangrijke verschillen bestaan, die we hier even willen overlopen :
1. Conscience laat de zin weg waarin een compromis-mogelijkheid
wordt voorgehouden : Artevelde zou het kunnen gedaan krijgen dat
Vlaanderen goede betrekkingen onderhoudt zowel met de koning van
Frankrijk als met die van Engeland.
(57) o.c., 277
(58) I, 28, n. 1.
( 59 ) o.c., 278, n. 3., cp. n. (53).
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2. Conscience vertaalt niet „ (jour) de fête, l' après-dinée" .
3. Hij verandert de voltooid verleden tijd („Ils s'étaient appelés")
in een onvoltooid verleden tijd („Zy riepen elkander toe") .
Voor het eerste verschil vinden we een geredelijke verklaring bij
Conscience-zelf. Blijkbaar had hij een bepaalde, wel-afgetekende karakterschets van Artevelde in het hoofd, en dat reeds in het begin van
zijn roman, en wellicht zelfs vooraleer hij begon te schrijven. Ogen- schijnlijk vond hij dat dergelijk heen en weer slingeren tussen de
Franse en Engelse koningen niet overeenkwam met de vooropgestelde
geestestrekken van zijn held. Daarom, wellicht, liet hij die tekst vallen.
De beide volgende afwijkingen vinden hun verklaring in de authentische Froissart-tekst. We kunnen dat vaststellen wanneer we de twee,
zo pas geciteerde, fragmenten en het in onze volgende paragraaf aangehaalde Froissart-uittreksel vergelijken.
Daar lezen we :
1. „et tant que une feste, après disner, it se mirent ensamble plus de
mille". Het gaat om een vergelijking. We zouden kunnen vertalen:
„en, als op een feest, na goed te hebben geëten, kwamen ze samen,
meer dan duizend man". Lenz had het voegwoord (""et") weggelaten,
en van de rest een gevolgzin gemaakt. Zijn vertaling was niet alleen
fout, maar eveneens duister. Conscience begreep die tijdsaangifte („un
jour de fête") niet, en zeker niet „1'après-dinée" . De verwijzing in
Lenz naar Froissart bracht hem uitkomst. Hij raadpleegde de authentieke tekst. Wij zien dat duidelijk in de voetnoot waarin hij een zeer
precieze verwijzing naar Froissart aangeeft ). Hij stelt vast dat het
over een simpele vergelijking gaat en laat het comparatieve element
uit zijn vertaling weg.
(

11

2. „et appeloient l'un l'autre à leurs maisons en disant : „Alons, alons
oyr le bon conseil du saige homme.” Weer eens sprong Lenz tamelijk
vrij om met zijn voorbeeld. Een voltooid verleden tijd vervangt de
onvoltooid verleden tijd van Froissart. Conscience beschikt nu over de
authentische tekst en schrijft, volgens die tekst, in de onvoltooid ver
tijd. Bovendien citeert hij de acht laatste woorden van de zoëven-ledn
aangehaalde regel in zijn voetnoot, en dat in het Middelfrans van
Froissart.
We besluiten dat Conscience Lenz vertaalde, dat hij in Lenz de
verwijzing vond naar Froissart (zodanig zelfs dat hij de ongewone

(

60

) Cp. de tekst bij n. (58).
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schrijfwijze „Froissard" uit Lenz hier overneemt, terwijl hij elders
steeds „Froissart" zal schrijven) , dat hij in de uitgave van 1835, door
Buchon, de oorspronkelijke Franse woorden las, vaststellende dat Lenz
tamelijk willekeurig die woorden in het Nederlands omzette, en dat
onze romancier de woorden van zijn vriend in zijn vertaling verbeterde.
Daarmee is het probleem echter nog niet opgelost. Wat komt die
voetnoot hier tenslotte doen ? Zoals we reeds lieten doorschemeren,
en zoals we in een volgende paragraaf zullen aantonen, gebruikt Conscience Froissart volgens de uitgave van Buchon. Normaal verwachten we dan in voetnoot, ofwel een verwijzing naar Froissart — wat de
Vlaming dan ook doet op blz. 43 ( 61 ) — ofwel de woorden van Froissart-zelf, maar niet dergelijke „aangepaste" Froissart-tekst uit Lenz.
De verklaring van die „vreemde" voetnoot moet gevonden worden,
menen we, in het feit dat Conscience hier wilde stelling nemen in het
Froissart- probleem. Hij schijnt ons te willen zeggen : „Met P.A. Lenz
delen we de overtuiging dat de beste Froissart -tekst besloten ligt in,
wat mijn Gentse vriend noemt „la première rédaction de sa chronique ",
en die Buchon de titel geeft van „Rédaction primitive d'une partie du
premier livre". " Op bladzijde 453 in het derde deel van Buchon's
uitgave van 1835 vinden we inderdaad de tekst die met de voetnoot
overeenstemt. Die „redaction primitive" is die van hs. Valenciennes,
nl. de onvolledige tekst volgens redactie -B.
Zo houdt Conscience ons klaar voor, van in het begin van zijn roman,
dat hij hs. Valenciennes als handleiding zal gebruiken, volgens de uitgave van Buchon nog wel. Zo vallen de Froissart- uitgaven van 1788
(door Dacier) en 1824 (door Buchon) hier weg : noch Dacier, noch
Buchon kenden in die tijd dat handschrift. De laatste zou 'het echter
uitgeven in 183 5 en in 1837. Consciences verwijzing „Froissart, vol.
III," page 453 der uitgaef van Buchan", leert ons dat het over de uit
1835 gaat : alleen in die uitgave stemt de aangegeven blad -gaven
overeen met de bladzijde van de in Conscience gebruikte tekst (62).-zijde

(61) Cp. de tekst bij n. (67). Hs. Amiens (het andere hs. volgens redactieB), dat Conscience niet kende, bevat dat „comparatieve element" niet : „Et
avint que, ung jour apriès disner, is s'en partirent plus de cinq cens" (ed. Luce,
I, 2e dl., 390 ; ed. Kervyn de Lettenhove, II, 412) .
(62) Cfr. de tekst bij n. (25).
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2. In de „roman", volgens „redactie-B"

In de eerste veertig bladzijden van „Jacob van Artevelde" volgt Conscience ,,redactie B" . Die „inleiding" van de roman kan als volgt worden samengevat (we onderstrepen de overeenstemmingen met de Froissart-tekst die daarna volgt) :
Bladzijden

5-11

: beschrijving van de Vrijdagmarkt te Gent ; het volk schoolt

11

: op 25 december ( 63 1337 is ze een toneel van hongers-

er samen ;

13
13-20
20...
25 ...

)

nood : vrouwen en kinderen liggen er uitgeput neer;
: het volk brengt er zijn lijden, zoals het er vroeger zijn
vreugde bracht ;
: men ziet er ook ambachtslieden redetwisten. Die komen
tot het besluit dat het zo niet langer kan blijven duren.
: Artevelde nadert, helpt een vrouw met een bijna bevroren
: kind, moedigt de ambachtslieden aan en zegt dat hij een

( 63) We bespraken het probleem van de gebruikte redacties en uitgaven zo
uitvoerig, omdat we bij de „rede" van Jacob van Artevelde op grote moeilijk
stuitten om de gebruikte Froissart-tekst terug te vinden. Cfr. § 3 blz. 133.-hedn
(64)
Volgens hs. Amiens, heeft dat alles plaats op, of tegen Sint Michiel (29
september) : „Che fu environ le Saint Michiel, Fan mil trois cens trente et
sept" (ed. Luce, I, 2e dl., 413). Beide feesten waren belangrijk in de Middeleeuwen : over het feest van St Michiel schrijft G. d'Haucourt, „La vie au Moyen
Age" (Paris 1952 Collection „Que sais-je ?" . 132), 68 : „ Avant les pluies,
l'on procède aux charrois : vers les moulins, les granges, des décimateurs, des
seigneurs, des propriétaires, des marchands. Chacun s'assure de provisions pour
1'hiver, et la saint Michel est une grande date de redevances." Alleen na die
datum kan dus normaal een hongersnood beginnen : na een misschien magere
oogst (maar in elk geval een oogst) en na het betalen van zijn schulden. Het
nieuwe jaar begint met Kerstmis. G. d'Haucourt (o.c., 56) schrijft : „pour le
peuple, l'année nouvelle débute au temps de Noël et de 1'Epiphanie. A la campagne, les labours d'automne et les semailles des blés d'hiver sont terminés. Les
travaux sont achevés, la récolte a 1'abri, le lard dans le charnier. Les grands
froids s'approchent. Il fait bon se claquemurer au coin du feu et passer des
heures à bricoler ou à se reposer, les mains sur les genoux, devant 1'átre, tandis
que les enfants se battent a coups de boules de neige ou glissent sur la glace.
En ville, les épiciers pilent les aromates dont on assaissonera les mets de
Noël et dont le parfum embaume les rues." Het tragische gebeuren te Gent
krijgt door de tegenstelling met het normale blije Kerstfeest, een veel feller
dramatisch uitzicht.

130

27

oplossing kent : Eenheid.
: het nieuws doet de ronde.

28 : Artevelde gaat naar huis.

op blz. 28 komt dan de voetnoot voor die we bespraken onder § 1.
Ze verwijst zowel naar Lenz als naar Froissart. De tekst van Lenz behandelden we reeds. Laten we nu Froissart openslaan volgens de aanduidingen van Conscience : „vol. III, page 453 der uitgaef van Buchon".
Daar lezen we inderdaad op de aangeduide plaats in de editie van 1835
(we onderstrepen de overeenstemmingen met de „samenvatting" van
Consciences ,,inleiding")
„Chapitre CXVI
... Ainsi de plus en plus s'esmurent fort, et espécialement à Gand. Si s'assembloient par places ( 65 ) et carfours, et devisoient en moult de diverses
manières ; et plainement disoient que ce ne se pooit longuement soustenir ; car s'un pay longuement ceste chose duroit, le peuple de Flandres
yroit à perdicion.

Chapitre CXVII

a

En ce temps avoit ung bourgeois Gand, brasseur de miel, lequel par
pluiseurs fois parloit bien sagement au gré de pluiseurs. Si l'appeloit-on
Jacquemon d'Artevelde. Si reprinrent aucuns hommes ses paroles aux
aultres ; et dirent qu'il estoit un très sages horns ; et dirent qu'il avoit dit
que, s'il estoit oys et creus, it cuideroit en brief temps avoir remis Flandres en bon estat, et r'aroient tout leur gaignace, sans estre mal du roy de
France ne du roy d'Engleterre. Ces parolles multeplièrent tant que le guars
ou la moitié de le ville en fu in f ourmés." (66)

We stellen vast dat die korte Froissart-tekst door Conscience over
vierentwintig bladzijden wordt uitgesponnen in een zeer dramatisch
verhaal. Wat we echter ook ontdekken : van in het begin van zijn boek
gebruikt hij de Franse schrijver : vanaf de eerste woorden van „Jacob
van Artevelde" (blz. 5) horen we een echo uit de „Chroniques" opklinken.
We leren daarenboven dat de Vlaming slechts van tijd tot tijd naar
zijn bron verwijst. Wel citeert hij Lenz. Maar die tekst bevat niet alle,
in de eerste vierentwintig bladzijden gebruikte, elementen. Wel vermeldt hij daar tevens Froissart. Maar dat gebeurt eerst op bladzijde 28,
terwijl hij de hele tijd de Franse gegevens ontwikkelde. We mogen dan
bijgevolg ook in de komende bladzijden Froissart verwachten, al horen
we hem eerst op bladzijde 43 voor de tweede maal vernoemen. En in(65) Dat wordt dan „de Vrijdagmarkt" bij Conscience.
(66) J.A.C. Buchon, „Les Chroniques de Sire Jean Froissart" (Paris 1835)
III, 453.
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derdaad, van bladzijde 28 tot 43 komen de overeenstemmingen met de
„Chroniques" zo menigvuldig voor, dat we best de vervolgtekst van
Froissart hier afdrukken naast de overeenstemmende uitdrukkingen
van Conscience:
„Lars se commencèrent a sassembler ;
et tant que une feste, après disner, it
se mirent ensamble plus de mille (67) ;
et appeloient l'un l'autre a leurs maisons, en disant : „Alons, alons yor le

"... de Vrydagmarkt krielt van volk...
Zij... roepen, dat zy den W/yzen Man
raadplegen willen..." (p. 38)

bon conseil du saige homme."

Et vinrent a la maison du dit Jaquemon, qu'il trouvèrent appoyant a son

huis.
De si long qu'ils le perchurent, it
lui firent grant reverence et honneurs, et dirent : "Chier seigneur,
veulliés nous oyr. Nous venons a vous
a conseil ; car on nous dist que les
grans biens et sens de vous remettra
le pays de Flandres en son point. Si
nous dittes comment, et vous ferez
aumosne."
Lors s'avancha Jacques d'Artevelde,
et dist : " Seigneurs compaignons (72),
je suis natif et bourgois de ceste ville,
Si y ai le mien. Sachiés que de tout
man pooir je vous vorroie aidier et

"Intusschen.. . begaven zich (de dekens...) voor het huis van Jacob ...
Artevelde (opende) op dit ogenblik
zyne deure... Jacob vroeg : ,,Gezellen, wat verlangt gy van my ?'' ( 68 ) .
„Mher Van Artevelde" antwoordde
hem de deken... gelief ons te aenhooren. W/y komen by u om raed:
men heeft ons gezegd dat gy, door
uwe wysheid ( 69 ) en uwe groote goederen ( 70 ), Vlaenderen voorspoed en

vryheid kunt teruggeven. Hier zyn wy,
bereid u te volgen en te gehoorzamen:
zeg ons wat wy moeten doen (71) ."
"Vrienden" sprak Artevelde "ik ben
Gentenaer geboren (73) ; dit is genoeg gezegd, dat my den moed niet

ontbreken zou om onze stad en het
Land nuttig te zyn. Ik ben gereed

(67) Cfr. n. (61).
(68) Cfr. n. (86) .

Goede vertaling van het Franse ,,sens".
(70) De omzetting (cp. het Frans) is wellicht meer welluidend dan een
slaafse vertaling. Er is ook een morele schakering : voor Conscience schijnt
„wysheid" hier belangrijker te zijn dan financieel machtsbetoon.
(71) Conscience vertaalt, zij het zeer vrij, dan toch heel zwierig de laatste
twee, moeilijk vertaalbare, Franse zinnen.
( 72) Consciences gewone aanspreektitel is in dat geval „Gezellen" : cp. de
„rede" bij n. (86), en de tekst bij n. (68) .
(73) Weer een welluidende, zwierige vertaling.
(s3)
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tout le pays ; et s'il estoit homme qui
vosist en prendre le fais, je vorroie
exposer mon corps et biens a estre
dalez lui ; ou se vous aultres me voliés entre frère, amy et compaignon
en toutes choses, pour demourer da
que je n' en suy-lezmy,nobsta
mie dignes, je l' emprenderois volentiers." (76)
Alors dirent ils tous d'un assens et
d'une voix : "Nous vous promettons

Alors dirent-ils, tous d'un assens et
d'une voix : "Nous vous promettons
léalment a demourer dalez vous en
toutes choses, et d'y aventurer corps
et biens ; car nous savons bien que
en toute le conté de Flandres n'y a
homme, se non vous, qui soit digne
de ce faire." (79)

myn leven ( 74 ) en myn vermogens (75)
op te offeren en dengenen te helpen,
die zich aen het hoofd der Gentenaers zou willen stellen om Vlaenderen van den hongersnood te verlossen en uit de vernedering te redden."
(p. 41)
"Niemand is bekwamer dan de Wijze Man van Gent om zulk moeijelyk
werk te ondernemen" zegde de deken der Schippers, terwyl zyne makkers door woorden en gebaerden van
hunne volle toestemming getuigden ( 77 ) . Artevelde zag een oogenblik ten gronde ; dan weder het hoofd
opheffende, vroeg by :
"Wilt gy my getrouwe vrienden en
gezellen zyn in alle zaken en my niet
verlaten in den dag van gevaer ?" ( 78 )
"In name van allen, die hier ter
plaetse staen" antwoordde de deken
der Schippers "beloven wy regtzinniglyk u in alles te ondersteunen en er
l y f en have aen te wagen. Waer gy
het beveelt zullen wy ons bloed vergieten voor het vaderland, en uwe
wyze raed zal onze eenige wet zyn.
Daerop geef ik u de hand." (p. 42)

De Froissart-tekst is inderdaad goed vertaald (onderaan, in onze
Vertaling van het Franse ,,corps".
Het enkelvoud, „vermogen '', wordt wellicht bedoeld als vertaling van
het Franse „biens". In het licht van de Franse tekst gaat het zeker niet over
,,geestesvermogens".
(76)
De laatste zinnen kunnen als volgt vertaald worden :
„En indien er iemand is die de last op zich zou willen nemen,
dan ben ik bereid me in „lijf en have" (cfr. Conscience) bloot te geven
en met die man te zijn ; of, indien jullie in alles mijn broers,
vrienden en gezellen wilt zijn om met mij gemene zaak te maken,
dan, alhoewel ik het niet waardig ben, zal ik er me graag mee belasten."
( 77)
Waar Froissart schrijft ,,tous. . .d'une voix", splitst Conscience de
sprekers in „de deken" en „zyne makkers ". Dergelijk werkprocédé vinden we
opnieuw toegepast in de „rede" : cp. tekst bij n. (125).
(78) De laatste zin is de „negatieve" vertaling van ,,pour demourer dalze
(74)

( 75)

my".
(79) Ed. Buchon (1835) III, 453-454.
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voetnoten, vestigden we er de aandacht op) . Toch is het geen loutere
vertaling. Bepaalde werkprocédé's, in dergelijke gevallen eigen aan
Conscience, komen hier eveneens tot uiting (zie onze voetnoten) . Opnieuw worden de ontleningen, eerder dan geromantiseerd, sterk gedramatiseerd.
Ondanks al die authentische trekken van het verhaal, kunnen we
toch op het eerste gezicht verwonderd zijn over het grote aantal ontleningen die we in die bladzijden aantreffen. Van plagiaat is echter geen
sprake. Conscience noteert immers openhartig in een voetnoot op
blz. 43 :
„Zie, over deze vergadering des volks voor het huis des Wyzen mans en
over de samenspraek welke wy hier byna letterlyk hebben gevolgd FROISSART, uitgave van Buchon, vol. III, page 453, waer een omstandig ver hael dezer gebeurtenis voorkomt." 80
(

)

Nochtans leren we hier hoe Froissart onze auteur behulpzaam was bij
het schrijven van zijn „roman". De gebruikte tekst was die van redactie-B. Die van redactie-A was, net als Jean le Bel, die er aan de grond
van lag, heel wat minder vleiend voor Artevelde. Van de twee handschriften van redactie-B kende Conscience alleen maar hs. Valenciennes. Dat houdt op in 1340. Voor de volgende jaren, tot in 1345, zal
Conscience dus moeten een beroep doen op redactie-A.
3. In de „rede", volgens „redactie A"

Om een gedetailleerde, vergelijkende studie van de parallel- lopende
teksten in Froissart en Conscience mogelijk te maken, moeten we de
gebruikte „legger" van Conscience trachten te vinden. Tot nu toe hadden we daar geen last mee, omdat de verwijzingen van Conscience,
bijna wetenschappelijk, precies waren. Maar, reeds van blz. 134 van
zijn le deel af, wordt onze schrijver minder nauwkeurig. Daar lezen
we in voetnoot:
„FROISSART, édition de Buchon, tome I, chap. IV, page 14, zegt :
„Ainsi alla le royaume, ce semble à moult de gens, hors de la droicte
ligne.'' "
80 ) We kunnen hierbij noteren dat de schrijver lichtjes overdrijft (zo
„letterlyk volgde hij Froissart toch niet na, noch in „vergadering ", noch in
„samenspraek"), dat hij de naam Froissart nu juist (en niet meer volgens
Lenz) weergeeft ; dat -de voetnoot voorkomt op blz. 43, alhoewel ze betrekking heeft op de teksten van blz. 38, 41 en 42 ; dat de verwijzing naar Froissart
zou moeten luiden „pages 453-454". De eerste en de laatste opmerkingen heb
ons betoog wel enig belang.
-benlatri
(
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Slaan we de uitgave van 1835 open, en wel „tome I, chap. IV", dan
lezen we, niet op „page 14", maar op blz. 5, een, alleen slechts gelijkende uitspraak:
„Ainsi alla le dit royaume hors de la droite ligne, ce semble moult de
gens... (s')
De aangifte van de bladzijde kon fout zijn. Maar de zin wordt omgekeerd en de spelling komt niet overeen. Stamt die tekst dan uit een
andere uitgave van Buchon ?
De overige voetnoten van de roman brengen ook geen raad. Conscience blijft naar Froissart verwijzen, maar noch uitgave, noch blad
noch Franse teksten worden aangegeven. Eindelijk toch, op het-zijden,
einde van het derde deel, treffen we weer enkele zinnen uit de Henegouwse schrijver in voetnoot aan. Maar weer eens, zoals daareven,
bestaat er geen overeenstemming, noch in woordorde, noch in schrijfwijze — met de teksten uit Buchons uitgave van 1835. Gebruikte hij nog
steeds die editie, of deed hij een beroep op andere teksten ?
Voor het slot van zijn roman, kon hij inderdaad andere ,, geschiedenissen" raadplegen. Dat „slot" bestaat -- wat het Froissart-Conscience-probleem aangaat — uit twee belangrijke delen : de „moord"
op de Gentse volkstribuun, en de „rede" die er aan voorafgaat. De
moord, een historische gebeurtenis, komt voor in alle, desbetreffende,
oude kronijken. Conscience kon ze dus lezen in de verschillende edities van die teksten, o.a., naast de Froissart- uitgaven door Dacier en
Buchon, in de, in „Jacob van Artevelde" vermelde, werken :
J.N. Des pars, „Cronijcke van den Lande van Vlaenderen'' 82
.

(

P. d'Oudegherst, „Annales de Flandre"

(

83

) ,

),

A. Voisin, „Examen critique des Historiens de Jacques van Artevelde"
Het andere deel van het „slot" van de roman, de „rede ", is ech(

84 )

(81) Alle Franse hss. gebruiken dezelfde woordorde. Ter vergelijking :
„Ensi alla li dis royaumme hors de la droite ligne, the samble-il a moult de
gens..." (ed. Kervyn de Lettenhove II, 21 ; volgens hs. Amiens) ;
„Ensi ala li dis royaummes hors de la droite lignie, the samble it a moult
de gens... „(ed. Luce I, 2e dl., 218 ; volgens hs. Amiens en andere hss.)
en ook Jean le Bel :
„Ainsy ala ledit royaume hors de droicte ligne, se semble a moult de Bens..."
(ed. Polain I, 7) .
(82) Cfr. n. (7).
Gent 1789), heruitgave door M. Lesbroussart van P. d'Oudegherst,
„Les Chroniques et Annales de Flandres" (Antwerpen 1571).
(84) Cfr. n. (7) .
(83)

(
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ter Froissart, en bovendien alleen redactie -A en -C eigen. Redactie-C
werd pas in 1860 door Kervyn de Lettenhove „ontdekt" 85 ), en
heeft hier dus geen belang. P. d'Oudegherst geeft de „rede" niet
weer. De tekst van Despars is, t.o.v. redactie-A, slechts een samenvatting en, aangezien die in het Diets is gesteld, terwijl Conscience
in het Frans citeert, valt hij hier buiten beschouwing. Voisin, tenslotte, geeft een eigen „aanpassing" van redactie -A, de enige die
ons, ten langen leste, overblijft.
Vergelijken we Consciences citaten en de woorden van de verschillende uitgaven van de redactie-A- tekst, dan komen we nochtans tot
geen bevredigende oplossing. Als voorbeeld ten bewijze, nemen we
de eerste van de zes Froissart- verwijzingen die Conscience bij de „rede"
aanhaalt. We plaatsen er de verschillende Froissart- lezingen naast, die
Conscience had kunnen gebruiken : de drie versies van Buchon (1824,
1835 en 1837), die van Dacier en Voisin. Ter illustratie voegen we
er nog twee, later uitgegeven lezingen van redactie -A aan toe, en twee
teksten volgens redactie -C :
1. Conscience, „Jacob van Artevelde", III, p. 212 ; n. :
(

„Quand Jacques d'Artevelde veit l'effort et comment it estoit oppressé,
it vint à une f enêtre de la rue et se commenca a humilier et a dire par
moult beau langage et a chef nud : Bonnes gens, que vous faut-il et qui
vous meut ? etc. FROISSART"

2. Redactie -A- teksten die Conscience had kunnen raadplegen:
a. Dacier, ed. 1788 : „Livre I, ch. 248", p. 265
„Quant Jaques d'Artevelle vit l'effort, & comment it estoit apressez,
it vint a une fenestre sur la rue & se commenca a humilier & dire, par
trop beau langage & à nu chief : bonnes gens, que vous fault ? qui vous
muet ?"
b. Bouchon, ed. 1824 ; t. 2, ch. 248", p. 256 :
„Quand Jacques d'Artevelle vit l'effort, et comment it était appressé,
it vint a une fenêtre sur la rue, et se commenca a humilier et dire, par
trop beau langage et a nu chef : „Bonnes gens que vous faut ? Que vous
muet ?" "
c. Bouchon, ed. 1835 : J. 1, le partie, ch. 248", p. 205
„Quand Jacques d'Artevelle vit l'effort, et comment it étoit appressé,
85 ) In feite trok du Theil reeds in 1777 de aandacht van Dacier op die
tekst, zoals Kervyn de Lettenhove („CEuvres...” I, 2e & 3e dl., 160) schrijft :
„Dacier n'a pas ignoré toutefois l'existence du codex du Vatican. En 1777,
du Theil lui envoya le calque du premier et du dernier feuillet, et néanmoins
it ne parait point qu'il y ait reconnu, comme cela lui était si facile, une rédaction toute differente de celles qu'it avait eues sous les yeux." De tekst had
uiterst belangrijk kunnen zijn voor de roman. Er wordt immers gesproken over
de rol die de hertog van Brabant speelde in de Gentse opstand.
(
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it vint a une f enêtre sur la rue, et se commenca a humilier et dire, par
trop beau langage et 'a nu chef : „Bonne gens, que vous faut ? Qui vous
meut
d. Bouchon, ed. 1837 : J. 1, le partie, ch. 248", p. 205 :
„Quand Jacques d'Artevelle vit l'effort, et comment it étoit appressé, it
vint à une fenétre sur la rue, et se commenca à humilier et dire, par trop
beau langage et a nu chef : „Bonne gens, que vous faut ? Qui vous
meut ?" "
e. Voisin, „Examen critique", 1841, p. C, „cité de M. de Chateau-

briand, „Etudes historiques" "
„...la foule se répand dans l'intérieur de I'hótel, en poussant des hurlements. Alors Artevelle paroit a une f enêtre, la tête nue, et en posture
de suppliant : „Bonnes gens, que vous faut-il ?
Qui vous meut ?'' "
3. Redactie -A- teksten die later werden uitgegeven:
a. Kervyn de Lettenhove, ed. 1868, t. 4, p. 315
„Quant Jakemars Dartevelle vei l'effort et comment it estoit appressés,
it vint a une fenestre sus le rue et se commenca moult a humelyer et a
dire par trop biau langage et a nu chief : „Bonne gent, que vous fault ?
Qui vous muet ?'' "
b. Luce, ed. 1872, t. 3, § 237, p. 101
„Quant Jakemars d'Artevelle vei l'effort et comment it estoit appressés, it vint à une fenestre sus les rues, et se commenca a humeliier et a
dire par trop biau langage, et a nu chief : „Bonne gent, que vous fault ?
Qui vous muet ?'' "
4. Redactie -C- testen :
a. Kervyn de Lettenhove, ed. 1868, t. 4, p. 322 :
,,Jacques Dartevelle estoit enclos en sa cambre et avoit oy la grignour
partie des paroles et du hustin. Si vint a une fenestre qui regardoit sus
une rue ou toutes ces gens estoient asamblé. Se lor demanda :
„Bonnes gens, quel roses vous fault ? Pourquoi estes-vous si esmeus ?''
b. Luce, ed. 1872, t. 3, p. 318 :
„Jaques d'Artevelle estoit enclos en sa cambre, et avoit oy la grignour
partie des paroles, et dou hustin. Si vint à une fenestre qui regardoit sus
une rue oû toutes ces gens estoient asamblé ; se lor demanda :
„Bonnes gens, quel rose vous fault ? Pourquoi estes vous si esmeus ?'' "

De vergelijking wijst uit dat Conscience, noch de redactie -A -tekst
volgens Voisin, noch de redactie -C- teksten gebruikte. De vergelijking
van de zeven overblijvende versies toont aan dat Consciences voetnoten
best overeenstemmen met de Buchan- lezing van 1835. Hier volgt een
overzicht van die overeenstemmingen (we onderstrepen bij Conscience
de variërende letter en het, op dezelfde manier geschreven, woord van
de overige lezingen ; wanneer in hetzelfde woord twee varianten voorkomen, stippen we dat woord twee keren aan, en onderstrepen dan het
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Froissart-woord dat de letter bevat die we in de Conscience-term cursi-

veren)
Conscience
Quand
Jacques
estoit
estoit
f enêtre
la (rue)
rue
humilier
humilier
et a dire
beau
chef
Bonnes
Bonnes
gens
qui
qui
meut

(1788)

(1824)

(1835)

(1837)

(1868)

(1872)

Quant
Jaques
estoit
estoit
fenestre
la
rue
humilier
humllier,
& dire
beau
chief
bonnes
bonnes
gens
qui
qui
muet

Quand
Jacques
était
était

Quand
Jacques
étoit
étoit

fenetre

f
la
rue
humilier
humilier
et dire
beau
chef
Bonne
Bonne
gens
Qui
Qui
meut

Quand
Jacques
étoit
étoit
f enètre
la
rue
humilier
humilier
et dire
beau
chef
Bonne
Bonne
gens
Qui
Qui
meut

Quant
Jakemars
estoit
estoit
fenestre
le
rue
humelyer
humelyer
et à dire
biau
chief
Bonne
Bonne
gent
Qui
Qui
muet

Quant
Jakemars
estoit
estoit
fenestre
les
rues
humeliier
humeliier
et à dire
biau
chief
Bonne
Bonne
gent
Qui
Qui
muet

14

13

6

5

la
rue
humilier
humilier
et dire
beau
chef
Bonnes
Bonnes
gens
Que
Que
muet

Totaal der overeenstemmingen :
11

12

Men ziet dat de overeenstemmingen met Buchon het halen op die met
Dacier, de Lettenhove en Luce, en dat reeds voor een kort uittreksel
uit de citaten van Conscience, het grootste aantal overeenstemmingen
te vinden zijn in Buchons uitgave van 1835.
Overlopen we echter de verschillende, aangehaalde versies, dan stel
dat een achttal varianten Conscience eigen zijn. Men eerge --lenwvast
lijke •
Conscience

(1788)

Artevelle
1 Artevelde
vit
2 veit
3 oppressé
appressez
4 de (la rue) sur
5 moult (beau) trop
anu
6 a chef
7 nud
nu
8 et qui
qui

(1824) (1835) (1837) (1868)

(1872)

Artevelle Artevelle Artevelle Dartevelle d'Artevelle
vit

vit

vit

vei

vei

appressé appressé appressé apressés apresés
sus
sur
sus
sur
sur
trop
trop
trop
trop
trop
a nu
anu
anu
anu
anu
nu
nu
nu
nu
nu
Qui
Qui
Que
Qui
Qui

Ten overstaan van al die varianten, alleen maar de tweede uitgezonderd, vinden we telkens onderlinge overeenstemming in de zes
andere lezingen. We menen te mogen besluiten dat Conscience zijn
citaten naar eigen goeddunken „aanpaste" . Enerzijds kunnen we spre-
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ken van een modernisering van de oude vormen (o.a. de varianten
1, 3, 8) , en anderzijds merken we hoe de Vlaming jongere vormen
archaïseerde (o.a. de varianten 2, 5, 7) . D-at voor de geest houdend,
kunnen we nu met een gerust gemoed overgaan tot de vergelijking
van Consciences „rede" en die van Froissart volgens de uitgave van
1835 door Buchon (tussen rechte haken plaatsen we de teksten, uit
Froissart door Conscience in voetnoot aangehaald ; in beide teksten
cursiveren we (alleen maar) de letterlijke overeenstemmingen ; tussen ronde haken staan de bladzijden aangeduid ; in margine worden
de „ideeën ", zoals we ze later zullen samenvatten, genummerd ; ter
illustratie van de verdere overeenkomst en van het onderscheid tussen
beide auteurs, voegen we aan beide redevoeringen nog het gedeelte
-lijke
vervolg van beider verhaal toe) :

J. Froissart, „Chroniques", ed. J.A.C.
Buchon. I (Paris 1835) , 205 col. 2 -

H. Conscience, „Jacob Van Artevelde". III (Antwerpen 1849), 212-222.

206 col. 2.

,,Livre I.-Partie I. Chapitre CCXLVIII
(205 col. 2) ... [Quand Jacques d' A rtevelle vit 1'effort, et comment it étoit
appressé, it vint a tine fenetre sur la
rue, et se commenca 'a humilier et
dire, par trop beau langage et a nu
chef :

( 212) „... Een venster op het eerste
verdiep van Artevelde's huis had zich
geopend. Daer stond de Wyze Man
nu zelf, over de yzeren leuning zich
buigende, en met de hand teken doende dat by spreken ging... In den eerste was het hem onmogelijk de stem
verstaenbaer te verheffen ... Artevelde

spraak :
ARTEVELDES REDEVOERING

„Bonne gens, que vous faut ? Qui
vous meat ? ]
Pourquoi êtes-vous si troublés sur
m,oi ?
En quelle manière vous puil- j e
avoir courroucé ? Dites-le-moi, et
je l'amenderai pleinement a votre
volonté."

„Gezellen (86 ), wat wilt gy van

my (87) ?

Wat is het dat u zoo zeer tegen my
verbittert ?
Zegt my, wat ik kan misdaen ( 88 )
hebben ; ik zal het herstellen naer
myn vermogen ( 89 ) ."

( 86) „Gezellen" (i.p.v. het middeleeuwse „Bonne gens", d.i. „Goede lieden",
zou een anachronistische, sociale nuance kunnen inhouden („Gezellen'' betekent immers niet „leergezellen ", aangezien het hier gebruikt wordt als aan
voor de „meesters" en de „dekens" die ook aanwezig waren) . In-sprektil
feite is het de vertaling van het elders door Froissart gebruikte „compaignons".
Cfr. n. (72).
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2 [Donc répondirent-ils, a une voix,
ceux qui oui l'avoient ( 91 ) . Nous
voulons avoir compte du grand trésor de Flandre que vous avez dévo yé sans titre de raison."]
„

2 (213) „Rekening over den grooten schat van Vlaenderen die gy
gestolen ( 90 ) hebt, moeten wy hebben !" werd hem in verward gedruysch toegeschreeuwd (92).

( 87) „van my". Het volk is inderdaad ontstemd. De Franse tekst ( „que
vous faut ? Qui vous meut ?") bevat een eenvoudige vraag naar wat er bij het
volk omgaat. Conscience echter, brengt door de woorden, „van my", de ontstemming dadelijk in verband met de spreker. Die schijnt zich bijgevolg in
zekere mate schuldig te voelen. Misschien werd die idee van schuld Conscience ingegeven door de Franse woorden (die de rede juist voorafgaan) : „se
commença a humilier... ". Anderzijds is de eerste zin uit deze redevoering een
herhaling van wat wij de „eerste toespraak" van Artevelde in deze roman zouden kunnen noemen. We denken aan de parallelteksten die we onder § 2 bespraken. Daar ook begint de Gentenaar met „Gezellen, wat verlangt gy van
my ?". Nog andere echo's uit die toespraak vangen we hier in de „rede" op.
Blijkbaar wilde Conscience de aandacht trekken op de ironie van de geschiedenis : in 1337 komen de Gentenaars naar Artevelde. Hij vraagt wat ze verlangen.
Hun smekend antwoord luidt : „Raad". In 1345 komen ze opnieuw naar hem.
Weer vraagt hij wat ze verlangen. Nu schreeuwen ze : „Rekenschap !". De
enige die getrouw dezelfde bleef en dat doet Conscience ons hier intens
aanvoelen was Artevelde : de „toespraak" toont aan wat hij belooft te
doen ; de „rede", wat hij gedaan heeft volgens zijn belofte. Die „dramatische"
elementen waren reeds voorhanden in Froissart. Conscience schijnt ze, o.i., te
onderstrepen.
( 88) „misdaen" : Artevelde staat als een „misdadiger” terecht.
(69) „nier myn vermogen" : verschuiving naar een ander plan dan „à votre
volonté". We noteren in deze alinea dat Froissart het element „u'' beklemtoont
(viermaal „vows", daarbij nog „dites", en „votre" ; daartegenover slechts tweemaal „moi'', en tweemaal ,,je') . Conscience beklemtoont het „ik" (driemaal
my" tweemaal ik" eenmaal myn" • daarnaast éénmaal gy" u ',,zegt").
Is Artevelde de toestand veel meer meester in Froissart, dan zien we hoe hij zich
van in het begin, wil verdedigen in Conscience.
gestolen ". „van Dale's Nieuw Groot Woordenboek" (1950), 1725
geeft als eerste betekenis van ,,stelen" aan : „heimelijk wegnemen om zich wederrechtelijk toe te eigenen". Froissart schrijft : „dévoyé sans titre de raison",
d.w.z. „bestemd voor een ander dan zijn wezenlijk doel, en dat, zonder aan
rechtsgrond" : een vergrijp dat lichter is, en een beschuldiging waar--vardbe
op kan geantwoord worden, nl. betreffend haar element „aanvaardbare rechtsgrond".
(91) Froissart suggereert dat een deel van het volk Artevelde niet eens hoort;
we horen alleen de kreten van „ceux qui oul l'avoient".
(92) Conscience blijkt een „auditief" schrijver te zijn. Hier voegt hij er het
„auditieve" woord „gedruysch" bij. Het is een „realistische" noot in die middeleeuwse tekst.
(90)

„
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3 Donc répondit Artevelle moult
doucement : „Certes, seigneurs,
[au trésor de Flandre ne pril-je
oncques denier. Or vous retraiez
bellement en vos maisons, je vous
en prie, et revenez demain au ma-

tin ; et je seraf Si pourvu de vous
faire et rendre bon compte que
par raison it vous devra su f f ire."]
4 Donc répondirent-ils, d'une voix :
„Nennin, nennin, nous le voulons
tantót avoir ; vous [ne nous échapperez mie ainsi : nous savons de
vérité que vous l'avez vié de pièca,
et envo yé en Angleterre, sans po-

tre scu.

3 „Men bedriegt u (93) , gezellen !"
antwoordde Artevelde, „aen den
schat van Vlaenderen ontnam ik
nooit eenen enkelen Groote ( 94 ) .
Gaet in vrede terug naer huis ; ik
bid u, komt morgen by klaren dage weder : ik zal u, tot uwe voldoening, rekening geven over al-

les wat gy begeeren kunt. Gy
zult zien, dat men u heeft misleid ( 95 ) ."
4 „Neen, neen ", riep Geeraert Denys ( 96 ) , met akeligen lach Artevelde bedreigende, „ogenblikkel yk
moeten wy rekening hebben. Wy
weten dat gy den schat hebt geroofd ( 97 ) en, als een vuige dief,
hem naer Engeland hebt gezon-

( 93)
,,Men bedriegt u" : een derde personage wordt hier, naast de ,,protagonist" (Artevelde) en de „antagonist" (Geraard Denijs), ten tonele gevoerd :
een „tritagonist" (Frankrijk) . Het volk-zelf is niet schuldig, volgens Conscience, maar wel de groep door een vreemde mogendheid opgeruide onruststokers.
Consciences tekst krijgt een politieke, internationale kleur. Ten onrechte werd
hem de idee van die vijfde colonne ingegeven door de woorden van Froissart:
„Qui vous meut ?" Conscience verstond wellicht : „Wie ruit u op ?'' (zoals
hij op het einde van zijn rede zal schrijven : „ ... overweegt wien gy onwetend
tot werktuig dient" . De betekenis van de Franse zin is echter, zoals in redactieC wordt duidelijk gemaakt : „Pourquoi estes vous si esmeus ?" (ed. Kervyn de
Lettenhove, IV, 322 ; ed. Luce, III, 318), en zoals Buchon het begrepen had in
zijn uitgave van 1824 : Que vous muet ?" (II, 256), en dat we beter vertalen
met „Wat zit u dwars ?". Wellicht las Conscience hier te vlug.
(94) Op de klare beschuldiging : „Gij hebt gestolen ! ", antwoordt Consciences Artevelde even klaar : „Ik heb niet gestolen !".
Op „Gij hebt, zonder
er toe gemachtigd te zijn, de schat voor een ander dan het oorspronkelijke doel
bestemd", antwoordt Froissarts Artevelde (niet : „Ik heb de schat aan de Engelse koning beloofd ") listig : „Ik heb er nooit een groot aan ontnomen", d.w.z.
„Ik heb niet gestolen" . Hoezeer de antwoorden letterlijk overeenstemmen, toch
hebben ze een totaal verschillende draagwijdte.
misleid". Cfr. n. (93).
( 96)
,,tépondirent-ils, d'une voix", wordt hier gesplitst, enerzijds in „une
voix" (nl. Geraard Denijs roept : „Neen, neen. ..Gy moet sterven "), anderzijds
in „ils" (nl. „zyne aenhangers huilden „Hy moet sterven !") . Weer (cfr. n.
(92)) beklemtoont Conscience het „auditieve" element in zijn verhaal : „riep
... met akeligen lach. . .huilden" .
„

(95)

„

(97)

„geroofd ". Cfr. n. (90) .
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5 pour la quelle cause it vous faut
mourir." ]

Quand Artevelle ouït ce mot, it
joignit ses mains et commenca a
pleurer moult tendrement, et dit :
„Seigneurs, [tel que je suis vous
m'avez fait ;

den (98 ) . Gy zult ons zoo niet ontsnappen (9*9).
5 Gy moet sterven, landverkoo-

per (1&) !„
„Hy moet sterven !" huilden zyne
aenhangers hem na.
6 „Kom af van daer boven en spreek
niet meer van zoo hoog tot ons
(101),
dwingeland (102)" schreeuwde een andere hoop.
7 Artevelde aen zyne stem meer

kracht en nadruk gevende hernam (103) .
„ó Gezellen, gy eyscht myne dood!
Herinnert gy u
(214) dan niet
8 dat ik myne rust, myn goed en
myn leven prys gaf voor Vlaenderens verlossing en voor uwe welvaert (104)

(98) Zoals Froissart het woord „dévoyé" nauwkeuriger omschreef met „sans
titre de raison", voegt hij hier aan het woord „envoyé" (bijna hetzelfde betekenend als „dévoyé"
alleen het richtingaanduidende prefix verschilt) de
uitdrukking toe „sans notre scu''. Bijgevolg zijn de Gentenaars in Froissart
ontstemd, omdat Artevelde op eigen houtje heeft gehandeld. Het gaat er om
machtsmisbruik, niet om diefstal, zoals bij Conscience.
(99) Deze zin staat beter op zijn plaats in Froissart.
(100)
Bij Froissart eist het volk de doodstraf, omdat Artevelde zijn macht
te buiten ging (cfr. n. (98)) . Bij Conscience krijgt zijn misdaad, nl. diefstal,
een nieuwe kleur, nl. „landverkoperij ".
(lol) Ook deze zin staat beter op zijn plaats in Froissart.
(102) „dwingeland". Wat Froissart, in zekere zin, als reden tot de ontstem
doet gelden, wordt hier een derde facet van Arteveldes misdrijf (cp. n.-ming
(90) en (100)) .
(103) Froissart spreekt de hele tijd met middeleeuwse sympathie over Artevelde. Het „sentimentele" speelt er zijn rol. Voor Conscience is, zoals gezegd,
het „auditieve" belangrijker (cp. nn. (92), (96)) . Astevelde blijkt bij hem
maar matig ontroerd : hij geeft „meer kracht en nadruk aen zyne stem".
(1-04)
Weer (cp. n. (89)) wordt door Conscience het „ik"-element onder
ik myne. ..myn...myn'. Froissart begint met de mooie zin -strep:„myn:.
„tel que j e sui vous m' avés fait", die, spijtig genoeg, niet door Conscience
wordt overgenomen. Bij Conscience blijft Artevelde wat hij was, iemand die
door het volk tot leider werd gekozen, die er veel voor gedaan heeft, maar
„Artevelde" bleef. Alhoewel Froissarts mooie uitdrukking kan betekenen : „U
heeft me tot uw leider gemaakt", wordt die idee echter zo uitgesproken, dat
het woord een veel algemener betekenis krijgt, ni. „Wat ik ben, van welk stand-
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7 et me jurátes j adis que contre tous
hommes vous me dé f endriez et
garderiez ;

9 Dat gy hier, op dezelfde plaets
waer gy nu myn bloed vergieten
wilt, hebt gezworen my by te staen
en te verdedigen tot der dood (l05) ?
10 Zyt gy het niet die my met opgeheven handen smeektet u vryheid
en neering te geven (los) ?
11 Heeft God myne stoute pogingen
niet gezegend ? ó Bekent het, ge-

punt uit ook bekeken, het is uw schepping. Ik ben noch meer noch minder dan
wat u mij maakte." Indien het volk hem bijgevolg wil doden, is dat een ver
volk-zelf.
-ordelingvaht
Wat Artevelde ook zeggen mag in Conscience, kan niet verhelpen dat zijn
terechtstelling minder erg is dan bij Froissart. Bij de laatste slaat het volk de
hand aan zichzelf ; bij Conscience wordt een gunsteling van het volk verwi j
derd, en kan die door een andere vervangen worden. Zoals elders (cp. n. (93) ),
worden nochtans Froissarts ideeën, iets later, toch weer door Conscience uit
wanneer hij gewaagt van „het plengen van broederbloed ".
-gesprokn,
Op het eerste gezicht schijnt Conscience de ontleende redevoering nu uit te breiden. De „ideeën 8,10,11 ", en gedeeltelijk „idee 9" vinden we niet in de paralleltekst van Froissart. In feite sluiten deze „ideeën" aan bij de woorden van
Arteveldes toespraak in het begin van de roman, en op die manier krijgen we
dan toch weer Froissart- teksten, waar we ze niet verwachten. We citeren die
parallelteksten nu en in de volgende noten (105)-(107) . Bij „ideeën 8 en 11 "
van Conscience passen de hoger, onder 52, aangehaalde teksten :
„Artevelle.. .dist : „... Sachiés que de „Artevelde (sprak) „... Ik ben gereed
tout mon pooier je vous vorroie aidier myn leven en- myn vermogens op te
et tout le pays... je vorroie exposer offeren ...om Vlaenderen van den
mon corps et biens..." hongersnood te verlossen en uit de
vernedering te redden."
(105)Bij „idee 9" herinnere men zich (en de Franse tekst ligt bijna nog
dichter bij die van Consciences rede hier) :
„Alors dirent-ils, tous d'un assens et „(wy)beloven regtzinniglyk u in alles
d'une voix : „Nous vous promettons te ondersteunen en er lyf en have aen
léalement à demourer dalez vous en te wagen. Waer gy het beveelt zullen
toutes choses, et d'y aventurer corps wy ons bloed vergieten ... Daerop geef
et biers" ik u de hand.
(106)Bij „idee 10" herleze men :
„...il lui firent grant révérence et „Mher Van Artevelde ... gelief ons te
honneurs, et dirent : „Chier seigneur, aenhooren. Wy komen by u om raed :
veuilliés nous oyr. Nous venons a vous men heeft ons gezegd dat gy, door
a conseil ; car on nous dist que les... uwe wysheid en ...goederen, Vlaenbiens et sens de vous remettra le pays deren voorspoed en vryheid kunt tede Flandres et son point. Si nous dit- ruggeven. Hier zyn wy bereid u te
Les comment, et vous ferez aumosne.'' volgen en te gehoorzamen : zeg ons
wat wy moeten doen."
"'
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zeilen : ik ten minste heb myn
woord gehouden, ik heb Vlaenderen opgeheven uit den honger
( 107 ) , het verlost uit de ver-snod
doen herleven en-druking,het
schitteren in voorspoed, in roem
en in grootheid .........
et maintenant vous me voulez oc- 12 En nu wilt gy my onrechtvaerdig ( 108 ) vermoorden, en uwe hancire et sans raison.
den doppen in myn onnozel
bloed ?
9 Faire le pouvez, Si vans voulez, 13 Droeve belo,oning voor alle het
goed dat ik poogde te doen en
car je ne suis que un seul homme
contre vous tons, à point de démet Gods hulpe heb gedaen.
fense.
Myn leven kunt gy nemen ; ik
14
ben slechts een enkel menschh tegen u allen ;
10 Avisez pour Dieu, et retournez au 15 maer ik bezweer u, gezellen, voor
les
aleer gy u met deze euveldaed be--tempsaé.]Sicondrez

De laatste zin van Froissart suggereert heel wel een „smekende bedelaar die met
opgeheven handen vraagt ", een beeld dat dezelfde, als -de hier gecursiveerde,
woorden uit Consciences pen doet vloeien.
(107)
Cfr. voor „idee 11 ", de onder n. (104) aangehaalde parallelteksten.
Uit -die overeenstemming tussen „toespraak" (begin van de roman) en „rede"
(einde van de roman) blijkt hoe innig-dramatisch het boek werd samengehouden. We mogen echter niet verhelen dat we dergelijke overeenstemming ook
bij Froissart vinden.
(1'0$)
„onrechtvaerdig". Zoals bij Froissart („sans raison"), is de rede naast
de kwestie. Op de aanmaning „Geef rekenschap ! ", antwoordt Artevelde niet.
Froissart stelt hem voor als een sluw diplomaat, die geen antwoord „wenst” te
geven, maar die tijd wil winnen. Alle aangehaalde redenen om Artevelde niet
te doden, zijn drogredenen. Indien het als een misdaad aangerekend werd,
Vlaanderen aan de Engelse koning aan te bieden, dan had al het goede dat hij
voorheen gedaan had, geen belang meer, tenzij misschien als verzachtende omstandigheid. Zo gebeurde het met de Franse maarschalk Pétain ; zo schreef ook
Shakespeare in „Henry VIII", IV, ii, 45 :
,,Men's evil manners live in brass ; their virtues
We write in water.
en in „Julius Caesar'', III, ii, 79
„The evil that men do lives after them...".
Maar een rede dient natuurlijk niet altijd om de waarheid te doen zegevieren. En
een goed redenaar ziet uit naar passende argumenten om zijn publiek te overreden. Anders verlaat hij het podium. Dat laatste doet Froissarts Artevelde
dan ook.
",
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graces et
(206 col. 1) les grands courtoisies
que jadis vous ai faites.
11 Vous me voulez rendre petit guerredon des grands biens que au
temps passé je vous ai faits.
12 Ne savez-vous comment toute marchandise étoit périe en ce pays ?
13 je la vous recouvrai.
14 Et après, je vous ai gouvernés en
si grand' paix, que vous avez eu,
du temps de mon gouvernement,
toutes choses a volonté, blés, laines, avoir, et toutes marchandises,
dont vous êtes recouvrés et en bon
point (110) ."
15 Adonc commencèrent eux à crier
tous a une voix : [„Descendez, et
ne nous sermonnez plus de si
haut (111) ] ; car nous voulons
avoir compte et raison tantot du
grand trés,or de Flandre que vous
avez gouverné trop longuement,
sans rendre compte ; ce qu'il n'appartient mie a nul officier qu'il
recoive les biens d'un seigneur et
d'un pays, sans rendre comp-

smette, overweegt (109) wien gy
onwetend tot werktuig dient ;
11

erkent dat de vyanden onzer vry
heid u hebben verblind om Vlaenderen zyn eigen ingewand te doen
verscheuren opdat het magteloos
nederzinke en ontzenuwd den nek
buige onder het ,schandelykste juk.
-

17 Zyt gy dan geene zonen van Vlaenderen meer ?
18 Heeft Gent uwe wiege niet gedragen, dat gy Vaderland, Vryheid en roem verzaekt, om u in
het plengen van broederbloed te
kunnen verlustigen ?
19 Neen, neen, gy zult my nog aenhooren ; de noodkreet van het
stervende (215) Vlaenderen zal
uit mynen mond in uw harten nog
herklinken, u den sluijer van de
pogen rukken en u terugroepen
naer het heiligst pligtgevoel.
20 Wee, wee, over ons gezellen, indien gy doof blyft voor dezen
plegtigen oproep.......... (112) "

te (113)."

(109) „overweegt ". Conscience heeft reeds gewezen op wat Artevelde deed.
Hij gebruikt hier Froissarts woorden „Avisez", om weer eens op de buitenl an dse invloed te wijzen (cp. nn. (93), (95)) .
(110) Artevelde is een beter volkstribuun bij Froissart. Concreet wordt zijn
goed beheer bewezen door : „toutes choses a" volonté, blés, laines, avoir, et
toutes marchandises'' . Consciences Artevelde houdt zich, zoals Shakespeares
Brutus, teveel bij algemene, zij het dan ook idealistische, gedachten.
(111)
Cp. n. (101) . De zin staat hier beter op zijn plaats dan in Conscience
cp. n. (113).
( 112)
We vragen ons af wat Conscience hierna wel mag zeggen.
(113)
Een logische zin : „Rekenschap" wil het volk hebben, geen gepraat.
Het blijft bij zijn stuk : daareven klonk het : „dévoyé sans titre de raison",
daarna : „envoyé... sans notre scu", en nu : „compte et raison... du tresor... que
vous avez gouverné trop longcement sans rendre coFmpte'', onderstreept in de
echoënde woorden van de volgende zin : „sans rendre compte" . Er is geen de
minste vooruitgang. Het volk is niet te overreden. Zit het verhaal nu vast ?
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VERVOLG VAN HET VERHAAL EN TEVENS HET EINDE VAN DE ROMAN

Quand Artevelle vit que point ne se Reeds begon het magtig woord van
refrederoient ni ref rèneroient, it re- Artevelde de aendacht der menigte te
cloui la f enêtre,
boei j en ... spyt bewolkte het gelaet
van Geeraert Denys. . . Reeds had by
gepoogd, door woest geschreeuw den
Opperhoofdman te beletten in zyne
rede voort te gaen ...hy drong. ..tusschen de luisterende ambachtsgezellen
rond. . velen verlieten op zyn woord
hunne standplaets om zich onder den
boom, te begeven ... Geeraert Denys
kwam hen. . . vervoegen ... hen. . . tot in
den Paddenhoek leidende... (114)
Neen. Froissart geeft de mogelijkheid aan tot het vervolg. Hij had het volk
laten roepen : „Descendez !". Die kreten doen wellicht in Artevelde een nieuwe
list geboren worden : „Goed ! Ik ga naar beneden komen. Die lui gaan denken
dat ik inga op hun uitnodiging. Ze zullen gedurende een paar momenten niet
weten wat gedaan, omdat ik zo onmiddellijk naar hen luister. Juist de tijd,
niet, om langs de voordeur naar hen toe te gaan, maar wel, om langs de achterdeur naar buiten te glippen, mijn paard op, en ik ontsnap !" Al wordt die ver
niet uitgesproken, toch menen we ze bij die bon--antwordigFs
dige Franse tekst te mogen denken.
(114)
Omzeggens het hele volk is koppig tegen Artevelde gekeerd bij Froissart. Conscience verdeelt „zijn" volk. Eerst heet hij het „de menigte". En hier
noteren wij vooruitgang : de mensen beginnen naar Artevelde te luisteren, en
dat is zeer belangrijk. Zo bereidt Conscience immers het „tragische" einde en
de latere roem van de Gentse leider voor : zijn stamgenoten zullen hem als
een held kunnen vereren. De „menigte" begon zich immers te laten overreden.
D.w.z., de uitspraak „Niet schuldig" wordt in het vooruitzicht gesteld. Wordt
Artevelde dan toch gedood, dan zal het een „moord" op een „onschuldige",
meer nog, op een „verdienstelijk man" zijn.
Maar dan is daar Geraard Denijs. Eerst staat hij, a.h.w. alleen („had gepoogd”) . Hij slaagt er in de betovering van Arteveldes woord bij sommigen
te breken („drong... tusschen de luisterende ambachtsgezellen rond” ; dat
„ronddringen tusschen" is wel een speciale uitdrukking ; ze suggereert de moei
ondervindt, om zijn „eedgenoten" weg te krijgen. Aan -lijkhedGra
tijd kort is, krijgen we een indruk van Geraards uiterst nerveus-gezind
aandringen) . En het resultaat is : „velen verlieten ... hunne standplaets''. Zo
krijgen we dan die twee groepen in „Consciences" publiek : „Geraards velen",
en „de rest van de luisterende menigte' . Welke groep is de grootste ? De laatste. Want Conscience omschrijft de eerste met de woorden „onder den boom''
d.w.z. alhoewel men had kunnen denken dat Geraard bijna alleen stond, kon
men nu toch zien dat er tenslotte „velen" het met hem eens waren ; vergeleken
met de menigte die het marktplein vulden, waren het er echter weinigen : ze
schaarden zich onder „een boom".
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et s'avisa qu'il videroit par derrière,
et s'en iroit en une église qui joignoit près de son hotel. [Mais son
hotel étoit ja rompu et offondré par
derrière] , et y avoit plus de quatre
cents personnes qui tous tiroient à
l'avoir.
Finablement it fut pris entre eux et
là occis sans merci, et lui donna le
coup de la mort un tellier qui s'appeloit Thomas Denis (116) . Ainsi fina
Artevelle, qui en son temps fut si
grand maitre en Flandre : povres gens
l'amontèrent premièrement, et méthans gens le tuèrent en la parfin.
Ces nouvelles s'épandirent tantát en
plusieurs lieux. Si fut plaint d'aucuns,
et plusieurs en furent bien lies. Adonc
se tenoit le comte Louis a Tenre-

(216) Aen de achterdeure van Artevelde's wooning gekomen, begon Denys met zyne eedgenoten ... met hamers en bylen de zwakke poort te
bestormen...
(217) Eind el yk hadden de moordenaers de poorte verbr yzeld .. .
(220) Geeraert Denys... sprong juichend met zyne byl naer Artevelde,
en gaf hem zulken fellen slag (115)
dat hy, met het hoofd gekloven, op
de yzeren leun stortte, en zyn...
bloed. . . in stralen op de luisterende
menigte spatte (117).
„Volk ! ...... Gent ; ......... Vlaenderen ! ( 118 ) " was de laetste zucht des
Wyzen Mans.
(222) ...Dit was het einde des Wyzen Mans van Gent ! Dit was de belooning voor zyn roemryk heldenleven!

(115) Duurde het een kwartier of langer vooraleer Geraard die „felle slag"
gaf ? Artevelde bleef klaarblijkelijk heel die tijd bij de „yzeren leun" van zijn
venster tot de „luisterende menigte" spreken.
(116) Buchon noteert : L' auteur anonyme de Ia „Chron. de Flandre" le
nomme „Gérard Denis", et le qualifie „doyen des tisserands'' : son récit dif f ère
aussi en quelques points de celui de Froissart. Suivant lui, Jacques d' Artevelle,
qui savait que Gérard Denis et quelques autres bourgeois puissans étaient contraires a ses projets, engagea Edouard a lui prêter cinq cents soldats pour en
faciliter l'exécution. I1 embusqua ces soldats auprès de Gand oû il devait les introduire dans la nuit pour s'en rendre maitre et faire main basse sur ses ennemis : il rassembla de plus dans sa maison environ cent quarante de ses amis
disposés a le servir aveuglément. Mais Gérard Denis ayant été inf orme de ce
qui se préparait, fit armer les bourgeois et courut assiéger Artevelle, qui fut tué,
ainsi que tous ceux qui prirent sa défense." (Buchon, „Chroniques..." (1835)
I, 206 col. 1, n. 1)
Die noot deed Conscience wellicht teruggrijpen naar de „Croni j cke van
Vlaenderen". Hij noteert immers zelf : „Maer Thomaes (Geeraart Denys...
dies gewaer wordende, volchder zoo cort achtere, dat hy hem thooft cloofde
totter kele met eene byl'' . „Cronycke'' van Despars'', II, 376.
(117)
T.o.v. de verwijzing naar Despars (cp. n. (116)) citeert Conscience
hier nog :
- „Le Ruwaert Flamand n'a-t-il pas fini par succomber sous les coups d'une
faction, qui avait mis la hache aux mains de Gérard Denis" ? Voisin, „Examen critique", XLIII ;
- „Gérard Denys. . .lui porta le coup de mort". Simonde de Sismondi, „Histoire des Francais, t. IV, pag. 456."
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monde : si fut moult joyeux quand it Ah, het moet voor den vuigen nyd,
ouit dire que Jacques d'Artevelle voor de domme driften, voor de klein-

Voisin (cf. n. (117)) verwees naar „Nederduitsch Letterkundig Jaar
12,-boekj,
Gand, Michiels, frères, in
voor 1841. ", Achtste Jaergang.
de 182 pages. Voyez p. 30, à l'article intitulé : „De dood van Artevelde",
par F. Rens." (A. Voisin, „Examen critique ... ", 109, n. 1) . Hij haalt de woorden van die „rijmelaar" aan. Conscience citeert de woorden van Rens hier eveneens in de „rede" . Onze schrijver had de verwijzing van Voisin naar Rens
echter niet nodig om de „verzen" van deze laatste te kennen. TV. Van Eeghem
schrijft (in zijn bespreking van ons artikel, met het oog op de opneming
ervan in de VMKVA) : „H. Conscience heeft inderdaad de laatste woorden van
zijn held („Volk ! ...Gent ! ... Vlaenderen !") niet vernomen langs het boek
van A. Voisin, Examen..., om, maar hij heeft die rechtstreeks ontleend aan het
Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje voor 1844 (Gent), p. 33, aan welks
eerste jaargangen hij geregeld medewerkte, en van welks 71 Antwerpse intekenaars hij het in 1839 op zich nam, het abonnementsgeld te innen. Zie daar
dr A. Jacob, Briefwisseling van, met en over H. Conscience. ..I (Gent-omtren
1 913), 62, 65, 103, 117, 152, 171, 302."
De woorden van Rens waren voor Conscience echter belangrijker dan zijn
citaat dat doet uitschijnen. Men vergelijke (we plaatsen onze bijvoegingen tussen haakjes) :
( „Vrienden ! spreekt de held, wat is uw eisch of bede ?
'k Ben tot uw dienst bereid. Gy weet, 'kdeed nooyt een schrede
Dan voor uw aller heil, voor 't heil van stad en staet...
(118)

,

Scheen of eerbied weer op veler aanzicht gloor,
En of een teer gevoel, het streelend mededoogen
Die harde zielen weer tot zachtheid had bewogen
Maer uit den diksten zwerm verhief zich eene stem...
Een man
... brengt den koenen held den eersten slag op 't hoofd,
Door meerder slagen ras van kracht en geest beroofd")
de tekst loopt verder en van hier af citeert Conscience :
„En nauwlyks hoorde men des Ruwaerds veege lippen
„De woorden Volk ! ... en Gent ! ... en Vlaanderen ! ... ontglippen.
„Zoo stierf hy, offer van zyn vuerge vryheidsmin,
„Die 't Vlaemsche volk zoo liefde als eigen huisgezin,
„En lang, maar onverdiend, met vreemden hoon beladen,
„Thans als een heilstar blinkt in 's Lands Historiebladen".
F. Rens, De dood van Jacob van Artevelde.”
Rens behandelt op zijn eigen manier de „rede en de dood” van Artevelde.
Bij hem, zoals in Conscience, zien we hoe „het woord van Artevelde de aan
menigte (begon) te boei j en", en hoe „Geeraert Denys. . had ge--dachter
poogd, door woest geschreeuw den Opperhoofdman te beletten in zyne rede
voort te gaen". De laatste woorden van de held stammen insgelijks, zoals Consciense-zelf dat aanstipt, uit Rens.
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étoit occis, car it lui avoit été trop
contraire en toutes ses besognes. Nonobstant ce, ne s'osa-t-il encore
(206 col. 2) af f ier sur ceux de Flandre, pour revenir en la vilie de Gand."

geestige heerschzucht, een schoone zegeprael geweest zyn, by den val van
Jacob van Artevelde te hebben kunnen juichen. Wat gingen zy groot
schynen, de dwergen, nu de reus ver
-pletrdag!."

Een eerste oppervlakkige vergelijking geeft ons de indruk dat de
Vlaamse redevoering een vertaling is : de algemene gang van de uiteenzetting schijnt van dichtbij gevolgd te worden ; de indeling in alinea's
stemt grotendeels overeen ; hele zinnen blijken louter vertaling te zijn,
want de vergelijking gaat verder dan de letterlijke parallellismen in
enge betekenis. Vaak kunnen we inderdaad van een „vrije" vertaling
spreken.
Zeker en we komen nu terug tot onze vergelijking met de bouw
citeerde heel wat uit zijn bron. „Deuren, dak-mestrConci
en vensters ?" Zelfs de hele „gevel" staat hier voor ons ! Conscience
haalde
zinnen"
zien nu dat aan.
ze de „rede" vormden. „Ven „ We
sters, deur en dak !" Die hebben maar betekenis als elementen in een
gevel. En de „zinnen" krijgen ook maar hun betekenis in het geheel,
dat hier een redevoering is.
Daar Conscience bovendien niet altijd verwijst, wanneer hij precies
aan Froissart ontleent, vragen we ons af of we hem hier geen plagiaris
moeten noemen. Dat ware inderdaad in de twintigste eeuw een zware
beschuldiging. In de negentiende eeuw en vroeger was het om zo te
zeggen geen vergrijp. Alexandre Dumas b.v., legde het heel wat anders
dan onze auteur aan : Auguste Maquet schreef het merendeel van
diens romans en toneelstukken, terwijl daarna de „grote" Dumas dat
alles herschreef en er literaire roem voor oogstte. Conscience deed
zulks op een kleinere schaal : hij herschreef het stukje van Froissart,
maar wel zo, dat, ondanks de letterlijke overeenstemmingen, de rede
van Artevelde een „Conscience" -stuk werd 119 ).
Van de Henegouwer wordt gezegd (en ik neem een boek dat ik
hier toevallig in mijn bibliotheek aantref) :
(

(1 19) Gezelle
deed hetzelfde, maar dan op een meesterlijke wijze, met Longfelows „The Song of Hiawatha". A. van Duinkerken paste in zijn gedicht
„Haroen en Haf is" op een vrijere manier Longfellows „The Arrow and the
Song" aan. Vergelijk ook P.N. van Eycks „De Tuinman en de Dood" en W.
Somerset Maughams zelfde verhaal, aangehaald als opdrachttekst in John O'Haras eerste roman, „Appointment in Samarra" .
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„Froissart est peut-être le mieux doué des prosateurs du Mayen-Age. Sa
langue est couple, imagée, vivante et harmonieuse. Ii. . . ne manque jamais
de verve et de brio." (120)
Over Conscience lezen we in R.F. Lissens :
„Hoewel een rasechte romancier en een geboren kunstenaar, neemt hij
geen plaats in onder de eersterangsauteurs. Bij de beperking van de expressiemiddelen (komt) de beperking van de mens tot gevoelswezen...
De geest vindt er geen voedsel en de blik wordt eenzijdig gericht... " ( 121)
Inderdaad, „wat" de Vlaamse van de Franse tekst onderscheidt is, hoe
voor de hand liggend ook, „Consciences"
zoals Lissens het ,,bepaalde" „beperking... tot gevoelswezen... De geest vindt er geen voedsel... ". Of, m.a.w., het voornaamste verschil tussen beide auteurs ligt
op het gebied van de logica. In voetnoot stipten we een hele reeks
afwijkingen aan tussen de „ideeën" van Froissart en die van Conscience. Een logische band snoert de uiteenzetting van de eerste samen.
Die band vinden we niet bij de tweede. Ten bewijze, en tot meer overzichtelijkheid, volge hier een kort overzicht van beider „ideeën" (we
nummeren ze, zoals we dat deden in de twee redevoeringen ; achter
de Conscience-reeks plaatsen we de nummers van Froissarts ideeën) :
Froissart
A. Dialoog tussen Artevelde (A) en
het volk (V)
1. A. Waarom is u vertoornd ?
2. V. Wij willen rekenschap
3. A. Morgen !
4. V. Neen, nu, geldverduisteraar !

Conscience

1. A. Waarom is u vertoornd ? 1
2
2. V. Wij willen rekenschap !
3. A. Morgen !
3
4
4. Geraard Denijs : Neen, nu,
dief ! Terdood !
5

(120) Kléber Haedens, „Une histoire de la littérature fran4aise" (Paris 1945),

40.
(121)„De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden" (Amsterdam- Brussel
(1953) ) , 41. O. i. had Lissens beter geschreven : „Ondanks de beperking... is
hij een rasechte romancier en een geboren kunstenaar." We menen dat Lissens
onze auteur lichtjes onderschat. De Vlamingen schijnen aan een minderwaardigheidscomplex te lij den bij het beoordelen van hun grote stamgenoten, waar
zo hoog wordt aangeschreven, kunnen we-onderCsci.OvFoart,de
ook lezen : ,, ... la raison qui lui a mis la plume a la main est le désir de planre
a la noblesse qui lira sec livres, aux grands protecteurs qui le récompenseront
de les avoir loués. De là le caractère particulier de son oeuvre, ses vues lim.itées."
(Albert Pauphilet, „Historiens et Chroniqueurs du Mayen Age Robert de Clari,
Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes" (Paris (1952) Bibliothèque
de la Pléiade. 48), 373-374). Op een gelijkaardige manier schreef Conscience
voor zijn volk, en (we kunnen op hem toepassen wat over Froissart werd gezegd) ...,,De là le caractère particulier de son oeuvre, ses vues limitées" !
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5. V. Terdood !

5. V. Terdood !

5

B. Rede. le deel : U handelt zinloos
6. A. U heeft me gemaakt wat 6. V. Kom naar beneden 15
ik ben.
7. A. Herinnert u wat ik deed. 10
8. A. Ik gaf alles voor Vlaanderens vrijheid en wel
-vart.
7. A. U heeft me trouw gezworen.
9. A. U heeft me trouw gezworen.
7
10. A. U vroeg vrijheid en wel
-vart. 12
Vgl.
11. A. Ik gaf u voedsel, vrijheid
en welvaart.
Vgl. 13 & 14
8. A. Nu wil u me doden.
8
12. A. Nu wil u me doden.
13. A. Is dat het loon voor wat
11
ik deed ?
9. A. U kan me doden.
9
14. A. U kan me doden.
C. 2e deel : U is ondankbaar
10. A. Herinner u wat ik deed.
11. A. Is dat het loon voor wat
ik deed ?
12. A. Er was geen koopwaar
meer.
13. A. Ik bezorgde u koopwaar.
14. A. Ik regeerde zo dat er vrede was, voedsel en wel

-vart.
D. Slot
15. V. Kom naar beneden !

De rol van Frankrijk

15. A. Wiens werktuig is u?
16. A. De vijand wil u van uw vrij
-heid
beroven.
17. A. Waar is uw nationaal gevoel?
18. A. U wil een broedermoord.
19. A. Ik bouw op uw plichtsgevoel.
20. A. Wee, indien u niet naar me
luistert.
(lang intermezzo ; Geraard Denijs
dringt het huis binnen met zijn handl angers en geeft de doodslag)

21. A. „Volk - Gent - Vlaanderen:."

Moeten we onderstrepen hoe elk van Froissarts evenwichtige delen
a.h.w. op een refrein eindigt : ,,Terdood", „U kan me doden", „Kom
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naar beneden" (verzwegen : „We zullen u doden") ? Artevelde begrijpt, en besluit tot de vlucht.
Wie dergelijk, netjes ineengevlochten stukje voor eigen gebruik wilde aanpassen, moest er de tijd toe nemen. Conscience schreef veel, en,
bijgevolg ( ?) , vlug ('122 Hij bekommerde zich wenig om de logische
orde in Froissart. „Idee 15" plaatste hij na „Idee 5". De uiteenzetting
kreeg er leven door in de Vlaamse roman. Maar het bleef een goed
onderbreking. „Kom naar beneden", riep het volk. Artevelde-kope
reageerde niet op die kreet. Een element in een psychologisch verantwoord geheel was dat geschreeuw dus niet. Een „dramatisch" gevolg
had het niet. In Froissart was het dat alles nochtans wel : Artevelde
kwam naar beneden. . . zij het om te vluchten ! Dat kon Conscience
zijn „Wijze Man" niet laten doen : hij had zijn held zoveel trekken
van moed en onverschrokkenheid toegekend, dat een mogelijke vlucht
hier „psychologisch" uitgesloten was. Hij laat hem dan, tenminste
nog een kwartiertje, verder spreken, terwijl de Vlamingen zich onder
zijn huis afslachten. Midden (?) in zijn redevoering, wordt de-ling
held dan om de hals gebracht.
Nog andere „ideeën" verhuisden van plaats. Wie Froissarts volledige tekst hier niet kent, vindt „orde" in Consciences rede. Wie de
Franse toespraak naast de Vlaamse legt, stelt hierin „wanorde" vast.
Conscience wilde tevens méér dan Froissart behandelen. De laatste
voerde twee personages ten tonele : „Artevelde" en „het Volk". De
Ideeën
Vlaamse auteur schiep een „tussenspeler" : „Frankrijk" ( 123
15-17 en 20 in Conscience, wijzen daarop. Maar toch is de logica in
de „ingelaste" Vlaamse tekst weer zoek : nrs. 18 en 19 zijn, in zekere
zin, herhalingen.
In Froissarts eerste en tweede deel wordt het woord "U" beklem
daarentegen onderstreept in de parallelle passage-tond.Cscie
het woord "Ik". Zo wordt de Vlaamse rede romantischer en, met de
„Frankrijk-idee" verbonden, ook patriottischer. Toch vergeten we niet
dat Artevelde juist terug was uit Sluis. Hij had er met de Engelse koning onderhandeld over de voorwaarden, waaronder de prins van
Wales het graafschap Vlaanderen zou aanvaarden, indien Lodewijk,
de toenmalige graaf, de Engelse koning niet als heer erkende. In die
contekst moet bijgevolg Arteveldes vaderlandsliefde begrepen worden.
) .

) .

„

(122)Froissart schreef even veel, maar bovendien „herschreef " hij herhaalde
malen zijn „Chroniques" en telkens na jaren bezinking.
(123)We komen hier dadelijk op terug.

152

Op die manier wijzigt Conscience de ideeën en het uitgedrukte gevoel. Ik kom er later op terug. Daarenboven drukt hij nog een andere
stempel op het stuk : in zijn verbeelding leeft hij het gebeuren mee.
Het geluid treft hem in die belevenis. Ingelaste woorden als „verward
gedruysch", „toegeschreeuwd", „riep met akelige lach", „huilden",
tonen dat genoegzaam aan.
Tenslotte wordt de rede gedramatiseerd door een splitsing van
„spelers" (we wezen daar reeds enigszins op) en „woorden ". We wonen hier inderdaad de opvoering van een toneelstuk bij . Artevelde is
er „protagonist" ; Geraard Denijs, „antagonist" ; „Frankrijk ", een
zwijgende, maar actieve „tritagonist" ; „het Volk", een soort „koor",
maar tevens „hulpspeler" . Die rol van „hulpspeler" wordt door ver
groepen uitgebeeld : enerzijds, Geraards „aenhangers",-schilend
„eedgenoten ", „moordenaers", en „een andere groep" ; anderzijds, de
zwijgende, meelevende „menigte ". De woorden van Froissarts enige
tweede speler, „het Volk", worden in de Vlaamse rolverdeling gespreid. De tekst van het Volk in Froissart,
„Donc répondirent-ils, d'une voix. Nennin, nennin...'' tot
.. it vous faut mourir" (124)
wordt „aangepast" : i.p.v. „une voix" horen we eerst die van Consciences antagonist, Geraard Denijs. Die zal, i.p.v. het onpersoonlijke
„il ... faut ", natuurlijk (!) het directe „Gy moet" gebruiken. De hulpspelers, Geraards „aenhangers" echoën hun leider na, maar, minder
persoonlijk, veranderen ze het pronomen "Gy" door, wat in de mond
van een „koor" algemener klinkt, het pronomen "Hij ". Een eigen
karaktertrek van Conscience schijnt in die werkmethode tot uiting te
komen. Zoals in het begin van zijn roman, openbaart hij zich hier weer
als toneelauteur. We lezen daar bij Froissart :
„Alors dirent-ils, tous ... d'une voix" (12.5 maar die hele „Volksgroep" werd door Conscience dramatisch verdeeld in een tweede
hoofdspeler, „de deken der Schippers" en hulpspelers, „zyne makkers".
Ondanks de ,,vertaling" krijgen we bijgevolg een andere redevoering. Maar ook de redenaar-zelf is een andere geworden. De gebeurtenissen die tot de toespraak de aanleiding vormden, stemden bij beide
schrijvers overeen. Zoals gezegd, kwam Artevelde van Sluis. Hij had
Brugge en Ieper voor zijn zaak kunnen winnen. Nu moest hij Gent
nog overtuigen. Hier wilde men Vlaanderen zo maar niet aan de En-

(1'24)
(125)

,,Idee 4" in Froissart ; „Ideeën 4 en 5" in Conscience.
Cfr. de tekst bij n. (77).
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gelse koning aanbieden en zeker wenste men zich niet zo gemakkelijk
van zijn graaf los te rukken.
Het was een situatie die men enigszins
met die van Ian Smiths Rhodesië kan vergelijken !
De Gentenaars
waren ontstemd en vroegen, in Froissart, vooral rekenschap over Jacobs
financieel beleid : hij werd van geldverduistering beschuldigd. Artevelde is er vooral een gewiekst „Frans" diplomaat. De Gentenaar stapt
over de beschuldiging lichtjes heen, zegt ontwijkend : „nooit heb ik
een duit van Vlaanderens schat genomen" (wat niet hetzelfde is als
de hele schat naar Engeland te hebben gestuurd) . „Komt morgen
terug", zegt hij, „ik zal die kwestie dan bespreken ". Het volk wil van
geen uitstel horen. Dan zal hij hun maar een paar woorden toesturen.
Ze komen hier op neer:
(1. impliciet) „Wat ik met het geld deed, gaat u niet aan ! Wat u wel
doen kan is...
(2. expliciet) nadenken over de welvaart die er onder mijn beleid in
Vlaanderen heerste."
Het is geen antwoord, maar een zeer gepaste toespraak onder de gegen omstandigheden.
Nog handiger is de Franse spreker in zijn woordgebruik. Artevelde
drukt er op dat hij slechts een produkt is van Gent. Een aanslag op hem
wordt voorgesteld als een aanslag op Gent-zelf. Zoals Shakespeares
Antonius beter het volk wist toe te spreken dan Brutus, is de „Franse"
Artevelde slimmer dan de „Vlaamse" : gewiekst stipt hij concreet aan,
waarin welvaart bestond : „ bles, laines, avoir, et toutes marchandises" .
Wat die geslepen redenaar eigenlijk wil bekomen, het is tijd winnen.
Maar de menigte blijft, logisch en koppig, bij haar standpunt. Niet
allen hoorden wat de redenaar zegde. Froissart maakt immers een onderscheid onder degenen die, wellicht, te veraf stonden, en „ceux qui
oui l'avoient". Ze zijn niet ontroerd. „Rekenschap" willen ze, en daar
blijven ze bij . Artevelde besluit bijgevolg, logisch, tot de vlucht.
Conscience schept, gewild of niet, een andere persoonlijkheid. Van in
het begin wil zijn Artevelde zich verdedigen. Hem wordt daarenboven
een gemener misdaad aangewreven : hij is een dief, en daarbij één die
zijn land verkocht, meer nog, een dwingeland. Artevelde wijst er dadelijk op dat een vreemde mogendheid de Gentenaars die beschuldiging
in de mond legt. Zijn antwoord, al is het een vertaling, blijkt nochtans,
in tegenstelling met dezelfde uitdrukking bij Froissart, een echt antwoord ter zake te zijn : „Ik heb geen duit ontvreemd". Hier is geen diplomaat meer aan het woord, maar staat een man voor diefstal terecht.
Hier gaat het ook niet meer zozeer over een aanslag tegen Gent. De
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woorden van Artevelde suggereren eer, dat hij een gunsteling van het
volk was, aan wie het volk trouw zwoer, die een weldoener was, maar
die tevens moet sterven voor de door hem gevoerde politiek.
De „Vlaamse" held onderscheidt zich nog meer van de „Franse" die,
wanneer men roept : JI vous faut mourir", „joignit ses mains et commenca a pleurer tendrement" . We zouden dat „zuiderse manieren"
kunnen noemen. We kunnen het ook als een middeleeuwse voorstelling
opvatten en „vertalen" door :
„De woorden „Terdood !" wogen hem zwaar op het hart. Weemoed ver
bij de gedachte aan de vernielzucht der Gentenaars. Tranen-vuldehm
welden in zijn ogen op, terwijl hij zijn handen vouwde"
een andere „vertaling" kan luiden :
„Hij was een mens als ieder ander vol vrees voor de dood. Hij beheerste
die schrik. Maar desondanks rolden de tranen uit zijn ogen, en onwillekeurig vouwde hij zijn handen in gebed".
Beide „vertalingen" zijn ,,mooi"
Conscience heeft echter zijn eigen stijl : over Jacobs gevoelens horen we weinig expliciets in deze rede. Hij blijkt, om het zacht te zeggen,
weinig ontroerd door de doodsbedreigingen. Hij spreekt „aen zyne
stemme meer kracht en nadruk gevende". Anderzijds suggereert Conscience dat Artevelde zodanig door zijn eigen woorden werd meegesleept, dat hij niet eens hoorde wat er in zijn huis omging. Terwijl hij
sprak werden daar nochtans meer dan dertig Gentenaars al vechtend
gedood !
Zo blijft Conscience, ondanks deze kritiek, en nog meer dank zij deze
kritiek, Conscience. We weten, wat trouwens niemand ooit beweerde,
dat hij geen diepzinnig psycholoog was, en geen diep denker. We spraken reeds over de opvattingen van de romantici, en zo ook over die van
Conscience, kind van zijn tijd. We moeten ook niet aanvaarden, dat hij
in Arteveldes toespraak een groot redenaar volgens „klassieke" opvattingen zou zijn geweest. Hij was en bleef een romanticus voor wie het
gevoel belangrijker was dan het intellect. Hij hield van ontroeren en
daarom van uiterste gevoelens en van een moraal van uitersten.
De Fransen in zijn „Leeuw van Vlaenderen" zijn als de Simba's van
het vroegere Stanleystad. De Leliaarts en vooral Geraard Denijs, zijn
morele monsters. Met J.J. Slauerhoffs „Dshengis Khan" schijnen ze te
denken : „Er is geen groter wellust dan te doden" . Maar ook Artevelde
behoort tot dezelfde volkstam. Hij ook glimlacht, wanneer de boodschappers uit Gent gedood worden:
„Daerom hoeft men niet zo droef te zyn, men zal hen die stoutheid
rykelyk doen betalen ", is zijn bedenking.
.
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Conscience was één van de beste vertellers van zijn tijd. Dat bleef hij
ook in deze tekst, al vertaalde hij hem grotendeels uit het Frans. Wanneer hij „Idee 15" uit Froissart naar voren schoof, wiste hij het slot uit
de Franse tekst weg. Een nieuwe mogelijkheid tot vertellen werd aldus
geschapen. In plaats van de rede te beëindigen, doet Conscience Geraard Denijs van het toneel verdwijnen. Hij laat hem langs de achterdeur terug binnen. Dat neemt een hele tijd in beslag. Artevelde praat
ondertussen. Wat hij zegt, vernemen we niet. We horen alleen zijn
laatste woorden, wanneer, volgens Froissarts „redactie-C",
„li donna chils Thomas Denis, li doiiens des tisserans, le premier cop de
une hace, en la teste, par quoi it l'abati." (126)

Door Consciences voorstelling wordt de figuur van de „Wijze Man"
legendarischer : terwijl hij voortgaat de gemoederen te bedaren, zonder
te zien wat zijn tegenstrever uitvoert, zonder het lawaai in zijn eigen
huis te horen, spreekt hij verder, en stervend blijven zijn laatste woorden en gedachten : „Vaderstad" en „Volk" (127).
Bij Froissart wordt de rede dramatisch-psychologisch beëindigd. Gevolg ? Artevelde wordt als laf of listig voorgesteld : hij sluit het raam,
wil langs de achterdeur ontsnappen, maar wordt er op een weinig heldhaftige manier afgemaakt. Redactie -C tekent ons klaar een dergelijke
Artevelde :
„Jaquemes d'Artevelle considera bien tantos que les roses aloient mal,
et que il estoit en peril de sa vie ; si dist : „Signeur, signeur, tenés
voos là, je irai tantos parler à voos." A ces mos it se tinrent tout quoi,
et il issi hors de sa cambre et vint viers son estable et ses cevaus, et quida
monter sus et partir p -ar derrière et aler sa voie..." (128)

Froissarts voorstelling ligt in de lijn van wat hij te voren over Artevelde schreef :

„Jacques ... se commenca a humilier et dire, par trop beau langage et à
nu chef. . . ", „Donc répondit Artevelle moult d oucement... ", „... il joignit
ses mains et commenca a pleurer moult tendrement" .
,

Al is de Gentenaar bij Froissart geen held, toch sympathiseert dc

(1,26)

ed. Luce, III, 318.

G. Schmook (persoonlijke mededeling, waarvoor mijn beste dank)
merkt hier zeer treffend op : „... interessant dat (Conscience) zijn Artevelde niet
op de vlucht wenste te zien gaan ; hij wilde hem ruggelings laten ten ondergaan;
door de scene zo in te richten neemt Conscience nog een ander moreel voordeel:
zijn vijanden schenden zijn woning, wat in Vlaanderen sedert Boudewijn Hapken een erg vergrijp is."
(126)
ed. Luce, III, 318. En, zegt de anonieme kronijk van Valenciennes, „11
fut là abatus et tout décoppés et tués (ed. Kervyn de Lettenhove, IV, 466) .
(127)
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Henegouwer met hem, „qui en son temps fut si grand maitre en Flandre'. En kon hij het mooier zeggen:
„povres gens l'amontèrent premièrement,
et méchans gens le tuèrent en la parfin'' ?

Hij spreekt echter met zoveel sympathie, dat we tenslotte medelijden
hebben met die „grand maître".
Daar ligt tenslotte een laatste verschil. Inzake stijl moet Conscience
onderdoen voor Froissart. De Vlaming staat hier als een woeste Breidel
tegenover een aan het hof opgevoede Leroux. „Vlaanderen dat zijn
ingewand verscheurt, daarna machteloos neerzinkt en ontzenuwd de
nek buigt voor een schandelijk juk" ... „Neen, daar haalt Leroux het
op Breidel.
Maar ondanks die stijlgebreken... En hier denken we een ogenblik
na : mogen we hier wel spreken van „stijlgebreken" ? Want hoe stond
het in het toenmalige Vlaanderen met de geschreven taal ? Zij moest
nog „gemaakt" worden ! Onze auteurs konden niet steunen op een bestaande schrijftraditie. Wat wij bijgevolg in hun werk, en dus ook in
dat van Conscience, moeten zien, is niet wat er in ontbreekt, maar veeleer wat er reeds in aanwezig is. Door de hoedanigheden van „zijn"
stijl maakt Conscience van Jacob van Artevelde onze „Wyze Man'', een
legendarische figuur, zodat Fris kon schrijven :
„... toen eenige jaren later, Artevelde's beeld op de Vrijdagmarkt oprees,
mocht men wel zeggen dat vooral Conscience's roman aanleiding gegeven
had tot die daad van openbare eerherstelling en rechtvaardigheid." (129)

4. Uit deze studie afgeleide besluiten
Wanneer wij de gegevens die deze studie oplevert, samenvatten, komen
we tot enkele interessante besluiten. Sommige waren bekend. Andere
waren tot nog toe niet genoeg onderstreept. Een paar zijn nieuw. In de
eerste plaats openbaart Conscience zich hier als wetenschapsmens.
Hij blijkt inderdaad een wetenschappelijk-historische roman te willen
schrijven. Daarom raadpleegt hij een hele reeks „moderne" werken
die hem kunnen inlichten over het wetenschappelijke (nl. historische)
aspect van zijn roman. Wanneer hij moet kiezen tussen de twee redacties van Froissart die in zijn tijd voorhanden zijn, gaat zijn voorkeur
uit naar hs. Valenciennes, dat zo pas in 1835 voor het eerst werd uit
Zijn tijdgenoten aanzagen die tekst immers voor de beste.-gevn.
Conscience kent uitstekend Frans en ook Middelfrans. Hij stelt vast
( 129)

„De Bronnen... ", 59.
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dat Buchon de Froissart-tekst heeft gemoderniseerd. Onze romancier
zal zijn aanhalingen uit Buchon opnieuw „archaïseren ". Terwijl de
Gentse hoogleraar Lenz de Froissart-tekst eveneens „aanpast", zal Conscience enerzijds de „aangepaste" Froissart-tekst uit Lenz in voetnoot
vertalen, maar anderzijds de oorspronkelijke paralleltekst uit Froissart
nauwkeurig omzetten in zijn roman, en zo a.h.w. de werkwijze van de
professor wraken.
Elders nochtans neemt de Antwerpenaar het niet zo nauw : hij ver
meer uit Froissart dan hij ons dat in zijn voetnoten te kennen-tal
geeft. In die, laten we maar zeggen „zeldzame ", gevallen waar hij zijn
ontleningen verzwijgt, mogen we hem misschien wel een plagiaris noemen. Zijn verwijzingen zijn bovendien niet altijd precies, noch in de
aanduiding van de gebruikte bladzijden uit Buchon, noch in de orde
waar de zinnen van zijn voorbeeld in voorkomen.
We begrijpen best dat zijn roman slechts betrekkelijk historisch moet
heten : onze schrijver kent en volgt de geschiedenis zoals ze bepaald
werd door de stand van het wetenschappelijk onderzoek van zijn dagen.
Daarom gebruikte hij hs. Valenciennes, waar men de „erste" redactie
van de „Chroniques" in meende te vinden. In feite gold het de ,,tweede" redactie, bestemd voor een francofiel publiek, en daarenboven onvolledig t.o.v. andere handschriften : alleen de gebeurtenissen tussen
1325 en 1340 worden er in beschreven. Volgt Conscience die versie
in Arteveldes „toespraak" in het begin van zijn roman, dan moet hij
later, voor de „rede" van 1345, nochtans een beroep doen op de andere,
door Buchon uitgegeven redactie, die in feite de „eerste" was en voor
een anglofiel publiek werd geschreven. De romanschrijver beperkt zich
eveneens tot de vijandige rol die door Frankrijk wordt gespeeld. Hij is
niet op de hoogte van de invloed van Brabant in de Gentse onlusten.
Die werd in de „derde" redactie van de „Chroniques" beschreven.
Conscience kende ze niet, aangezien die eerst in 1867 werd uitgegeven.
Door zijn beperking tot Froissart (en de andere bronnen die bij Froissart aanleunden) ziet hij Artevelde als de „Wijze Man", beeld dat door
Froissart en diens latere compilators werd „gevulgariseerd ". Andere
historische feiten kende Conscience niet, onderstreepte hij niet, of liet
hij weg : b.v. de „Engelse handelsreizen" van Arteveldes bekwame,
tweede vrouw, Arteveldes middeleeuwse „wreedheid" en moord (en ?) ,
diens in het Frans gestelde brieven aan de koning van Engeland, zijn
,,grote goederen" (te Assenede, Zelzate, Baasrode, Bornem) , enz.
We leren Conscience opnieuw kennen als „romantisch" redenaar.
Zijn oratorisch talent worde bewezen uit de door hemzelf uitgesproken
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,,romantische" redevoeringen en niet uit de „klassieke" rede van Jacob
van Artevelde. De laatste is te veel een vertaling uit Froissart om aan
Conscience te mogen worden toegeschreven. De elementen die de
Vlaamse auteur aan die rede toevoegde, zijn eveneens „romantisch"
i.p.v. het „klassieke ", ordevolle, realistische aspect van de Franse tekst,
hebben we hier het „romantische '', „in het wild gegroeide ", idealistische uitzicht van de Vlaamse weergave.
Maar tenslotte leren we Conscience beter waarderen als literator. Hij
is een uitstekend vertaler, bovendien een scheppend kunstenaar, dramatisch van aanleg. Froissart ,,idealiseerde" Artevelde hoe langer hoe meer
in de opeenvolgende redacties van zijn kronijken. Conscience volgde van
in het begin van zijn roman zijn eigen inspiratie. Hij verleende zijn
held eigen, welbepaalde karaktertrekken : i.p.v. de listige, weke, ,, Franse" diplomaat, krijgen we een wijze, stoere Vlaamse volksleider. Zo
ontketent de schrijver in zijn held een geweldige demon die hem enerzijds dwingt bepaalde historische gebeurtenissen uit Froissart voorbij
te zien, en hem er anderzijds toe aanzet nieuwe gegevens (o.a. uit Rens)
in te lassen. Arteveldes demon kent geen list, weet van geen vlucht.
Hij wordt door Nietzsche beschreven :
„Auf Höhen bin ich heimisch,
nach Höhen verlangt mich nicht.
Ich hebe die Augen nicht ecopor ;
ein Niederschauender bin ich,
einer, der segnen musz :
alle Segnenden schauen nieder ... "

Daarom konden „die Zwerge... diesen Riesen verhindern zu rieseln" .
Daarom werd Artevelde gedood in het midden van zijn idealistische
redevoering.
Omdat hij een geboren dramaturg was, splitste Conscience Froissarts
dialogen tussen twee „spelers ", in tonelen met protagonist, antagonist,
tritagonist en hulpspelers. Daarom ook liet hij de gebeurtenissen van
1337, liever dan op St Michiel zoals Froissart, anders dan op 28 decembei zoals andere kronijkschrijvers, dramatisch plaatsgrijpen op Kerstdag.
Omdat hij daarenboven een auditief kunstenaar was, wonen we de
rede van Artevelde bij als in de meest suggestieve filmvertoningen van
onze tijd.
En om dat alles willen wij Conscience meer waarderen. Waren er
„rationalisten" en „psychologen" in onze tijd die hem minder hoog
aanschreven, dan weten we toch hoe de jongeren van dagen opnieuw
hun toevlucht nemen tot het „irrationele ", d.w.z. het „sentimentele"
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Onze tijd keert zich opnieuw af van Plotinos' „nous emphron". We
zijn terug verzeild in de „vis af f ectiva" van de Middeleeuwen. Kondeii
we ons daarenboven nog ontdoen van ons „individualisme" en onze
zucht naar „oorspronkelijkheid ", hadden we weer de ,,gemeenschapszin" die aan de basis ligt van bijna alle grote kunstwerken sinds de
Oudheid, dan bestond er misschien een kans dat iemand zich aan het
werk zou zetten om, zoals Gezelle het met Longfellow deed, Conscience
te „vertalen", d.w.z. in en taal die we begrijpen en aanvaarden, te herschrijven, en hem zo in 1983, de honderdste verjaring van zijn af ster
-ven,
waardig te doen gedenken.
SUMMARIUM

Auctor Hendrik CONSCIENCE, quamvis ex auctoris Jean FROISSART chronicis in suo libro, intitulato Jacob van Artevelde, sui herois orationem
penitus ad litteram transcripserit, attamen, cum, additis propriis sen
verba, quamquam non in melius adap--tenis,vrmuactois
taverit, verus plagiator non est appellandus. In additorum elementorum
stilo enim differentia inter ambos auctores est notanda : dum ille Froissart in sua clara et rationale methodo excellit, hic Conscience contra,
rerum gestarum sui populi herois romanticus narrator manet.

OPVALLENDE LEGATEN IN OUDE TESTAMENTEN
EN

RIJKE GESCHENKEN IN VROEGER TIJD AAN KERKEN
TE MECHELEN

ROBERT FONCKE,
Lid van de Academie.

I.
In de uiterste wilsbeschikking, dd. 10 oktober 1438, van
Margriete vander hoeven, weduwe van Peter van Riemenam.

Op een perkamenten blad, 50 cm. bij 38 cm. groot, dat afgezien van
enkele mettertijd half of geheel weggetaande woorden vóór ons ligt
in zeer redelijk bewaarde toestand, bezorgde op verzoek van de erflaatster het voor echt verklaarde afschrift van het testament, 'twelk hij
voor haar had opgetekend in zijn hoedanigheid van notaris publicus,
eerwaarde heer Johannes de Platea, priester van het toenmalige bisdom Kamerijk 1 ) . Hij deed zulks uitdrukkelijk kond in het onderaanvolgende toevoegsel in de latijnse taal, dat iets meer dan vijf regels
van 21 cm. in beslag nam naast zijn, als toentertijde gewoonlijk, sierlijk
getekend merkteken bij zijn handtekening.
Deze geestelijke, wiens naam natuurlijk eigenlijk luidde Jan Van
der Straeten, naar de mode van de jaren echter verlatijnst als „de
Platea" of ook zelfs „de Platea de Lira", mag doorgaan als een zeer
bekende personaliteit in de toenmalige Dijlestede. Hij lijkt vermeld
onder de Mechelaars, die studeerden van 1389 tot 1559 aan de universiteit te Leuven en wel in de periode van 142 5-145 2 2 ) , en eerst was
hij ingeschreven geweest aan de universiteit te Keulen, waar hij in
1423 promoveerde tot bacchalaureus in kerkelijk recht. Hij bracht het
(

(

(1) P. Claessens : Histoire des archévèques de Malines (Leuven, 1881 ; 2
Kanunnik Dr. J. Laenen : Histoire de 1'église métropolitaine de
delen) ;
Saint-Rombaut a' Malines (Mechelen, Deel 2, 1920), blz. 364.
(2) Dr. G. Van Doorslaer : Mechlinia.
Seconde série de notes malinoises,
recueillies par... (Mechelen, 1934), blz. 84 vlg.
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tot reziderend kanunnik van Sint-Romboutskatedraal te Mechelen en
stichtte er een „missa compena" ('), fungeerde ook als „cantor" ( 4 ) en
als scholaster over de scholen in de stad ( 5 ) . Hij is ook kapelaan van
het O.L. Vrouwgasthuis aldaar (s) geweest en men vindt hem ook druk

aangesproken als publiek notaris (").
Op 5 mei 1488 liet hij zijn testament door twee notarissen neerschrijven en voor de uitvoering van deze wilsbeschikking stelde hij drie
vooraanstaanden als executeurs aan : kanunnik Johannes Picot, een ge
(') en zijn eigen neef Rumoldus de Platea, die-neshrJadPoit
pastoor was van de Sint-Lambertuskerk te Muizen bij Mechelen. Hij
moet er warm hebben ingezeten, vermits nog ten jare 1506 wegens de
te verdelen goederen financiële transakties werden uitgevoerd (').
Priester Johannes de Platea wekt ook de aandacht, omdat hij vader
is geweest van drie, ja waarschijnlijk vier onwettige kinderen, aan wie
hij een levenslang pensioen bezorgde : aan ene van zijn twee dochters

(3) = ook „messe de cloche ; clock- misse'', een morgenmis, te lezen bij de
eerste slag van de werkklok, wat het teken gaf aan de arbeiders om hun werk te
beginnen (J. Laenen : op. cit., Deel I (Mechelen, 1919) ; blz. 243.)
(4)= zanger, vooral in kerkelijke muziekscholen; voorzanger (= ook „praecantor" bij kloosterkoren, enz. ; leraar in de zang zangmeester. Het officie
van de cantor was het derde voornaamste in het kapittel van Sint-Romboutskerk (J. Laenen : op. cit., Deel I, blz. 185 vlgg.) .
( 5 ) De kanunnik-scholaster van Sint-Romboutskerk had te zorgen voor de
relikwieën en de liturgische sieraden. Bij alle gelegenheden moest hij optreden
als woordvoerder van het kapittel om de rechten hiervan te verdedigen en de
belangen te doen gelden. Hij oefende de hoge leiding uit over de school van de
kerk en diende zich bezig te houden met de opvoeding en de muzikale opleiding van de koorknapen (J. Laenen : op. cit., Deel I, blz. 189 vlg.) .
(s) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten van Mechelen en korte
beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen (Mechelen, z.j.),
blz. 208. Het gasthuis werd overgebracht in 1857 naar de Keizerstraat (cf.
blz. 142 vlgg.) ; Leopold Godenne : Malines j adis et auj ourd'hui (Mechelen,
1908) , blz. 183 vlgg. Kanunnik Schaeffer : Historische aantekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der stad. Mechelen
I Ie deel (Mechelen, z.j.), blz. 5 vlgg. Zie ook (50).
( 7 ) G. Louis : Enkele nota's betreffende de Hogere Geestelijkheid in het
Sint-Romboutskapittel te Mechelen van 1383 tot 1501, in „Handelingen van de
Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen'', 69e
boekdeel (1965) , blz. 57.
( 8 ) Dr. Robert Foncke : Een wilsbeschikking van den mechelschen geneesheer Jan de Poirtere (1493), in „De Brabander", jg. IV, blz. 31 vlgg.
( 9 ) G. Louis : t.a.pl., blz. 56 vlg.
;
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verkocht hij een huis met tuin aan de Mosstraat (10) • Het herinnert
eraan dat in die tijden een dergelijke onwettige paterniteit allesbehalve
laakbaar werd geacht. Men kent nog goed een achttal kanunniken van
het Sint-Rumolduskapittel uit vroegere eeuwen, die vader zijn geweest
van onwettige kinderen ( 23 ) ; onze Johannes de Platea mocht voortgaan herhaalde malen bij openbare processies het H. Sacrament langs
de stadsstraten te dragen en kon telkens dan vanwege de stadsmagistraat op een vergoeding rekenen 1
(

').

Letten wij om te beginnen op de in ons dokument voorkomende familieen voornamen, zo wekt vanzelfsprekend allereerst de testatrice onze
aandacht : margriete, gheheeten vander hoeven, weduwe wijlen peters
van Riemenam. Hierbij valt aan te stippen dat haar eigen familienaam
Vander Hoeven te Mechelen weinig gewoon moet zijn gebruikt, anders dan zijn verkorting Verhoeven, welke men er tot op de huidige
dag nog verneemt. Omstreeks het midden van de 17e eeuw vinden we
de volle vorm toch nog, doelend op Jonker Jan Van der Hoeven, zoon
van Mher Joos Van der Hoeven, die in 1620 en later optrad als overhoofdman en zijn vader was het al geweest van de voornaamste
rederijkerskamer te Mechelen, de „Sint-Jansgilde" of „De Peoene" (1).
Men haspelde blijkbaar de beide naamvormen trouwens door mekaar;
wat is na te gaan o.m. in een item van Peeter du pont in zijn rekeningen
als rentmeester van de armenkamer van de Sint-Romboutsparochie ten
jare 1595 ( 14 ) : hij maakt erin gewag van Joncheer Luydolf vander
hoeuen" en op de volgende bladzijde stellig met betrekking tot dezelfde van de „erfgenamen van Joncker Luydo if f Verhoeuen, modo
Jo. Joes vander Hoeuen", die zich toen in orde stelde voor „een Jaerlycke Rente op syn huys op de hoochstrate ( 15 ), het hoeffyser ge(10) G Louis : t.a.pl., blz. 55. Nu „Arme Clarenstraat" ; cf. Kan. W. van
Caster : Namen der straten. ..blz. 7 vlg.
(11) G. Louis : t.a.pl., blz. 54 vlgg.
(1'2) G. Louis : t.a.pl., blz. 56.
(13) G.J.J. Van Melckebeke : Geschiedkundige aanteekeningen rakende de
Sint-Jans-Gilde, bijgenaamd De Peoene (Mechelen, 1862), blz. 144.
(14) fol. 6v0.
( 15 ) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 124.
( 16) Ad. Reydams : De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen, in „Bulletin du Cercle archéologique de Malines", 1895, blz. 359.
.
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naemt" ( 16 ) Terdege komt hier al uit dat vander Hoevens in de oude
Dijlestede reeds van allesbehalve geringe komaf zijn geweest, zoals nog
uit het feit dat er in de weelderige Schoonjanskapel of kapel van het
gild van de schilders
in de hoofdkerk ( 17 ) rouwblazoenen prijkten
van een Vander Hoeven (t 1631) , van een Josse van der Hoeven
(t 1684) en van een Marie-Madeleine Vander Hoeven (t 1701) ( 18 ).
In de familienaam van wijlen haar echtgenoot
peter van Riemenam
gaat zonder twijfel de naam schuil van het dorp Rijmenam,
welke mechelse mensen nog regelmatig naar vroegereeuws model wat
wijzigen door aanhechting van slot -t tot „Rijmenant" ... een gemeente
in de provincie Antwerpen, op slechts 9 km. oostwaarts van Mechelen
gelegen aan de Dijle en waarmee de Mechelaars druk verkeren nu nog
gelijk voorheen ( 19 ) . Hare kerk was toegewijd aan de H. Martinus en
jaarlijks had er een grote pelgrimstocht met ruiters plaats ter ere van
Sint-Elooi ( 20 ) . Gedurende de troebele tijd van de godsdienstige onlusten in de tweede helft van de 16e eeuw kreeg Mechelen in 1567 bevel
eetwaren te sturen aan het Spaanse leger, gekampeerd te Rijmenam en
aanpalende dorpen als Bonheiden en Keerbergen ( 21 ) ; in 15 79 moest
het bier bezorgen voor het Engelse en Schotse heir, gelegerd te Rijmenam ; anderzijds werd aan Rijmenam en Bonheiden en Sint-KatelijneWaver oorlof verstrekt om hun gerechtskamer binnen Mechelen te

houden
Tussendoor, vroeger en later, ontmoeten wij ter Dijlestede nog wel
poorters, die als familienaam Rijmenams of Rijmenant of Rijmenam
(2,2).

(17) Kanunnik J. Laenen : op. cit., Deel II, blz. 247 vlgg.
(18) Chanoine G. van Caster : Les anciens blasons funéraires de 1'église St.
Rombaut a Malines, in „Bulletin du Cercle archéologique de Malines", 1901,
blz. 234 vlg.
(19) Alf. Jourdain et L. Van Stalle : Dictionnaire encyclopédique de géographie historique du Royaume de Belgique (2e deel; Brussel, z.. j .) , blz. 301 . -Eug. De Seyn : Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. 2e deel (Brussel, z.j.), blz. 1129 vlgg.
(20) U.J. : Folklore et toponymie de Rymenam. Guide du touriste (Mechelen,
1928), blz. 38.
( 21)
V. Hermans : Inventaire des archives de la ville de Malines. Tome VI
(Mechelen, 1876), blz. 141.
(22)
V. Hermans : Inventaire... Tome VI, blz. 124, 142.
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droegen : van vóór 1250 al een van de zellaerse kanunniken ( 23 ) van
Sint-Romboutskerk, Pieter Rimenam (t 1310) ( 24 ) ; in 1303 zetelde een
Jan van Rimenam er onder de stadsschepenen 2 '); in 1603 fungeerde
als prior van het Karmelietenklooster Francois van Rijmenant (26 ) ;
in de eindjaren van de 18e eeuw was een J.B. Rymmenam in dienst als
griffier van het stedelijk gerecht en was tevens archivaris en dichter
(27)
; weer een kanunnik R. Van Rijmenam verbleef er in 1787 ( 2$ )
en in 1766 een notaris J.B. Van Rijmenam ( 29 ) ; belangstellenden in onze letteren zullen graag vernemen dat reeds ten jare 1644 als leden van
de voornaamste mechelse rederijkerskamer „De Peoene" waren aangesloten Michaël en Guillaume en Jan Rijmenans en in 1686 nog een
tweede Jan Rijmenans ; in 1692 een Pauwel Rymenants : hierbij mag
vermoedelijk worden toegevoegd dat van 1706 tot '25 de heer van
Rijmenam, jonker Daniël Franciscus Cuypers, optrad als overhoofd
(30).
-manvdiepoëtsc
Schikken wij de in ons stuk ingelaste familiennamen in alfabetische
orde, zo komen wij tot de volgende lijst : Den Hertoghe, Goetens,
Gontier, Lauwerijs, Nats, Poyt, Robs, Van Beneden, Van den Bossche,
Van den Damme, Van den Grove, Vanden Horicke, Van der Casteren,
Van der Mere, Van der Moerten. Kloek Vlaams luiden wel de
meeste en het aantal van de met „Van" samengestelde valt wel op,
welke trouwens op heden te Mechelen nog gemakkelijk verneembaar
zijn ; behalve dat bij sommige van hen een lichte verkorting intrad door
(

( 23)
Zellaerse kanunniken van de Sint-Romboutskerk te Mechelen waren ten
getale van twaalf, die genoten van de beneficiën, gesticht door kanunnik-scholaster Arnold van Zellaer, wiens naam voor het eerst is te vinden in een dokument, dd. 25 juni 1225 met vermelding van zijn titel „kanunnik en plebaan"
hij overleed op 1 februari 1265 en werd ter aarde besteld in de mechelse
hoofdkerk voor het altaar van de Lijdende Christus in de grote beuk voor het
koor langs de kant van de Grote Markt. Cf. Priester van het aartsbisdom (J.B.
Baeten : pastoor van de O.L. Vrouwkerk) : De H. Rumoldus en het opkomend
christendom in Mechelen (Mechelen, z. j .) , blz. 45 vlgg ; J. Laenen : op. cit.,
Deel II, blz. 215 vlgg.
(24) J. Laenen : op. cit., Deel I ; blz. 227.
(25) V. Hermans : Inventaire... Tome VIII (Mechelen, 1894), blz. 402.
( 26)
H. Coninckx : A travers le vieux Malines, in „Bulletin du Cerde ar
litteraire et artistique de Malines", jg. XI (1901) , blz. 55.
-cheolgiqu,
(27) V. Hermans : Inventaire..., Deel VIII, blz. 404.
(28) J. Laenen : op. cit., Deel II ; blz. 44.
(2'9)
V. Hermans : Inventaire... Tome VI ; blz. 119.
(30) G.J J
Van Melckebeke : op. cit., blz. 144 vlgg.
.

.
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de onderdrukking van het bepalend lidwoord na „van" : zo Van den
Damme > Van Damme ; Van der Casteren > Van Caster, Van Gals ter, Van den Horicke > Van Hoorick. Uitsluitend de drie éénletter
Nats, Poyt, Robs zouden tot nader onderzoek en over--grepi
weging nopen. Er wordt nog gewag gemaakt van een „Jan de Mandemakere in sinte Katelinen gasthuij s", doch daarbij hebben wij zonder
twijfel niet te doen met een echte familienaam, alleen met 's mans
vermelding die zal hebben volstaan met behulp van het door hem
uitgeoefende dagelijkse beroep. Er waren mandenmakers werkzaam te
Mechelen ; ze werden er verenigd met de hoveniers en de fruiteniers
in dezelfde „kleine nering ", dus een ambacht van minder belang (31) .
Wat de opduikende voornamen betreft, lezen wij als mannelijke:
Aerd, Augustijn, Gielis, Henneken, Jan, Zegher; als vrouwelijke : Berbele (< Barbara) , Ide ( < Ida) , Kateline, Lysken ( < Eliza) , Magnet,
Marie. Dus gunnen zij een nieuw voorbeeld van de populariteit in Oud Mechelen van „Henneken", het diminutief van „Hein, Hendrik" (32).
Aerd en Gielys treden allebei hier tweemaal aan ; Jan evenwel niet
minder dan vijfmaal, wat toelaat vast te stellen dus en het was nog
het geval tot na 1900 dat die voornaam veruit de meest aangewende
was voor mannen en knapen bij de Mechelaars. Wij zullen er acht op
geven dat in onze reeks geen eens de naam van de Mechelse patroon
Jumoldus, Rombout" verschijnt, die trouwens heel zelden-heilg
werd verleend al diende zijn afleiding „Rombouts, Rombauts" in de
Dijlestad wel als familienaam zoals de eeuwen door en tot in de huidige tijd vast gebeurde : persoonlijk hebben wij ten hoogste een vierof vijfmaal hem in gebruik geweten dan nog alleen voor zonen uit families van hogere rang in de burgerij. „Marie" en veel minder gewoon „Maria" met de doorlopend in zwang zijnde afkorting
„Mie ", heel wat ondeftiger en platter, waarvan toch de kozevormen
„Mieke" en „Mitj e" werden afgeleid, vernemen we juist één enkele
keer, zoals ook „Yde" ; „Lysken" en „Magriet" en „Berbele" daarentegen driekeer. „Kateline" spant echter de kroon, dewijl deze voornaam
hier zo maar vijfmaal weerklinkt ; ook hij heeft sinds jaar en dag te
Mechelen zijn populariteit ingeboet en het is zelfs het geval met de
bazisvorm ervan — „Catherina" die zo waar tot in de betere stand
(31) V. Hermans : Inventaire ... Tome VIII, blz. 57 vlgg.
(32) Robert Foncke : Een ruzie in ons straatje te Mechelen in 1441, in „Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal en letterkunde, jg. 1966, aflevering 9-12, blz. 341, 346.
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zeer zelden in gebruik was, terwijl de afkorting „Trien" en daarvan de
kozevorm Jrintje onder de echte volksmensen wel geredelijk werden
gebezigd ; het is waar dat een van de zeven oorspronkelijke kerkelijke
parochiën van de stad aan de H. Katerina was gewijd en er een voorname straat eveneens haar naam draagt, leidende van naast de St.
Romboutskerk aan de Wollemarkt gemeenlijk „de Voddenmarkt"
geheten
er doorheen en voorbij de Sint-Katelijnekerk tot aan de
Antwerpse poort, ook nog aangeduid als „de Katelijnepoort" (33).
Men zal nog aanmerken dat in ons perkament, uitgezonderd bij het
vernoemen van de erflaatster, telkens verkorting intreedt van „Margriet" tot „Magriet" . Die geldt nog bij voortduring in de Mechelse
volkstaal van vandaag, ingevolge uitstoting van de eerste r terwille
van de dialektische regel dat die medeklinker wegvalt voor dentale
konsonant (soort > soot ; woord > woot ; poort > poot ; Sint-Maarten > Sinte Mette ; paard > pjeit ; baard > baat en baardje > beutje ;
staart > sjeit ; markt > met ; kort > kent ; morzel > meuzel ; korporaal > kopperaal ; de dorpsnaam Beerzel, bij Heist-op-den-Berg >
Beizel. Uitzondering vertoont zich soms bijv. in koord > koor, daar
hierin de slotdentaal wegvalt ; eveneens in „moord" > moert, waarnaast nochtans is afgeleid uit „moordenaar" > moedeneir) .
99

**

Uit de hier aangeduide ophoping van namen laat zich dadelijk af leiden hoe omstandig in haar testament vrouw van Riemenam te werk is
en wel met eer kleine letter
gegaan. Inderdaad het noodzaakte
een bladruimte van 35 bij 33 cm. dicht vol te schrijven.
Zulks geschiedde dan op de reeds aangegeven datum van 14 oktober
1438 in het bijwezen van de nodige getuigen te Mechelen in de katedraal, „in since Roments kerke ", in de omgang bij de sakristij. Toen
deed vrouw Margriet haar wil kond om te beschikken over „hare titelike (J 4 ) goeden ", haar roerend en onroerend bezit, natuurlijk nadat
eerst eventueel zouden zijn voldaan „alle hare wettige scult ende ongerecht (") goed".
Zij zonderde meestal giften af in geld of bepaalde voorwerpen ten

Kanunnik W. van Caster : Namen der straten ... , blz. 70 vlgg.
Midnd. tittelyc, tidelic = tijdelijk, aards.
( 35) = niet zijnde zoals iets wezen moet of behoort : onrechtmatig.

(33)
\
( 34 )
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gunste van een hele rij verwanten en vrienden en vriendinnen van haar:
bedragen in ,,peters" ( 36 ) of „gulden peters", in „gulden", in „mottoenen" (37 ) , in „guilleminen scilde" ( 38 ) , in „ponden grote brabants"
(39) ; doch eveneens zilveren lepels, een „silver mes", „twe [ e] borsen
(40) met een horteken " ( 41 ), ja „sesse quade kussenen ( 42 ) aan een
zekere Lysbetten vanden moerten ; aan hare nicht Lysken Nots „haer
beste scale" ( 43 ) ende haren besten pels ( 4,4 ) ; aan Lybetten Ghistels
naast 8 mottoenen eens nog „een sacke roxs" ( 45 ) . Even nadrukkelijk
bedacht ze een paar „peteren", doopkinderen, welke zij als meter bij
de vont op de arm had gehouden : Henneken, peters sone vanden
Damme, met XXV guldenen peters en Jannen van der mere sone,
met X mottoenen.
Zouden wij deze reeks van legaten aan personen niet volledigen met
de vermelding dat ze aan niemand minder dan de heer van Grimbergen (46 ) 4 guillemen scilden toewees ; en eindelijk aan haar Jieuen
"

Midnd. ook peeter, pieter : naam van gouden en zilveren munten, genoemd naar de apostel Petrus ; ook : peterman.
(37)
= gouden munt, waarop het Lam Gods was afgebeeld ; de naam werd
afgeleid van het Frans „mouton" = schaap. Er waren er van verschillende soort
in omloop, naar blijkt uit wat jongere vroegereeuwse rekeningen als van de
rentmeester van de Heilig-Geesttafel van Sint- Jansparochie te Mechelen voor
1474: Item vj goede mottoenen tstuc te XV gulden ende XXV lichte mottoenen elc stuk van xiiij gulden (fol. 1 v°) ; zijn plaatsvervanger in 1514-15 stipt
eveneens aan : Item zeuen ende eenen haluen goude mottoenen/elcken mottoen
te xv deniers ! groten gerekent. ..Item drieenvertich lichte mottoenen, elcken
gerekent te derthiene ende eenen haluen grote" (fol. 1) .
„ scilde" is in het Middelnederlands terug te vinden in „schillinc, schel
(38)
schelling, het twintigste deel van een pond vlaams, het twaalfvoud-linc"=
van de penning of denier.
( 39)
„pond grote brabants'' was de naam van een muntstuk, in het Frans
„livre de Brabant". Vroeger rekende men eveneens in „oude groten" ; vandaar
bijv. in een item van de rekening van de Tafel van de Heilig-Geest van SintJansparochie voor 1494-95 leest men ,,...xij s.v.d. ouder grooten, den scellinc
voor iij s. groten brabants gherekent" .
(40) = beurzen.
(41) Lees „orteken'', diminutief van „art" = het vierde van een stuiver,
oordj e.
(4,2) =
kussens van geringe waarde.
( 43) =
schaal, schotel, drinkschaal, bokaal.
(44) = met bont gevoederd kledingstuk.
(45) = een zak roggetarwe.
( 46) Zie verder.
( 36)
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broeder, her peter"
eens ?

( 46

) , een zilveren schaal en XXV gulden peters

Mild meewaren met sukkelende, behoeftige stadgenoten ontplooide ze verder. Aldus bracht ze over op de Heilig- Geesttafel
of
Armentafel
van haar O.L. Vrouwparochie een halve cijnsgulden
erfelijk, die ze inde op „twee huyskens", staande te Mechelen aan
de „cleensteenstrate" ( 47 ) ; plus een last ( 48 ) torve ( 49 ) tot hulp aan de
arme lui ; gelijkelijk liet zij „eenen guldenen peter eens" aan de HeiligGeesttafel in ieder van de toenmalige parochies Sint-Rommens, sinte
Peters, sinte Jans, sinte Katelinen en te Neckerspoele en toch nog een
halve peter aan de Tafel van Hanswijk ; aldus stak zij een helpende
hand uit naar al de parochiale armbesturen te Mechelen toen.
Medelijden betoonde ze anderzijds voor met ziekte geplaagden : aan
de te bedliggenden in O.L. Vrouwgasthuis ( 50 ) en in Sint-Pietersgast-

Thans „Zwaanstraat", leidende van de Steenstraat tot in de Adegemstraat. Te Mechelen bestonden twee Steenstraten, de ene van de Gildestraat naar
de Haverwerf ze werd „de Steenstraat over de Grootbrug" geheten en de
tweede, thans Standonckstraat, leidende van de Grote Markt tot in de Koeistraat thans herdoopt tot de Merodestraat , die men de „Steenstraat achter
het Steen" noemde ; het Steen was het stedelijk gevang dat zich bevond aan de
ingang van de Bef f erstraat (Kanunnik W. van Caster : De namen der straten. ..,
blz. 256 vlgg., 290 vlg. ; Léopold Godenne : op. cit., blz. 453 vlg. ; J. Uytterhoeven & V. Steurs : De plaatsnamen van Mechelen binnen de oude wallen (Ie
deel, Mechelen, 1942), blz. 162.
( 48) Mndl. een gewicht en inhoudsmaat voor koren, vis, steen, boter enz.
ook voor natte waren en ook voor schapen.
(47)

(49) turf.
(50) -Onze Lieve Vrouwgasthuis bevond zich in de O.L.V. straat en was omstreeks 1198 gesticht geworden. Het werd afgebroken in 1857, wanneer het nu
nog bestaande hospitaal werd ingehuldigd aan de Keizerstraat op gronden, die
hadden behoord aan het Keizerlijk Hof. In den beginne verzorgden er broeders
zieke mannen en stonden zusters de kranke vrouwen bij ; van in de 14e eeuw
zag men al af van de mannelijke verplegers en bleven er slechts zeven ver
dienst, welke men „juffrouwen" heette ; ten tijde van de-plegstrovin
Geuzenonlusten mochten ze hun werk van liefde voortzetten, doch in burgerlijke kledij. (Kanunnik W. van Caster : Namen der straten ..., blz. 142 vlgg. ;
Leopold Godenne : op. cit., blz. 183 vlgg. ; Priester van het aartsbisdom : op.
cit., blz. 31 vlg.) . Zie reeds nota (6) .
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huis ( 51 ) en in Sinte-Katelinengasthuis ( 52 ) ; aan ieder van hen wou zij
„een waelpint ( 53 ) rijnswijns"' ( 54 ) ende een vierendeel van een „koeke" ( 55 ) zien uitdelen ; 5 mottoenen eens verleende ze aan sinte-Jelijns
d.w. het Sint-Juliaansgasthuis aan de Keizerstraat voor zor--gasthui,
gen aan pelgrims en door de stad reizende passanten (").
Zo waar liet ze één peter voorbehouden aan „den Armen gevanghenen opten steen ", de opgesloten veroordeelden in de stadskerker, die
trouwens vermeld blijven in officiële bescheiden als genietend van de
geldelijke steun vanwege de heren provizoren van de armentafels ook
in de volgende eeuwen : in de rekening van de rentmeester van de
Heilig-Geest in Sint-Romboutsparochie bij zijn betaling van „chynsen
binnen Mechelen" over het jaar 1574-75 lezen wij : „Item den geuangenen op den steen op onse L.vrouwendach in martio ende septembrj
tsamen tsjaers ... xxxvj stuvers" ; wat wij horen herhalen o.a. in de rekening van kerstmis 1587 -kerstmis 1588 : „Item op onse L. Vrouwen
ende Septembrj den gevangenen op den steen tsamen ...-dachInmrtio
xxxvj st."

(51) Doelt wel op het Sint-Pieters-en-Paulushospicie, opgericht aan het voor
behoeve van arme, oude vrouwen en af--maligeSntPrsp14en
gebroken in 1842 (Léopold Godenne : op. cit., blz. 266) .
(52) „Sint-Kateli j negasthuis" slaat zeker op het godshuis ook „Godshuis
van de Heilige. Drievuldigheid" genoemd dat was opgericht binnen de
Sint-Kateli j naparochie en bediend werd door de Cellebroeders, die reeds in de
14e eeuw te Mechelen waren gevestigd. Het dankte zijn ontstaan aan de milde
liefdadigheid van enige goede lieden ten behoeve van arme, zieke, blinde en
gebrekkelijke mannen en vrouwen, die geboortig waren van Mechelen en dienden te worden ondersteund, met openbare aalmoezen ; na enkele jaren waren er
zieken ten getale van tweeënzeventig opgenomen (Priester van het aartsbisdom:
op. cit., blz. 110 ; Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 190
vlg. ; Léopold Godenne : op. cit., blz. 415 vlg.) .
(53) = naam van een maat van wijn en bier. Vgl. Mndl. „Waelpoyt" van
„poyen, pooyen" = geestrijke dranken drinken ; in de 16e eeuw ,,pooien". Volgens Kiliaens ,,Etymologicum teutonicae linguae" = pinte, haluen pot ; Gallicum : peculum, vulgo ,,Walpodium".
(54) = rijnse wijn. Het mechels dialekt gebruikt hiervan nog het ad j ektief
„yens" = bij dranken ,,zurig".
(55) = koek, gebak, taart.
(56) Ook „jolijnsgasthuis", het gasthuis Sint-Juliaan, gesticht in 1293 voor
pelgrims en arme door de stad reizenden, weshalve het ook „Passantengasthuis"
werd geheten. Zijn kapel dient sinds vele jaren als protestantse tempel. (Priester van het aartsbisdom : op. cit., blz. 65 ; Kanunnik W. van Caster : Namen
der straten... ; blz. 154 vlg. ; Léopold Godenne : op. cit., blz. 246).
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Duidelijk belichtte ze hare vroomheid en tegelijk hare gehechtheid
aan hare kerkelijke parochie, binnen wier gebied ze alleszins geloofde
het tijdelijke te zullen verwisselen voor het eeuwige, wanneer ze haar
parochiepastoor haar „prochiaen" aanspraak liet maken op 3 mottoenen eens en zijn onmiddellijke helper
haar „onderprochiaen"
op 1 mottoen. Ieder koster van O.L. Vrouwkerk zou na haar overlijden
1/2 mottoen beuren. Overigens elke kapelaan en priester, „tot haren
huys.e" verkerende bij gelegenheid
die haar dus soms thuis bezocht
kreeg een 1/2 stuiver, zoals trouwens elke priester, die op de dag
van haar uitvaart in hare parochiekerk een mis zou lezen. Met het oog
op hare ter aarde bestelling stipuleerde ze eveneens dat 7 gulden
peters eens dienden te worden besteed „Om een kaers met een penning
van een halven groten elke dagen een jaar lang duerende" te offeren
in hare parochiekerk, vanzelfsprekend voor haar zielezaligheid.
Diepe godsdienstigheid lei ze tastbaar aan de dag tenslotte door
haar legaten aan geestelijke inrichtingen.
Om te beginnen een van een halve mottoen eens aan de kerk te Kamerijk. Immers Mechelen behoorde kerkelijk alsdan nog tot het bisdom
Kamerijk en wel tot op 12 mei 15 54, wanneer paus Paulus IV, ingaande
op de bemoeiingen van koning Filips II, zich voor akkoord verklaarde
met de oprichting van het aartsbisdom Mechelen ; wat werd bevestigd
in maart 1560 door zijn opvolger, die ook de metropolitane kerk van
Mechelen verhief tot primatiale van Beneden-Germani.ë (").
3 mottoenen eens voorzag onze testatrice voor ,,Elk Convent van de
3 ordenen binnen Mechelen" ; wat wij verstaan als de drie biddende
orden of kontemplatieve monnikengenootschappen 5 '), toen al gevestigd aldaar : nl. de Minderbroeders, er gesticht door Walter Berthoud
in 1231 ( 59 ), de Augustijnen, sedert 1242 en verdreven uit hun kloos(

P. Claessens : op. cit., Deel II (Leuven, 1881) ; blz. 13 vlg. ; Michel
Dierickx, S.J. : De oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden
onder Filips II, 1559-1570 (Antwerpen, 1950).
( 58 ) Contemplatieve orden zijn die, waarin het gebed en de overweging
hoofdzakelijk beoefend worden tegenover de aktieve, welke tevens verschillende liefdewerken (onderwijs, verpleging van zieken enz.) tot levensdoel
bezitten (M.C. Nieuwbarn : Beknopt, kerkelijk handwoordenboek (Tilburg,
1910), kolom 85 vlg.
(59)
Kanunnik W. van Caster : Namen der straten, blz. 180 vlg. ; Léopold
Godenne : op. cit., blz. 387 vlg. ; Priester van het aartsbisdom : op. cit., blz. 41.
(57)
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tot ( ) in 1796, en de Geschoeide Karmelieten of Onze Lieve Vrouw broeders, er aan te treffen van omstreeks 1254 af (61).
1 peter diende uitgereikt „den broederkens in 't gro (e) nendal" en
„De zusteren in de grote Celle".
Dit Groenendal hier is niet in verband te brengen met de verder
nog te berde komende Brabantse abdij : het doelt op een erf te Mechelen, eveneens „Groenendael" geheten en gelegen in de Sint-Katelijneparochie bij de huidige Twaalf Apostelenstraat ( ' ) . In 1305
huisden er in de buurt van de kerk de „Broeders in het Groenendal",
die men ook „de Cellebroeders" is gaan noemen en nadien nog „Broeders Alexianen", omdat de H. Alexiaan hun patroon was ; dit belette
evenwel niet dat zij nog jaren en jaren de naam „Broeders van Groenendale" behielden, bijv. in de rekeningen van de Heilig-Geest van de
Sint-Romboutsparochie over het jaar 1587. Van het Groenendal naar
de Sint-Katelijnestraat leidde een kleine straat, volgens vroegere akten
„Grunendaelstraetke" geheten en later, gelijk thans nog, ,,Cellebroedersstraat". Van het jaar 1614E af verbleven de broeders echter aan de
Antwerpse poort op een erf dat toehoorde aan het voormalige Godshuis der Allerheilige Drievuldigheid. Zij wijdden zich aan het oppas
zieken, zelfs lijders aan de pest, van zinnelozen en aan het lij--senva
ken en begraven van overledenen.
De Zusters in de grote Celle te Mechelen droegen aanvankelijk de
naam „Zusters van goede wil", in het Latijn „Sorores bonae voluntatis",
zo nog gedurende de 15e eeuw ; achteraf verwierven ze die van ,,CelleZusters" door afkorting.
Hun gemeenschap moet omtrent dezelfde tijd zijn ontstaan als die
van de Cellebroeders, in het begin van de 14e eeuw, naar alle waarschijnlijkheid zelfs gelijktijdig al; voor hen behelsde een bulle van paus
Pius VI in 1458 de toelating tot plechtige professie van hare zusters,
die men van dan af is gaan aanspreken als nonnen.,
60

62

( 6,0 ) Priester van het aartsbisdom : op. cit., blz. 5 5 vlg. ;Kanunnik W. van
Caster : Namen der straten..., blz. 8 vlgg. ; Léopold Godenne : op. cit., blz. 276
vlgg.
(61) Priester van het aartsbisdom : op. cit., blz.
52 vlgg. ; Kanunnik W. van
Caster : Namen der straten..., blz. 162 vlgg. ; Léopold Godenne : op. cit.,

blz. 337 vlg.

Priester van het aartsbisdom : o.c., blz. 212 ; Kanunnik W. van Caster
Namen der straten..., blz. 266 ; Léopold Godenne : op. cit., blz. 276 vlg.
( 62)
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Hun sticht verhief zich aan het Schermoelsblok bij de huidige Nek
63 ) . Gelijk de Cellebroeders in den beginne waren ge--kerspol t
dost in grauwkleurige mantel en kap, die ze later verwisselden tegen een
zwarte kleding, droegen de Cellezusters oorspronkelijk ook klederen
van grauwe kleur en dit bezorgde hun de naam „Grauwzusters" ; doch
in 1463, toen zij de regel van Sint-Augustinus aanvaardden, veranderden zij ze tegen een zwart kleding ; weshalve hun de naam » Zwartzusters" werd gegeven.
Zij wijdden zich aan de verzorging van pestzieken binnen hun
klooster, ook nog van zulke, die opgenomen lagen in de pesthuizen
rondom de stad. Aan zusters, die in dienst daarvoor waren, was het
verboden met anderen om te gaan om 't gevaar te vermijden de kwaal
over te zetten ; het staat vast dat in de jaren voor en na 1500 tal van de
zusters besmet geraakten en overleden
Binnen Mechelen viel evenwel en reeds in de 14e euw daarvan een
tweede klooster te onderscheiden van godvruchtige dochters, eveneens
„de Cellezusters" geheten door verkorting uit „de Cleine Celle", 'twelk
de benaming was van hun huizing, gelegen op het oude Groenendael
aan de Ser Loensstraete later ook „Rotselaerstraete" geheten ter
plaats waar nadien de Achtzalighedenstraat werd doorgestoken (").
Met nadruk is te vermelden dat dit sticht van de Kleine Celle zeer
gewoon de naam „Klooster van Bethleëm" verwierf ; wij herinneren er
hieraan met opzet !
In 152 1 lieten de nonnen er een kapel bij optrekken ; in 15 80 raakte
hun sticht volledig geplunderd door de Spaanse soldeniers en zochten
de zusters links en rechts onderkomen ; ze keerden in 1585 te Mechelen weder bij het herstel van de Spaanse hegemonie, doch zagen geen
kans om hun gebouwen van nieuws in orde te brengen ; weshalve de
aartsbisschop Hauchinus tot het besluit kwam hen te doen verhuizen
naar de Grauwzusters te Leuven, wier klooster eveneens Bethleëm was
geheten en waarmee van vroeger zakelijke kontakten te Mechelen werden onderhouden, zoals bewijzen de rekeningen bijv. van de armen(

(64).

(63) Priester van het aartsbisdom : op. cit., blz. 83 vlg. ; W. van Caster : Namen der straten..., blz. 73 ; Jozef Uytterhoeven & Dr. jur. Vaast Steurs : De
plaatsnamen van Mechelen binnen de oude wallen. Eerste deel (Mechelen,
1942) , blz. 49 vlg., 184.
(64) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten ..., blz. 23, 190, 193
Léopold Godenne : op. cit., blz. 415 vlg.
(65)
Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 265 ; Léopold
Godenne : op. cit., blz. 399 vlg.
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tafel van de O.L.Vr.parochie daar, waarvan de rentmeester in 1560 en
volgende jaren als eerst post onder „het cooren van der tafelle weghen
betaelt" noteert : „Item betaelt den clooster van bettlehem bij lueuen
tsiaers... jij veestelen corens" ( 1"). Dit Leuvens klooster had ook gedurende de troebele jaren zware verliezen te betreuren, zodat de nonnen er
nog slechts met hun drieën waren. De Zusters van de Celle verlieten
Mechelen in het jaar 1588 en te Leuven, erop gelet dat zij heel wat talrijker waren, werd aan hunne overste de leiding van het sticht toevertrouwd. In 1696 namen zij er de strengere regel van de Penitentinnen
aan, die ze juist één eeuw konden naleven ; want op 8 november 1796
werden ze gesupprimeerd (67).
Altijdaan bezorgd om haar opname na haar verscheiden in Gods
hemelrijk, wenste vrouw Van Riemenam nog dertigsten : d.z. godsdienstoefeningen naar oud-kerkelijk gebruik gehouden dertig dagen
na de dood of de begrafenis of bij de jaarstond of het anniversarium
van een overledene (*68 ) ; zij zouden worden vergoed o.m. met 2 gulden
gillemen stilde en 5 cijnsgulden, die ze had erflijk gekocht en verkregen op een huis en hof aan de cleynsteenstrate.
Twee zulke dertigsten wilde ze besteld zien in het klooster Bethaniën te Mechelen.
Men gewaagt er gaarne van dit sticht dat binnen deze stad tot stand
kwam in 1421
en zo waar als eerste gesloten vrouwenklooster
dankzij Maria, dochter van de heer van Bergen-op-Zoom en weduwe
van Willem van Petershem, welke te dien einde drie nonnen van Barberendaal te Tienen had ontboden. In 1480 verbleven er honderd zus
toen ook bij hen keizer Frederik III en bezoek aflegde. Zij waren-ters,
gevestigd buiten de Adegempoort aan de steenweg en de Dijle. Heel
vroeg hield men er zich bezig met het vervaardigen van afdrukken van
houten platen en van zangboeken en andere werken, weinige jaren dus
na de uitvinding van de boekdrukkunst (").
Gedurende de godsdienstige beroerten, om aan de calvinisten te
(66) fol. xx.
(67) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 266 ; Léopold Godenne : op. cit., blz. 413 vlg.
(68) M.C. Nieuwbarn : op. cit., in v° Exequiën, kolom 140.
(69) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 250 vlg. ; Léopold Godenne : op. cit. , blz. 34, 172, 373 ; Priester van het aartsbisdom : op.
cit., blz. 162 vlg. ; H. Cordemans de Bruyne : Histoire de fart typographiquesa
Malines et bi bliographie raisonnee de ses productions, in „Bulletin du Cercle
archéologique, litteraire et artistique de Malines", Tome VI (1895) , blz. 1
,
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ontsnappen, togen de Bethaniënzusters een tijdlang op de vlucht naar
buiten de stad en een nieuwe keer in 1572. Op 30 september van dit
jaar staken de Geuzen hun klooster in brand ; na zijn herstel in 1580
werd het opnieuw geplunderd en verspreidden zich de bewoonsters
andermaal in den lande ; anno 1588 verenigden ze zich terug te Mechelen en betrokken het herenhuis van de schout Willem de Clerck ( )
aan de huidige Schoutetstraat (71) • Zij waren kanunnikersen van de
orde van Sint-Augustinus en stonden aanvankelijk onder het bestuur
van de prior van het Huis van Groenendal in het Zonilënwoud, daarna
van het klooster Bethleëm bij Leuven en tenslotte van die van de Troon
bij Herentals ; dit laatste sticht werd in 1616 vernietigd en verenigd
met het prioraat van Sint-Marten te Leuven, waarvan de kanunniken
regulier van S. Augustinus onder de benaming „Troon van Sint-Marten
te Leuven", de leiding van Bethaniën bleven waarnemen.
Door Jozef II werd het klooster in 1783 opgeheven en in 1797 werden zijn goederen aangeslagen.
Wij meenden er goed aan te doen deze historische bizonderheden te
verstrekken omtrent de Bethaniënzusters, omdat ze mede het sticht Bethleëm van Leuven naar het licht keren, zoals passend voorkomt ter inleiding van wat wij voorstellen zullen als de opvallendste legaten, geboekstaafd in de uiterste wilsbeschikking van de Mechelse vrouwe
Margriete van Riemenam-vander Hoeven. Immers behalve de twee in
Bethaniën verlangde dertigsten begeert ze nog één dergelijke godsdienstige oefening voor haar nagedachtenis natuurlijk tegen de helft
in vier andere kloostervan de kosten
1 gulden guileminen scilt
gemeenten, welke ze nu in haar testament samenkoppelt : „Elk van de
kloosters Beethleem, gro[e)nendale, zeuen borne ende rooden clooster".
Hierbij schiet ons wis en zeker dadelijk weder te binnen dat te Mechelen de Zusters in de kleine Celle wel hun klooster zeer gewoonweg
met de benaming „Bethleem" eertijds hoorden tooien. Zou het sticht
ook weer zijn bedoeld in ons uittreksel van daarjuist ? Wij denken vast
,

,

70

vlgg. ; L.S. : Béthanie, in „Mélanges", in „Bulletin du Cercle archéologique...
de Malines", tome 1901 (jg. XI), blz. 283 vlgg. ; Robert Foncke : Een Mechelsche armari j s (= boekenbewaardster van een klooster) , in „Het Boek",
(Amsterdam, Deel IV (jg. 1915), blz. 354 vlgg.
( 70 ) Robert Foncke : De eerste rekening van de Mechelse schout Heer Willem De Clercq (15 54-56), in „Verslagen en mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor taal en letterkunde", jg. 1952, april, blz. 337 vlgg.
( 71) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten. . ., blz. 249 vlgg.
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van niet. Wij houden het ervoor integendeel dat de rij van de hier vier
samenopgesomde stichten onverzeerd en ten volle een brabantse kleur
vastlegt en opent met het Bethleëmklooster van Leuven.
Omtrent dit voorname sticht kan men zich a.m. inlichten bij I. Nicolas de Parival, die zich als historiograaf betitelt en wel in zijn bundel
over de stad Leuven en haar vele merkwaardigheden met tal van geschiedkundige uitweidingen : „Louvain Tres ancienne Ville et Capitalle
Ville du Brabant" ( ), opgedragen bij het verschijnen aan de edele,
voorzienige en geëerde Heren van de magistraat der stad. In het 19e
hoofdstuk van zijn 4e boek brengt hij samen „le Cloitre de Terbanc"
en „celuy de Bethleem" te pas ( ) en veronachtzaamt natuurlijk niet
de totstandbrenging van dit tweede omstreeks 1400. Ze volgde uit de
onverdroten herhaalde bemoeiingen van een vroom, jong meisje, dat
zich had opgesloten in een kleine cel met de intentie deze nimmer nog
te verlaten, bij een baccalaureus in de godgeleerdheid en pastoor te
Oosterheim ( ), Godfried de la Cour, opdat deze zou overgaan tot
het opbouwen van een klooster voor geestelijken, die dezelfde wens
zouden koesteren in eenzaamheid te verwijlen en hun dagen in kontemplatie door te brengen : „Passons a Bethl eem . .. C'est une Prieuré qui
fut fondée en son nom et sous sa protection ( environ l' an 1400, au
dehors la porte qui conduit a Malines a main droite en tirant vers celle
d'Arscot. Un certain Bachelier en Theologie, appelée God e f ro y de la
Cour, étant Curé à Osterheim, fut souvent admonté ( ' ) par une devote, laquelle s' étoit enf ermée dans une petite cel luie à dessein de n' en
sortir jamais, de construire un Cloitre de Religieux avec le même voeu
de deurer ( ) renfermez & passer leur vie en contemplation. Il gouta
ses raisons, fit bá tir un Cloitre de Chano^ines Reguliers de Saint Augustin avec possession ( ) d'être renfermez. Plusieurs Colleges d'hommes
& de femmes ont suivi cette fondation tellement que le nombre des
Cloitres s' est accru avec fort bonne odeur ( ) , s'en est trouvé quel ques uns qui ont vécu fort saintement. I1 se trouve encor beaucoup d'autres Cloltres de Religieux un peu eloignez ; d'ou on peut conclure que
72

73

74

76

77

78

79

(72) Leuven, 1667, bij Georges Lips.

(-73) blz. 258.
(74)

?.

(75) = bescherming, van de H. Maagd natuurlijk.
( 76) = aangemaand, gewaarschuwd.
( 77) Waarschijnlijk te lezen „demeurer" = verblijven, wonen.
(78) = recht, vrijheid, mogelijkheid.
(79) = reuk, geur ; ook : faam, achting.
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le territoir est tres fertil puis que tant de Religieux y sant entretenus,
au dedans & au dehors".
Een gelijkaardige vaststelling staat te lezen in de bekende Jopographia Germaniae Inferioris vel Circuli-Burgundici" door de Duitse geograaf Matthoeus Merian, die tussen 1642 en 1688 in 16 banden, eigenlijk in 30 delen, daarin de voornaamste plaatsen in de Nederlandse
XVII Provincien of de toenmalige Boergondische Kreits historisch
kenschetsen wilde. Deze auteur drukt er op hoe veelvuldig de godsdienstige gestichten oprijzen in de omgeving van de stad Leuven ; hij
stipt er zeven aan en daaronder „die Probstey S. Maria zu Bethleem"
(

80 )

Dit Leuvens Bethleëm opent dus terdege de rij van de vier brabantse
stichten, die ons testament om zo te zeggen in één adem noemt.
Het tweede „Groenendale" kreeg als naam die van zijn plaats
van vestiging Groenendal, een gehucht van de gemeente Hoeilaart ;
vanwege keizer Karel V mocht het een levendige voorkeur genieten
en het werd dichterlijk gesierd met de naam „Vallon vert" (81). Thans
zijn van zijn gebouwen nog slechts enkele overblijfselen aan te treffen ; er werd een gasthof geopend met de naam „Kasteel van Groenendael" in de woning, omstreeks 1794, van de prior van de priorij.
Haar ontstaan heeft ze te danken gehad aan drie priesters van SintGoedelekerk in Brussel ten jare 1343. Een van de drie was niemand
minder dan Jan van Ruusbroec, de beroemde mistieker, doorlopend
„de wonderbare" betiteld en geëerd als de grootmeester van de dietse
mistiek ; hij werd in 1293 geboren te Ruisbroek bij Brussel ; fungeerde
als eerste prior van Groenendael en overleed er op 2 december 1381
82 ) . Werk van hem was ook in Oud-Mechelen bekend
In 1436 door brand geteisterd en in 1487 verwoest, verkeerde het
klooster toch weder in volle bloei gedurende het bewind van Karel
V en zijn zoon en opvolger Filips II ; in 1572 werden nochtans de
monniken door de Geuzen verdreven, zodat zij eerst in 1606 er op(83).

(

(80) Blz. 65 in de faksimile van de 2e uitgave (van 1659), door Bert van
't Hoff opnieuw uitgegeven in 1964 („Bárenreiter", te Kassel-Basel) .
(81) Alf. Jourdain & L. Van Stalle : op. cit., deel I, blz. 481 ; „Environs de
Bruxelles" (5e uitgave, Brussel, z. j .) , blz. 50.
(82) Dr. J. Van Mierlo, Jun. S.J. : Beknopte geschiedenis van de oud- en
middelnederlandsche letterkunde (2e uitgave, Antwerpen-Brussel-Leuven-'sHertogenbosch, 1933), blz. 109 vlgg.
(83) Robert Foncke : Werk van Ruusbroec in het voormalig klooster van Bethaniën, in „Mechlinia”, IXe jg. (1931), blz. 129 vig.
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nieuw binnentreden konden ; in de 18e eeuw deed keizer Jozef II de
priorij van nieuws sluiten in 1783 en, weder geopend in de tijd van de
Brabantse Omwenteling, verdween ze voor goed gedurende de Franse
Overheersing in 1796.
Zeuenborre -- in het Frans „Sept Fontaines" is de naam van
een schilderachtig grondstuk bij de gemeenten Eigenbrakel en Sint-Genesius-Rode. De naam ging over op een priorij, die er werd gesticht in
1380 door kanunniken van de Sint-Augustinusorde en wel ter plaatse,
alwaar een kluizenaar tevoren reeds verblijf hield ; in 1401 werd ze
verenigd met het kapittel van Groenendal en zestien jaar later met
dat van Windesheim. De broeders hielden zich in hoofdzake bezig met
studie, kunstschrift en boekverluchting. Tijdens de onlusten in de Nederlanden weken zij uit naar Halle, van 1619 tot 1636, wanneer hun
verwoest klooster weer opgebouwd werd op het slot van Beersel. Gedurende de 17e en de 18e eeuw had Zevenborre veel te verduren van
het oorlogsvolk, vooral door de soldaten van Lodewijk XIV. Op de
derde paasdag 1784 werd het afgeschaft, ontruimd en verkocht. 84
„Redeklooster" is de naam van een gehucht van de Brusselse voorstad Watermaal-Bosvoorde, alwaar een beroemde priorij van reguliere
kanunniken van de orde van Sint-Augustinus oprees, die is ten onder
gegaan in 1784
De benaming zou zijn te danken aan het feit dat de vroegste monniken in 1381 de muren van hun gebouwen bestreken met mortel, gemaakt met vermorzelde, roodgekleurde dakpannen. Hun kapel behoorde mee onder de schoonste batimenten van de tijd en mocht onder meer
bogen op een doek van P.P. Rubens, „De martelie van de Heilige Paulus", die ze vereerden als de patroon van hun abdij. Lange tijd en als
eenvoudige lekebroeder hield er de kunstschilder Hugo Vander Goes
• Hunne kerk
verblijf ; hij is er trouwens in waanzin overleden
praalde met een hoge toren, die er nog een tweede naast zich kreeg in
1643 dankzij prior Adriaan Van der Reest, die er een beiaard met
twintig klokken en een uurwerk liet in aanbrengen. De rijkvoorziene
boekerij van Rodeclooster stond in hoge roem. In 1798 beval echter de
Franse Republiek de uitdrijving van de kloosterlingen en verkocht hun
(

)

(85).

(86)

( 84 )Constant Theys : Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode (Brussel, 1960),
blz. 205 vlgg. ; „Environs de Bruxelles", blz. 238.
(85) Eug. De Seyn : op. cit., Deel 2 ; blz. 283 ; „Environs de Bruxelles",
blz. 36.
(86) Geboren te Gent omstreeks 1420 ; overleden in 1483.
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gebouwen tegen een uiterst lage prijs (87) • Ook dit sticht krijgt zijn
vermelding in oude mechelse bescheiden, o.a. door de rentmeester van
de Heilig-Geesttafel van de Sint-Romboutsparochie, als hij in zijn
jaarlijks verslag over zijn „Betalinge van chijnsen" noteert anno 1595
als laatste item : „Item den Roodencloistere... iiij st.".
De vier naar het licht gekeerde geestelijke gemeenschappen moeten
zonder enige twijfel de Mechelaars de eeuwen door degelijk bekend
zijn geweest, zoals nog andere gemeenten op Brabantse grond, met
aan de spits Grimbergen dan, al wegens de geringe afstand van de Dij
mogelijk maakt dat men bij heldere hemel van op de hoog--lestd,i
ste torenronde van de Sint-Romboutskerk de kerk van Grimbergen
zonder moeite kan ontwaren in de verte.
Grimbergen, gelegen in de provincie Brabant, arrondissement Brussel, bevindt zich op maar 11 km. ten Noorden van de Belgische hoofdstad aan een bijrivier de Molenbeek van de Zenne ($ ) en vormde
met de omgeving eertijds een belangrijke heerlijkheid in bezit van de
beroemde familie van de Berthouts. De heren van Grimbergen volgens sommigen afstammend van de graven van Leuven stelden
alles in het werk om zich te onttrekken aan de heerschappij van de
hertog van Brabant ; zij leden echter de nederlaag in 1143 in de slag
bij Ransbeek of Drie Fonteinen bij Vilvoorde. Later is Grimbergen een prinsdom geworden, waarvan de titel werd verleend op 18
mei 1729 aan. Lodewijk-Jozef, gezant van de keurvorst van Beieren
aan het hof van Frankrijk. De gemeente mag bogen op haar mooie en
rijj kgesmukte kerk, gewijd aan de H. Servatius ; op een kasteel dat toebehoorde aan de familie de Mérode ; nog op een abdij van Premonstratenzer monniken, welke men in het jaar 1846 deed oprijzen ter plaatse van een vroegere, die werd verlaten in 1796 en al was gesticht geworden door de heer Wouter Berthout van Grimbergen in 1110 ten
behoeve van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. Dezen werden dra vervangen door broeders van de orde van Sint-Benedictus ;
waarna Geraerd en Walter, zoons van heer Wouter, de abdij onder de
hoede stelden van de stichter van de Premonstratenzers, Sint-Norbertus. Te Mechelen bezat zij een statig refugium, dat eerst zich verhief
aan de Graanmarkt op een hoek van Hoogstraat en de Ziekeliedenstraat, nadien verhuisde naar O.L.Vr. straat, alwaar zijn ingangspoort
8

(87) Eug. De Seyn : op. cit., deel 2 ; blz. 1153.
(88) Alf. Jourdain & F. Van Stalle : op. cit., deel I ; blz. 481 ; Eug. De
Seyn : op. cit., deel I ; blz. 129 vlg. ; „Environs de Bruxelles", blz. 296 vlgg.
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in blauwe steen nog bewaard bleef (' 9 ).
De machtige familie Berthout bezat ook haar hof te Mechelen, dat
aanvankelijk was gevestigd aan het huidige naar haar genoemde Berthoudersplein ( 90 ), later aan de Nieuwe Bruul ( 91 ), vlak tegenover de
Korte Ridderstraat ( 92 ) ; het werd „gemeynlijck genoemt thoff van

Grimbergen" (93).
Jegens de prelaat van Grimbergen had men te Mechelen ook geldelijke verplichtingen, gelijk bijv. de rentmeester van de Heilig-Geest van
Sint-Romboutsparochie nog opmaken laat in zijn „Uuytgheef van Chynsen ende Renten" anno 15 90-1595 : „Item den Prelaet van grimberghen van den bosch op de Thisselt... ij s.X.d." ; Item den voirs.
Prelaet op den voirs. bossch ij vertelkens ( ) euene ( ) ende twee
hoopen brabantsche mate. ..viij s.vj d." ; de bovengenoemde armentafel
had anderzijds verplichtingen van dezelfde aard „aen de heere van
grimberghen", nadien aan de „Vrouwe van grimberghen", toen zij
was weduwe geworden, „mevrouwe de douwegeresse (* ' ) van grim94

95

96

berghen" ( 97 ) .
Werkte nog niet na dat zelfs in de 14e eeuw de Dij lerivier te Mechelen een scheidingslijn moet hebben getrokken tussen de bestuurlijke
en gerechterlijke „pagus Renendis'' en de „pagus Brachotensis", zodat
het zuidelijke gedeelte van de stad behoorde tot Brabant en het noor-

(89) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 208 ; Léopold
Godenne : op. cit., blz. 186 ; Ir. Stan Leurs : Steden en Landschappen II (Antwerpen-Santpoort ; z.j.), blz. 25.
(90) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten... ; blz. 29 vlgg. ; J.
Uytterhoven & V. Steurs : op. cit., blz. 29 vlg.
(91) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 56 vlgg.
(92) Kanunnik W. van Caster : Namen der straten..., blz. 227 vlgg.
( 93 ) Ad. Reydams : Notice sur 1'Hótel de Grimberghe, in „Bulletin archéologique, litteraire et artistique de Malines", jg. XI (1901) , blz. 17.
(9 ,4)
= verteelken : kleine viertel, viertelke ; was de middelnederlandse naam
van een maat voor graan en droge waren ; ook van een landmaat.
( 95) =
zwarte haver.
( 36 ) = uit het Frans „douairière" = veuve, qui joussait d'une douaire ( _
lijftocht, weduwgoed, weduwbezit, weduwschat) ; werd alleen voor dames
van hoge stand gebezigd. Uit het Latijns „dotarium" . In het Nederlands : lijftochtenares, vruchttrekkende weduwe, vruchttrekster. Cf. Sleeckx et Vandevelde
et une société de littérateurs et d'instituteurs : Dictionnaire complet FrancaisFlamand, renfermant en entier le Dictionnaire de l'Académie et la majeure partie de son supplément. Brussel, 1848.
( 97 ) fol. 17 v°.
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delijke tot het land van Rijen, ofte Antwerpen ? Trouwens na de ver
hun slot te Grimbergen in 115 7 hadden de zonen van heer-woerstingva
Aert Berthout, Walter en Geraerd, de vaderlijke erve zodanig ver
dat de jongste Grimbergen behield en de andere de gebieden-del
rondom Mechelen 9
Oude kronieken zullen later niet vergeten aan te stippen dat Mechelen door hertog Filips de Goede van Brabant werd afgezonderd en
verheven tot ene van de XVII Nederlandse Provinciën ; maar tevens
dat zulks toch niet belette dat men de oude heerlijkheid „ins gemein"
tot het hertogdom Brabant rekenen bleef ( 99 ) . Een oud boek doet het
nog voort kond met de inlassing van een grappig gezegde van toen onder het volk : „Dient geweten dat doen ter tyt was Grimbergen al het
gene over de Dele lagh ende de rest den Kempen, soo dat het een gemeyn spreeckwo (o) rt was, als men stont op de Grootbrugge ( 100 ) , die
een Kay ( 101 ) hadde by den staert, soude die connen werpen van Grimberghen tot in de Kempen ( 102 ) ". De bekende geschied- en aardrijkskundige uit Firenze Guicciardini ( 103 ), die zich lange tijd in Antwerpen ophield gedurende de 16e eeuw, haalt wel iets dergelijks niet aan in zijn
(

').

( 98 ) Kan. Dr. J. Laenen : Geschiedenis van Mechelen tot op 't einde der
Middeleeuwen (Mechelen, z. j .) , blz. 18 vlgg.
('99) Matthaeus Merian : op. cit., blz. 68.
(goo) Leidt in het midden van de stad over de Dijle, van de IJzeren Leen naar
de Gildestraat. Deze stenen brug, gebouwd in de 13e eeuw, heette toen reeds
„magnus pons" of „grote Brugghe" ; in de 18e eeuw stond ze algemeen bekend
als „Hoogbrug", welke naam ze thans nog in de volksmond uitsluitend draagt.
Cf. Kanunnik W. van Caster : Namen der straten. . . , blz. 85, 99 vlgg., 227;
J. Uytterhoeven & V. Steurs : op. cit., blz. 77 vlgg.
(101) = koe (in het Mechels : koei) .
(102) Geciteerd in de „Mechelsche Chronycke" (z. j ., blz. 163) door Remmerus Valerius, eigenlijk Remigius Wouters, een geestelijke uit de 17e eeuw. Hij
stond als pastoor in het dorp Muizen, bij Mechelen aan de Dijle. Hij bezorgde
eveneens „Den Mechelschen Almanach" voor de jaren 1682, 1683, 92 en
1700. Volgens een afdruk van zijn „Sepulture" vooraan in de „Chronycke"
overleed hij in de ouderdom van tachtig jaar op 30 augustus 1687. Cf. o.a.
J.G. Frederiks en F. Jos. Vandenbranden : Biografisch woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche letterkunde (2e omgewerkte druk z. j ., te Amsterdam) ,
blz. 802) ; G. Zech-Du Biez : Les almanachs malinois et leurs auteurs, in
„Bulletin du Cercle archéologique, litteraire et artistique de Malines", jg. XII
(1902), blz. 108 vlgg.
(103) Francesco Guicciardini, historieschrijver, werd op 6 maart 1483 te
Firenze geboren. Hij was aanvankelijk leraar in de rechten, dan hoger staatsambtenaar bij het pauselijk hof ; hij stierf in zijn geboortestad op 17 mei 1540.
,
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beschrijving van onze Vlaamse steden ( 104 ), maar wat anders toch in gebruik te Mechelen, bij de poorters van de betere stand moeten wij menen : „Mechelen, bijkants gheleghen in het hart van Brabant, tusschen
Leuven, Brugsel ende Antwerpen, bijkants even verre van elcken, als
een driehoeck vier mylen wijdt. Maer het is een Heerlyckheydt ende
landt op rich selven : soo dat veel vrouwen ontrent heuren tyd van
baren uyt Mechelen vertrecken ende gaen voorts in Brabant haer kinderbedde houden, om dat heur kinderen de schoone previlegien van
Brabant souden moghen genieten".
**

En nu, aan het einde van dit alles, wipt de vraag opnieuw op : ,,Vanwaar toch bij vrouw van Riemenam-Van der Hoeven die neiging, die
haar ertoe aanzette voor de regeling van haar uitvaart een viervoudig
beroep te doen op samenvermelde, geestelijke genootschappen uit Leuven en het Brusselse gewest en ze te laten genieten van legaten ? Echt
opvallend is het, omdat we ons niet herinneren in oude Mechelse testamenten ooit iets dergelijks te hebben horen verluiden. Daarbij vergeten wij niet dat ze reeds aan de heer van Grimbergen een bedrag van 4
guillemen stilde wilde overgedragen zien in haar uiterste wilsbeschikking (46)
Was zij misschien van huize uit afkomstig van Brabant en geen
geboren Mechelares ?
Wij durven echter de oorzaak eenvoudiger onderstellen. Immers zij
had een Jieuen broeder ", heer Peter, met wie ze ongerepte familiebetrekkingen lijkt te hebben onderhouden en op wie ze rekent, hem te
zien optreden als een van haar vier executeurs testamentairs, die zij ver
haar uiterste wilsbeschikking „stappans" (1° 5 ) ten uitvoer te-zocht
brengen en aan dewelken ze als loon voor hun bemoeiingen en arbeid
2 gulden per persoon toekende. Van deze heer Peter stipt ze blijkbaar
met trots aan dat hij was „Canonick ende profes ( 106 ) in de abdij te
Grimbergen" . Het ligt wel voor de hand dat vrouw vander Hoeven

„Beschrijving van Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout." In het
Nederlandsch vertaald door Kilianus ; herdrukt volgens de uitgave van 1612
(bij J.V. Ryshemel, Antwerpen), blz. 196.
( 105 ) = terstond, dadelijk, op staande voet, weldra, in korte tijd.
los
= kloosterling, die de eenvoudige of plechtige kloostergeloften heeft
afgelegd. Cf. Nieuwbarn : op. cit. in vo „professie ".
( 104)

(

)
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zich met deze op brabantse bodem gevestigde dichtverwante geestelijke vlot heeft onderhouden over het vastleggen van bizonderheden in
het testament en hij kan best zijns zusters aandacht gewekt hebben
voor wat daaronder om zijn brabantse draagwijdte opvallend verrast.

HET GEDICHT „CONFORTEERT MY" IN HET HANDSCHRIFT
VAN WILLEM WEYDTS
door
Prof . Dr. L. RoosE
Lid der Academie

In de Verslagen en Mededelingen van onze Academie, 1969, Aflevering
1, blz. 1-41 publiceerde Dr. R. Willemyns een belangwekkende studie
over Een teruggevonden handschrift van de 16de-eeuwse Brugse kro
„poëet" Willem I/eydts. Onder de teksten die de-niekschrjv
schrijver van dat artikel, ter aanvulling bij wat E. Varenbergh in 1869
uit hetzelfde handschrift reeds gepubliceerd had, diplomatisch heeft
laten afdrukken komt een negenregelig gedicht voor dat aanvangt met
de woorden „Conforteert my, o Heere laudabyle" ).
Dr. Willemyns die in Willem Weydts een nieuw ,,poëet" meent
ontdekt te hebben, schrijft over deze verzen het volgende : „Het kleine
gedichtje „Conforteert my" is wellicht nog het beste omdat alleen hier
een zweem van poëtische bezieling lijkt naar voren te komen. Het zal
wel niet te vergelijken zijn met de religieuze poëzie van een Anna
Bijns, maar het is toch beslist iets minder vlak dan de rest" ) . Dat
Dr. Willemyns in deze verzen een poëtische kracht ontdekt heeft, waarmede zij boven de andere teksten in het door hem bestudeerde handschrift uitsteken, zal niemand verwonderen als hij te weten komt dat
wij hier te maken hebben met een dichtstukje dat aan een der meest
fascinerende rederijkers van de zestiende eeuw dient toegeschreven te
worden, de Antwerpenaar Cornelis Crul.
Het bewuste gedicht werd reeds in 1863 samen met ander werk van
Crul gepubliceerd door C.P. Serrure in het Vaderlandsch Museum, V,
blz. 387-397 die als bron het handschrift nr. 170 uit het Plantin-Museum te Antwerpen gebruikt had, en werd door ons in 1954 in onze
uitgave Religieuze Poëzie van Cornelis Crul afgedrukt naar de lezing
die wij van dezelfde verzen in het Hs. Sloane nr. 1174 uit het British
Museum te Londen op aanwijzing van Dr. Albert Goris gevonden
(

1

(

(

1

(

2

) In het aangehaald artikel, p. 25.
) a. art., p. 33.

2
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hadden 3 ) . In deze editie werd ook de variante uit het Plantin-manuscript opgenomen.
Ter vergelijking laten wij de tekst in zijn verschillende lezingen hier
nogmaals volgen.
Tekst bij Weydts (volgens de transcriptie van Dr. Willemyns)
Conforteert my, o Heere laudabyle
Ontrent ons zyn dy vyanden fyer
Regyert toch tvleesche, gheneert den curabyle
Negglygent en onnachsaem syn wy schyer ;
excellent prynce, ghy bemynt dangyer
leeft in ons inwendich, ons menschen spaert
rustych, voorachtig toevlucht ghemeene
cleeft an ons, vastelyck wy syn bewaert
lustych domyneert ghy, godt alleene.
(

fynys.

Tekst in het handschrift uit het British Museum (volgens onze trans
criptie) met in de marge de variante uit het hs. Plantin-Museum 4
Retrograde
Confoorteert mij nu, och Heer laudabel var. Heere
Ontrent ons zijn die vianden fier ;
Regeert doch tvleesch, ghenesende curabel
Negligent en onachtsaem zijn wij schier.
Exellent prinche, ghi j bevrijdt tangier,
Leeft ons inwendich ende smemscheit spaert,
In prent liefde deur thgeloove hier,
Sneeft ons van boosheit, alle quaetheit verhaert,
cleeft aen ons vastelick, wij si j n bewaert;
Rustich voorvechtere, thoevlucht ghemeene,
Vergheeft zonde, die bermherticheit baert ;
Lustich domineert ghij, o God, alleene.
Crul
(

) :

(3) In De Gulden Passer, 27e jg., p. 36-69 publiceerden wij, samen met A.
Van Elslander een bijdrage over Het handschriftt der zogenaamde „Refereynen
van C. Crul", waarin wij het manuscript uit het British Museum te Londen, Hs.
Sloane, nr. 1174, waarvan Dr. A. Goris in zijn studie De „Re f ere ynen" van
Cornelis Crul in De Gulden Passer, Ode jg. p. 120-128, de inhoud volledig
aan de Antwerpse dichter toegeschreven had, opnieuw onderzochten. A. van
Elslander en schrijver dezes kwamen tot de conclusie dat slechts enkele gedichten uit deze bundel aan Cornelis Crul mochten toegekend worden. Deze
gedichten werden door ons opgenomen in onze uitgave Religieuze poëzie van
Cornelis Crul, Zwolle, 1954E (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maat
Nederlandse Letterkunde te Leiden, nr. 1 2) . Het gedicht ,,Con- -schapijder
foorteert mij " vindt men er op p. 71.
(4) Onze uitgave is diplomatisch, maar met een interpunctie van onze hand.
In vs. 6 emendeerden wij smemscheit tot smensheit.
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Uit de vergelijking van beide teksten kunnen wij het volgende concluderen : Dr. Willemyns had niet zoals wij het geluk de naam van de
auteur onder het gedicht aan te treffen. Ook is hem ontgaan dat hij
met een acrostichon-gedicht te maken had, waarvoor de vier hoofdletters bij het begin van de eerste vier verzen in zijn tekst een aanduiding
waren. Door het ontbreken van een titel werd hij tenslotte niet op het
idee gebracht dat het hele gedicht ook van achter naar voren gelezen
kan worden.
Wij zien nu ook dat de lezing bij Weydts onvolledig is en dat de
verzen 7 en 8 uit die lezing, bij vergelijking met de oorspronkelijke versie, de volgorde omgekeerd hebben. Het onverklaarbare woord
„voorachtig" in vs. 7 bij Weydts blijkt verder een verkeerde transcriptie
van het begrijpelijke „voorvechtere" in de andere lezingen te zijn.
Maar onze conclusies reiken nog verder : De vraag kan nu gesteld
worden of de andere gedichten in het handschrift van de Brugse ambachtsman ook wel van hem afkomstig zijn. Hebben we hier weeral
niet te maken met een bundel waarin werk van verschillende auteurs
door een litteratuurliefhebber samengebracht zijn ? Moet Willem
Weydts dus wel als een „poëet" aangezien worden ? Misschien heeft
hij alleen maar genoteerd wat hem in de litteraire productie van zijn
tijd geboeid heeft (5).

5 ) Het door Bredero's Spaanschen Brabander beroemd geworden spreek~
men
woord, dat W. Weydts op fo a r° van zijn handschrift genoteerd heeft
lazen wij ook bij Jan van
zie het artikel van Dr. Willemyns op blz. 4
Stijevoort, waar het door een gelijkluidende aankondigende zin wordt ingeleid.
De versie bij Weydts luidt:
Verstaet vel myn bediet
al zyet ghy de lyeden, ghy en kentse niet.
Bij Van Stijevoort lezen wij :
verstaet myn bediet
Niemand en weet een anders staet
al sietmen die luden men kentse niet.
(Zie Dr. Fr. Lyna en Dr. W. Van Eeghem, jan van Stijevoorts Ref ereinenbundel
Anno MDXXIV, I, Antwerpen, blz. 32).
De twee lange gedichten bij Weydts die de titel Balade en Gesten van den
guen dragen vertonen veel gelijkenis met een aantal van de destijds door Ph.
Blommaert uitgegeven Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten
der XVIe eeuw (Gent, s.d.). Toch is alleen de overeenkomst tussen het eerste
vers van de Balade („O Nederlandt, Nederlandt, ghy vaerdt een hydoene pleyn
be...") en het incipit van wat in Blommaerts handschrift Een nieu Balacte heet
en deze bundel opent ( „Och, Nederlandt ! Nederlandt ! edel ydoone pleyn”)
(

186
Niet minder belangrijk is de vraag die het handschrift van Willem
Weydts in verband met Cornelis Crul zelf aan de orde stelt. Er is met
betrekking tot de religieuze gezindheid van de Antwerpse rederijker
reeds heel wat gepolemiseerd geworden. Argumenten voor het bepalen
van diens godsdienstige overtuiging werden o.a. gehaald uit de ,,contexten" waarin zijn gedichten in de zestiende eeuw reeds een plaats
hadden gekregen. Zijn gedichten werden zowel door Roomse als door
Hervormde drukkers in het licht gegeven ('), terwijl protestantse en
katholieke opstellers van bloemlezingen zijn werk in hun verzamelhandschriften hebben opgenomen. Nadat wij in onze uitgave Religieuze
Poëzie van Cornelis Crul het Roomse karakter (met Erasmiaanse eigen
dichterlijke uitingen verdedigd hadden, voel--ardighen)vCuls
den wij ons, na kennismaking met fragmenten van dit dichtwerk in
een overwegend reformatorische handschriftelijke bloemlezing als die
van de Antwerpenaar Jacobus De Moor, geneigd om met Prof. Dr. W.
A.P. Smit weer te aanvaarden, dat de auteur van Den gheestelijcken
A B C op een bepaald ogenblik in zijn leven tot de Doopsgezinden was
overgeheld 7 ) . Wat moeten wij nu weer besluiten bij de door Dr.
Willemyns geleverde constatatie dat een gedicht van dezelfde auteur
in een uitgesproken anti-reformatorische context een plaats waardig
werd gekeurd ? Het enigma wordt allerminst opgeheven. De constatatie draagt er alleen toe bij om de fascinerende geheimzinnigheid
die van Cruls werk, na zovele eeuwen blijft uitgaan, te versterken.
(

werkelijk opvallend. Dit laatste gedicht draagt het jaartal 1577, de Balade bij
Weydts 1583.
Het gedicht Gesten van de guen herinnert doort het procédé van de aforistische slotregels der strofen aan Cruls werkwijze in Heynken de Luyere. Hoewel
dit gedicht in het door Dr. Willemyns besproken handschrift onmiddellijk
door Cruls retrograde gevolgd wordt, kunnen wij er toch niet aan denken
om het aan de Antwerpse rederijker toe te schrijven. De gebeurtenissen waarop
in de Gesten vain de guen gezinspeeld wordt hebben zich pas voorgedaan, nadat
Crul reeds overleden was.
(6) Men leze hierover Dr. W. Van Eeghem, Contrabandetoon.eel (ca 1600),
in De Vlaamsche Gids, 28ste jg., p. 25-39 en onze hierboven vermelde editie,
p. 11-12.
(7) Zie onze artikels Een nieuwe lezing van Cornelis Cruls psalmbewerkingen in een onbekend handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te Den- Haag
in Spiegel der Letteren, iste jg., 1957, p. 222-223 en De gedichtenverzameling
van Jacobus De Moor (1598) in hetzelfde tijdschrift, 8ste jg., 1964-1965, p.
241 -267, vooral p. 264-265.

F.A. SNELLAERT, DE GENEESHEER
.. •
Dr. L. ELAUT

Van Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872) die meer en meer beschouwd wordt als de volwaardige evenknie van Jan Frans Willems,
zelfs als diegene die te eniger tijd de geestelijke stuwkracht van de
vader der Vlaamse beweging is geweest, weet men maar in bijkomende
orde dat hij medicus was, al ontsnapt het niet aan wie zich met Snel
bezighoudt, dat in de geneeskundige praktijk motieven van 's mans-laert
leven te vinden zijn.
Men kwalificeert Snellaert in het bijzonder als Vlaams strijder en
als literair-historicus. In die hoedanigheid heeft hij belangrijk, zelfs
toonaangevend werk verricht. Als vlaamsgezinde behoorde hij tot de
radikale vleugel, tot diegenen die de zuivere lijn volgden. Hij stond
hoog aangeschreven, en het heeft heel wat te betekenen dat hij op 11
januari 1847 lid werd van de Koninklijke Belgische Akademie, waar
hij de plaats van zijn overleden vriend Jan Frans Willems innam.
De politieke en taalgeschiedkundige betekenis van F.A. Snellaert
werd door tal van filologen en Vlaamse kultuurhistorici nauwkeurig
bestudeerd, en nog weet die flamingant van het eerste uur door de oprechtheid van zijn overtuiging en door de degelijkheid van zijn wetenschappelijk werk ( ) te boeien. Men is over hem zeker nog niet uitgeschreven. Vooral zijn verhouding tot J.F. Willems en beider rol in de
ontwikkeling van de Vlaamse beweging wordt met de dag grondiger
nagegaan. Aldus zou blijken dat zij mannen van waarlijk historische
betekenis zijn geweest, en dat zij als geestelijke Dioskuren de kulturele
en politieke ontvoogdingsstrijd van Zuid-Nederland als een onafscheidelijk tweespan beheerst hebben
In de studies die over Snellaert handelen, werd de medische noot
die zijn leven zowel materieel als psychologisch, sociaal als profes1

(2).

1 J. Vercoullie, Biogr. Nat. 1921-24, XXIII, 12-18 ; H.J. Elias, Geschiedenis der Vl. Gedachte II dl (1850-1859) 1963, passim, ibid. III dl (18601883) 1964, passim ; Wij, 1969, nr. 15, 12-13.
(

)
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sioneel heeft getekend, onvoldoende in het licht gesteld. Wanneer het
dan toch gebeurde was het alleen pro memorie. De reden daarvoor is
dat al wie over Snellaert, de literair-historicus en de Vlaamsgezinde
voortrekker, geschreven of gedisserteerd hebben, van op een eerbiedige
afstand de medische gedachtenstromingen en de medische aangelegenheden in het algemeen in hun denkkring en hun historische beschouwingen laten meespreken. Voor Snellaert medicus, interesseert zich de
literair-historicus maar van ver, en de medicus zelf die over hem iets
leest, is meestal verwonderd wanneer hij verneemt dat Snellaert arts
was, dieper gaat hij daar niet op in.
Het moge dan niet verwaand voorkomen dat dit hypoteekje gelicht
wordt en dat wij het medisch oeuvre van F.A. Snellaert, de man die te
Gent aan het hoofd stond van een belangrijke groep vlaamsgezinden
zoals K.F. van Acker, C.P. Serrure en Fr. Obrie ) , even van uit de
medisch-historische hoek gaan bekijken, hem daar op zijn waarde onderzoeken en hem in het medische tijdsgewricht op zijn juiste plaats
situeren.
(3

De te Kortrijk op 21 juli 1809 geboren Ferdinand Augustijn Snel
tweede kind van een gezin van weinig bemiddelde lieden,-laertwsh
die ten koste van veel opofferingen hun zoon op het kollege van zijn
vaderstad konden laten studeren ) . Dat de ouders hun zoon graag de
getuigt van een standsgemedische studie hadden zien opnemen
voel dat streeft naar een versteviging van de eigen situatie ten koste
van veel inspanning verworven, of dat wellicht een heimwee naar een
teloorgegane welstand inhoudt.
Hoe ook, de jonge Snellaert had het meer op een militaire loopbaan
voorzien, en slechts schoorvoetend legde hij zich bij het ouderlijke verlangen neer, omdat een tussenoplossing gevonden werd waarbij - niemand zijn principiële voorkeur moest prijsgeven : Ferdinand Augustijn
(4

(5) ,

(2) Dr. A. Deprez, werkleider bij de leerstoel voor Nederlandse literatuur
te Gent werkt aan een uitgebreide studie over het geheel van Snellaerts oeuvre.
We zijn haar erkentelijk voor het aandeel dat zij gehad heeft in het tot stand
komen van onze bijdrage. Addendum II bevat de lijst van Snellaerts medische
artikelen. Deze lijst werd door Dr A. Deprez opgemaakt.
(3) H.J. Elias, op. cit. III, 22.
(4) cfr Wij l.c.
(5) Zie Addendum I bij onze bijdrage.
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zou militair geneesheer worden.
In 1826, toen hij dus 17 jaar oud was, nam hij een inschrijving op de
„Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen" te Utrecht (s), waar de
officieren van gezondheid voor het leger van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gevormd werden. Na zijn opleiding werd hem in
1829 de bul van zijn graad ter hand gesteld en kreeg hij Maastricht als
garnizoensplaats aangewezen, bij de 15e infanteriedivisie.
Zijn leven in Limburgs hoofdplaats zal wel dat geweest zijn van elk
jong regimentsarts, t.w. de reglementaire zaakjes opknappen die de hogere gegradeerden op de schouders van de laatstgekomene afschuiven.
Het was zo al in de tijd van Artaxerxes, Keizer Karel en Napoleon, en
het zal wel niet anders geweest zijn onder Willem I, zoals het heden
ten dage nog waarheid blijft, zowel binnen de Beneluxlanden als daar
-buiten.
Snellaerts biografen maken gewag van een teleurgestelde liefde uit
de Maastrichtse tijd, wat dan meteen nog eens bewijst dat Mars en
Amor graag met elkander gezellige omgang hebben. Bij het ontgoochelde sabelslepertje zou zijn leven lang van de opgelopen afwijzing
een zekere zwaarmoedigheid nagebleven zijn. Het is H. Conscience die
het verhaal van de idylle deed ingang vinden. Waar of niet waar, Snel
bleef vrijgezel. Die zwaarmoedigheid zou, steeds volgens Cons--laert
cience, nog versterkt geweest zijn door een zekere graad van pokdaligheid die Snellaert uit zijn kinderjaren overgehouden had (').
(6) Om wat inlichtingen over die Kweekschool verzocht, schrijft mij Mevr.
J.C. Van Cittert-Eymers uit Utrecht i.d. 29 mei 1969. „Deze Kweekschool is
in 1822 te Utrecht opgericht, samen met het Militair Hospitaal (dat er nog altijd is) en op één en hetzelfde terrein. De school leidde dus op tot militair
arts. De leerlingen kregen hun studie gratis, met nog een kleine toelage, maar
moesten na beëindigen der studie een bepaald aantal jaren als militair arts
werkzaam blijven. Hun opleiding was nagenoeg dezelfde als die der artsen aan
een universiteit, alleen kregen ze natuurlijk geen onderricht in de verloskunde,
vrouwen- en kinderziekten, daarentegen in die tijd meer onderricht in farmacie
en heelkunde dan aan de universiteit. Na 20 jaren dienst als militair arts mochten zij zich, zonder verdere examens, als burger-arts vestigen, uitgezonderd
voor verloskunde. De opleiding duurde 4 jaren, die aan een universiteit 5 a, 6
jaren. Een afgestudeerde aan de Kweekschool voor milit. geneeskundige mocht
aan de Utrechtse universiteit niet promoveren, te Leiden echter wel. Toen in de
vijftiger jaren de wetten op het medisch onderwijs hier te lande op de helling
gezet werden, gingen vele stemmen o.a. die van F.C. Donders op voor afschaffing dier school. Rond 1870 is de school overgeplaatst naar Amsterdam
en daar later opgeheven". Zie ook J. Wap, Astra I, 1851, 16-23.
(7) Annuaire Ac. R. Belg. 1873, 167-185.
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Bij het uitbreken van de Belgische Omwenteling van 1830 lag de
éénentwintigjarige officier van gezondheid met zijn eenheid te Antwerpen ; heug tegen meug moest hij de oproerlingen bestrijden, omdat
hij zijn eed wilde gestand doen. Overgeplaatst naar een regiment
dragonders was hij in 1831 betrokken bij de Tiendaagse Veldtocht en
de Slag bij Leuven (').
Wanneer het duidelijk werd dat de scheiding tussen Noord en Zuid
een voldongen feit was, stond Snellaert voor de keus, hetzij in het
Hollands leger blijven dienen, hetzij ontslag nemen. Met het odium
van een strijdend Orangistisch verleden beladen, kon hij evenmin in
het Belgisch leger een medische taak waarnemen. Hij hakte de knoop
door, verliet Holland met zijn ontslag op zak en nam een inschrijving
aan de medische fakulteit te Gent om het diploma van doctor in de
medicijnen te halen.
In de registers van de Gentse universiteit vinden we zijn inschrijving:
akademisch jaar 1835-1836, kandidatuur in de natuurwetenschappen
voorbereidend tot de geneeskunde. Hij legde het kandidaatseksamen
met onderscheiding af in augustus 1836. Het eerste doktoraatseksamen
werd, ook met onderscheiding, in augustus 1837 afgelegd, en in september 1837 volgde het tweede doktoraatseksamen op voldoende wij
9 ). Sporen van andere inschrijvingen, eksamens of diploma's zijn-ze.
niet te vinden.
Uit deze bescheiden moet dus afgeleid worden dat Snellaert zich
beperkt heeft tot het diploma van doctor in de geneeskunde, en dat hij
niet het diploma van doctor in de heelkunde, en evenmin dat van doctor in de verloskunde gehaald heeft. Te dien tijde waren de drie diploma's in België volkomen gescheiden, en gaven ze elk recht op een
bijzondere wettelijke bevoegdheid voor de uitoefening van een deel der
medische praktijk, met uitsluiting van elk ander deel. Dat onderscheid
werd in 1849 afgeschaft.
Snellaert was, zoals uit de eksamenuitslagen blijkt, een flink student.
Te Gent studeerde hij in dezelfde tijd als K.L. Ledeganck, wiens inschrijving voor de rechtsfakulteit tot het akademisch jaar 1834-183 5
teruggaat en in hetzelfde register aangetroffen wordt.
Van Snellaerts Gentse studententijd zijn geen herinneringen te schrift
gesteld. Een van de medische hoogleraren, de ook als schrijver en essayist bekende J.L. Kesteloot, professor in de materia medica en de hy(

(8) B. Ingels, Bull. Soc. Méd. Gand, 1872, 343.
(9) Archief Univ. Gent, register van de inschrijvingen 1835-1843.
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giëne, zal een bijzondere indruk gemaakt hebben, want op de algemene
hulde die Kesteloot i.d. 13 april 1846 te beurt viel, sprak Snellaert namens de oud-studenten zijn dank en bewondering uit voor de man die
door heel het akademische Vlaanderen te dier gelegenheid in de bloemen werd gezet. 10 ).
Wanneer J.L. Kesteloot op 5 juli 1852 stierf, was het opnieuw Snellaert die in de Koninklijke Akademie de rouwhulde namens het geleerde gezelschap uitsprak. Als huisarts ging hij met de overledene op vertrouwelijke voet om en deelde hij merkwaardige bijzonderheden mede
die de persoonlijkheid van de gestorven hoogleraar in het daglicht
stellen. Tussen meester en leerling trilde tot op het ultieme ogenblik
de snaar van de liefde voor het nationale. „Diligere et investigare"
luidde het devies van Kesteloot ( 10 a) ; Snellaert zou het ook in zijn
eigen leven verwezenlijken.
(

Om de verdere medische aktiviteit van Snellaert te begrijpen, dient
men een blik te werpen op het medische leven en de medische kringen
te Gent, zowel binnen als rond de universiteit.
De medische fakulteit bestond uit zes hoogleraren en vormde zowat
het kumulatieve centrum, naar hetwelk alle „meesters" uit Oost- en
West-Vlaanderen met eerbied opzagen. Behoudens enkele luidruchtige
jongeren zoals Jozef Guislain, Edw. Jacquemijns en Adolf Burggraeve,
waren het de mannen van de oude garde, Jozef Kluyskens, F.E. Ver
toon aangaven. -beck,J.CvanRotrdmeL.Kslid
Naast de prominenten uit de wetenschappelijke elite leefden en
werkten, zowel te Gent als in de provincie, een niet gering aantal artsen
en heelkundigen die veel belangstelling voor de progressistische geneeskunde van toen aan de dag legden. Het was een niet te loochenen
kenmerk van de meeste onder hen op te gaan in de geneeskundige stro
na de Belgische onafhankelijkheid armslag hadden ge -minge,d
niet minder dan vier jonge universiteiten in het jonge land,-kregn.Mt
had men het gevoelen een ongehoorde vaart te kunnen nemen, waar
niet aan te weerstaan zou zijn.
Ook in kleinere centra zoals Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende,
Dendermonde, Mechelen, Boom, Willebroek, enz. rezen geneeskundi('

10

) Feestviering ter eere van Professor J.L. Kesteloot, Nieuwpoort 1846, 28.

( 1 °a) Annuaire Ac.R.

Belg. 1853, 108-126
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ge genootschappen als paddestoelen uit de grond op. Hoofddoel was
de wetenschappelijke studie van alles wat uit de grote Europese centra aangevoerd werd. De woelige decenniën die achter de rug lagen,
hadden de oude teorieën dooreengeschud en de beoefenaren van de geneeskunde meer dan ooit te voren met elkaar in aanraking gebracht.
Georganizeerde kernen van soms niet meer dan enkele tientallen geneeskundigen kwamen tot stand, ze namen kennis van wat er op de
markt was, ze hadden hun eigen tijdschriften die ze ruilden in binnenen buitenland. Men staat verbaasd wanneer men leest met welke ernst
die mannen zich bogen over de problemen die voor hun boeg lagen, en
hoe de annalen van hun verenigingen verslag uitbrengen over hun
werkzaamheden.
Af en toe vindt men zelfs in die onooglijke tijdschriften artikelen
met belangwekkende ontdekkingen. Ik denk hier b.v. aan de allereerste waarnemingen van René van Oye over de voortplanting van de
draadwieren uit 1843. Van Oye was huisarts te Torhout, bezat een
mikroskoop en deed aan biologisch onderzoek, in het partikularistische
West-Vlaanderen, in de eerste decenniën na 1830, toen Ferdinand Snel
te Gent de basis legde van zijn geneeskundige loopbaan ("). -laert
Bedoelde verenigingen hielden zich tevens onledig met medische
beroepszaken, en zo daartoe aanleiding bestond wanneer de nood aan
de man kwam in het gezin van een beproefd kollega, gingen de beur
wijdopen. Ofschoon alles meer op persoonlijke liefdadigheid-zen
gericht was, werd daar, en dat uit loutere solidariteitsoverwegingen, de
grondslag van een mutualistische bijstand onder geneesheren gelegd.
Dat nieuwe aksent werd door Snellaert opgevangen, en zou door hem
ten bate van zijn kollega's uitgewerkt en verder georganizeerd worden.

Gent, ofschoon universiteitsstad, had ook haar wetenschappelijke
geneeskundige vereniging. Zij kwam tot stand op 19 augustus 1834 en
had als stichters de grote tenoren van de medische fakulteit zelf. Haar
eerste voorzitter was Charles van Coetsem, hoogleraar in de interne
kliniek. Jozef Guislain, de psychiater, was voorzitter van 183 5 tot 1860.
De naam van de vereniging luidde : Société de Médecine de Gand
Ze was daarmee volkomen in harmonie met de geest van de tijd, die
(12) .

(11) L Elaut, René van Oye, Biol. jaarboek 1964, 378-392.
(12) Annales Soc. Méd. Gand 1835, I-XIV.
.
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alles wat in ons land op gebied van kulturele werking bestond, van een
franstalig etiket voorzag. België was nauwelijks vier jaar oud en werd
onder alle opzichten als een verlengstuk van de Franse kultuur en van
de Franse politiek beschouwd. Allen waren het toch met die zienswijze
niet eens en gaven al eens uiting aan een andere opvatting ( 13 ) . De Société de Médecine publiceerde van in den beginne een Bulletin en Annales. We vinden in 1861 nog een Latijnse bijdrage ; auteur was J. Rotta uit Varallo (Piemont) . Nederlandse mededelingen moesten evenwel vooraf in het Frans vertaald worden.
De Société de Médecine is een belangrijke vereniging geweest, met
een nationale en Europese uitstraling. Zij heeft het medisch leven te
Gent in de negentiende en tot het begin van de twintigste eeuw beheerst. Zij stond bloot aan tal van wederwaardigheden en is slechts in
1954E onder de druk van velerlei omstandigheden ontbonden. Het is
niet overdreven te zeggen dat haar laatste getrouwen behoorden tot de
laatste groep van de laatste Mohikanen die gestreden hadden tegen de
vernederlandsing van de Gentse universiteit, en tegen de vernederlandsing in het algemeen. Dat zij in 1934E bij haar eeuwjubileum met het
epiteet „Koninklijk" werd vereerd, heeft daar niets kunnen aan veranderen.
In de Société de Médecine de Gand waarvan hij „membre résidant"
was vanaf 1838 (' 14 ), vindt men de neerslag van de wetenschappelijke
en professionele aktiviteit van de arts F.A. Snellaert. Men kan in haar
verhandelingen alles stap voor stap volgen. Hij was altijd een aktief
lid, mengde zich vaak in de besprekingen, was tientallen keren mederapporteur of stelde zelf belangrijke verslagen op, hoewel hij nooit een
bestuursfunktie waargenomen heeft.
Men mag het zo uitdrukken dat Snellaert tot aan zijn dood als een
toonaangevend lid de doelstellingen van de Société de Médecine de
Gand is getrouw gebleven. Bij de voornaamste uitingen van de intense
medische aktiviteit in het Gentse was hij betrokken, en op meer dan
een gebied is hij voorgegaan.
Ofschoon Snellaert zich als een konsekwent flamingant gedragen
heeft en er te Gent geen twijfel nopens zijn overtuiging en strij dbaarheid bestond, heeft hij in de schoot van de Société de Médecine nooit
één woord Nederlands geschreven of gesproken. Zulke houding is als
een kenmerkend historisch fenomeen van het toenmalige f lamingantis(13) Ann. Soc. Méd. 1861, 9-36.
(14) Ann. Soc. méd. 1839, 7.
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me te bestempelen. Men kan het thans moeilijk begrijpen, doch men
moet inzien dat het ook moeilijk anders mogelijk was, bij de flaminganten die in het wetenschappelijke of zelfs gewoon in het sociale leven
geïntegreerd waren en daar uitmuntten.
Dat inkonsekwente waaraan wij thans aanstoot nemen, ergerde de
vlaamsgezinden slechts sporadisch. Zij stelden zich niet voor dat het
ooit veranderen kon. Dat het honderd jaar geduurd heeft voordat het
veranderd is, bewijst hoe stevig het fransgezinde georiënteerd zijn de
bovenste lagen aangetast had, hoe moeizaam een geestelijke bevrijding vordert, en hoe traag het besef van eigenwaarde in een volk
groeit.

Dokter F. Snellaert was te Gent gevestigd in de St. Jakobswijk. Hij
woonde achtereenvolgens Steendam, Gildestraat en Merelbekestraat ;
in deze laatste betrok hij een hoekhuis van fatsoenlijk voorkomen.
Daar stierf hij (15).
Het was geen bijzonder voorname, zeker geen aristokratische buurt,
ze lag in het centrum van de oude stad waar hoofdzakelijk kleinhan
woonden. De gegoede burgerij zocht liever de westrand van de-delars
stad op om er zich metterwoon te vestigen. Aan de St. Jakobswijk
grensde de Dampoortwijk met de volksbuurten van Oostakker, thans
grondgebied van het in 1872 zelfstandig geworden St-Amandsberg.
Uit de mededelingen en besprekingen die in de schoot van de Société de Médecine gehouden werden, en waar men om zo te zeggen met
de vinger de dagelijkse realia van de artsenpraktijk aanvoelt, kan men
afleiden dat Snellaerts praktijk geen praxis aurea geweest is. Men vergist zich niet als men beweert dat hij de dokter van de kleine luitjes
was, ofschoon hij zijn leven lang in de Société de Médecine en daarbuiten tot de intellektuele elite van provinciehoofdplaats Gent behoorde.
Snellaerts praktijk was die van de huisarts. Van 1836 tot aan zijn
overlijden in 1872 heeft hij het harde dag- en nachtwerk van de volks
volgehouden. Om de toedracht daarvan ten volle te beseffen-dokter
(15) De straat heet thans Kruideniersstraat en het huis werd in een woning
van de Gildestraat opgenomen. Een in de gevel ingemetselde plaat vermeldt:
Hier woonde en stierf Dr. F.A. Snellaert, een van de stichters der Vlaamse Beweging : 21 juli 1809 - 2 juli 1872. 25 juli 1909.
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moet men zich de hygiënische en medische situatie tijdens die zesendertig jaar voor de geest roepen.
Het was de tijd van de ekonomische ellende en de opkomende fabrieksarbeid, van de hongerjaren (aardappelziekte) en de zware epidemieën (cholera in 1849 en 1859) . Sociaal-geneeskundige instellingen
waren er niet. De toestand waarin de arbeidersklasse te Gent verkeerde, vindt men trouwst afgeschilderd in het beruchte rapport van J. Mareska en J. Heyman Enquête sur le travail et la condition physique et
morale des ouvriers employés dans les manufactures de coton à Gand
(16)

In het aldaar beschreven milieu lag in hoofdzaak de medische kliëntele van Snellaert. Hij zal ook wel beter gestelde patiënten gehad hebben, o.m. de bekende flaminganten J.F. Willems, P. van Duyse, C.P.
Serrure, J. de Saint-Genois, F. Rens, F. Blommaert die zijn vrienden
waren.
Voor zijn patiënten heeft Snellaert zich altijd buitenmate te pand gesteld. Wanneer hun toestand het vereiste, aarzelde hij niet hen zeven
keer per etmaal te bezoeken (12 uur, 15 uur, 18 uur, 21 uur, 4 uur
's morgens, 6 uur, 12 uur) om zich te vergewissen van de evolutie van
de kwaal ( 17 ) . Zulks was in het bijzonder het geval tijdens de zware
cholera-epidemie die Gent in oktober-november 1859 teisterde. Bij de
wetenschappelijke diskussie onder de dokters te dier gelegenheid gehouden, voerde Snellaert het hoge woord en beheerste zijn tussenkomst
het hele debat, omdat alles zo onmiddellijk uit de ervaring gegrepen
was, met inslaande argumenten verdedigd werd, maar vooral omdat
hij meer gevallen verzorgd had.
De psychiater Benjamin Ingels, die namens de Société de Médecine
de grafrede voor Snellaert uitsprak, verklaarde dat de verzorging van de
cholerapatiënten in zijn volksbuurt Snellaert kapot gemaakt heeft. Hij
leed aan een beenabces, en toch trok hij trappen en ladders in de gore
woningen op en af, van het ene huis naar het andere (18).
Het is bekend dat hem voor zijn samaritaans werk in 1849 geen eremetaal werd toegekend, maar dat bij vergissing de officiële dekoratie
aan een ander te beurt viel. In 1860 ontving hij een gouden penning,
maar hij zond 'het juweel aan het stadsbestuur met de drager die het
hem aan huis bracht terug. (18e)
(16) Ed. Gyselinck, Gent 1845, 267 blz.
(17) Bull. Soc. Méd. Gand XXVII, 1860, 59-70.
( 18 ) Bull. Soc. Méd. 1872, 343-344.
(18a) Un. Bi. Gt. Hs. 3278 (27c) .
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De Société de Médecine de Gand rekende het vrij vroeg tot haar
plicht ten behoeve van de Gentse noodlijdenden een kosteloos spreekuur
te houden en zelf de beurten te regelen. Deze hadden op het stadhuis
plaats. Zij koos daartoe de voornaamste leden uit. Onder hen treffen
we de naam van F. Snellaert aan. Het journaal van dat spreekuur (1
oktober 1846 tot 5 juni 1849) is bewaard gebleven ), en daarin ziet
men hoe Snellaert de medische aantekeningen meestendeels in het Nederlands neerschrijft, wat zijn kollega's nooit deden; zijn receptuur was
in het Latijn, behalve voor de gestandardizeerde geneesmiddelen die
doorgaans in het Frans was, b.v. potion pectorale, poudre de Dower,
enz.
Haar Anna/es maken elfmaal, en haar Bulletins achtenveertigmaal
gewag van Snellaerts aktiviteit in de schoot van de Société de Médecine
de Gand, van 1838 tot 1872. Deze jaartallen vertegenwoordigen een
hele doktersgeneratie, en men kan in de tussenkomsten van Snellaert
de evolutie van het medisch denken uit die periode nauwgezet volgen.
Om een idee te geven van het belang der Société de Médecine de
Gand vermelden we dat in 1838, d.i. het jaar dat Snellaert lid werd,
haar ledenaantal bedroeg : 36 Gentse leden, 124 in België wonende
leden, 50 buitenlandse korresponderende leden, 5 ereleden, hetzij een
totaal van 215 leden. Onder hen vindt men artsen uit alle Europese
landen, en mannen met de meest klinkende namen, o.a. Velpeau (Parijs), Flourens (Parijs), Hodgkin (Londen), J. Simpson (Edinburg),
Physick (Philadelphia), Julius (Berlijn)
( 19

( 2,0 )

(21).

Snellaert werd als lid aanvaard op grond van een wetenschappelijke
mededeling i.d. 1 mei 1838, Quelques fragments sur les fonctions et
maladies du système nerveux intracranien met 5 platen ) . Luidens
de zittingsnotulen werd het stuk oorspronkelijk in het Nederlands geschreven en moest het eerst in het Frans vertaald worden ) . Het
brengt de klinische en anatomische analyse van twee gevallen van genitale aplasie, gepaard met zware aangeboren hersenletsels, en van een
(22

(23

(19) Un. Bib!. Gent, Hs 3012.
(20) L. Elaut, Opmerkingen bi) een oud spreekuurjournaal, Periodiek 1957,
40-44.
(21) Ann. Soc. Méd. 1838, 5-14.
(22) Annales Soc. Méd. 1838, 348-354.
(23)
Bull. Soc. Méd. 1838, 99.
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derde geval waarbij ten gevolge van een trauma een tijdelijk spraak- en
geheugenverlies voor zaak- en persoonsnamen ontstond.
Deze beperkte kasuistiek was voor hem de aanleiding dieper op de
nosologie van de gevallen in te gaan. Het lag toen in de tijdsgeest zich
met die zaken bezig te houden, de cerebrale lokaliseringsleer was jong
en verzamelde graag dokumenten om haar teorieën ingang te doen
vinden. Snellaert was daarmee een lokaal exponent van de anatomoklinische strekking die overal opgang deed. Hij bracht argumenten aan
die het bestaan en de nabuurschap van een naam- en van een woordgeheugencentrum in de voorste hersenkwab konden demonstreren.
Om de juiste onderlinge plaatsverhouding van de twee vermoede
centra te bepalen, onderzocht Snellaert vijfhonderd jongetjes uit de
volksschool van het Gentse Pakhuis op hun geheugen, in verband met
de ligging en de onderlinge afstand van de ogen. Hij besloot dat wie
uiteenstaande en uitpuilende ogen heeft, meestal met een goed geheugen begaafd is. Zulk onderzoek herinnert aan de leer der kraniologie van Ch. Gall, waarvan Snellaert wat meer wilde weten, maar
tegenover dewelke hij zeer skeptisch bleef staan.
De studie waarmee Snellaert zijn intree als lid van de Société de Médecine de Gand houdt, bevat een persoonlijke visie op de eigentijdse
geneeskunde. De auteur is die wetenschappelijke optie trouw gebleven
binnen het raam van de vereniging waarvan hij lid was en die hij tot
aan zijn overlijden als de spreekbuis voor zijn ideeën heeft benut.

Vrij spoedig was Snellaert een medewerker op volle kracht en werd
hij met andere kollega's aangezocht om verslag uit te brengen over de
mededelingen die aan de Société de Médecine voorgelegd werden.
Vaak was hij het die het rapport neerschreef. Van 1839 tot 1872 vinden we negenentwintig rapporten in de Anna/es en de Bulletins van
de Société de Médecine, door hem hetzij alleen hetzij in samenwerking
opgesteld, over werken betreffende de interne geneeskunde ; we vonden geen enkel rapport over heelkundige of verloskundige bijdragen
op zijn naam.
We doen een keus uit de door de rapporten behandelde onderwerpen:
chlorose en paterapie van de gonorroe ) ; darmverlamming (
( 25

(25) Ann. Soc. Méd. 1840, 425-428.
(26) ibid. 1851, 79-80.

26 ) ;
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raplegie ( 27 ) ; tyfuskoorts ( 28 ) ; dysenterie ( 29 ) ; menstruatie ( 30 ) ; hersenvliesontsteking ( 31 ) ; roodvonk ( 3,2 ) ; kinkhoest ( 38 ) ; anemie
Onder die rapporten zijn er vele die uitblinken door een fijnzinnige
analyse, het zijn meestal diegene die door Snellaert zelf opgesteld werden (40 )
Snellaerts aktiviteit als geneesheer in het Gent van 1838 tot 1872,
en de ideologie die aan de grondslag ligt van het medisch handelen van
een man die op een ander terrein, dat van de kulturele en de politieke
ontvoogding van zijn volk een spoor trok, zijn uit de talrijke besprekingen, verslagen en mededelingen waar hij bij betrokken was af te
lezen. Ze tekenen hem naar het leven, en maken het mogelijk tot de
kern van zijn persoonlijkheid door te dringen. Daar ligt stof om de
drijfveren van zijn karakterbeeld en van zijn psychologische aarding
bloot te leggen.
In 1841 gaat Snellaert heftig te keer tegen de sarkastische Broussais, die met een radde welbespraaktheid alle ziekteverschijnselen onder het juk van zijn uniforme irritatieteorie wil doen buigen. Wat al
systemen hebben wij in de medische wetenschap niet zien groeien, veel
beloven en finaal struikelen omdat ze te exclusief en te strak alles
onder één leerstelling wilden thuisbrengen, vraagt Snellaert in een
rapport over een mededeling die de apoplektische toevallen meesten
wil toeschrijven aan zaadvloeiing.
-dels
Het was voor hem de gelegenheid de geneesheren op te roepen tot
een kritischer beoordeling van Broussais en diens systeem, dat alle
ziekten zonder onderscheid behandelde met een flinke bloedlating.
Snellaert en zijn kollega's hebben met dat rapport een goede dienst
aan hun patiënten bewezen (41).
Een probleem van dezelfde aard rees in 1860 wanneer de Gentse
geneesheer E. Poirier een bijdrage neerlegde getiteld Essai de philoso(.39).

( 27)

ibid. 1861, 47-49.

(28)
(29)
(30)
(31)

Bull. Soc. Méd. 1840, 115-116.
ibid. 1840, 164E-166.
ibid. 1841, 127-128.
ibid. 1843, 40-45.

ibid. 1856, 291-293.
(38)ibid. 1869, 114-116.
(39)ibid., 1870, 59-68.
(32)

( 4' 0 ) Ann. Soc. Méd. 1863, 108-113 ; Bull Soc. 1842, 144-151 ; Bull. Soc.
Méd. 1843, 40-45.
( 41 ) Ann. Soc. Méd. 1841, 143-147.
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phie médicale. De verslaggevers zijn vol lof voor de zorg waarmede
het stuk geschreven werd, zij ontleden het nauwkeurig en vinden het
een kolfje naar hun hand om met de auteur de degen te kruisen. Maar
het is niet meer dan dat, want zij zijn ook thuis in de historische ontwikkeling van de medische ideeën van de laatste honderd jaar.
Toch wensen ze zich uit te spreken namens wat ze noemen de Gentse
school. Deze is voorstander van een verlicht vitalisme dat een aandeel
toekent aan de fysika en de chemie, zonder te exclusief materialist te
zijn. Een arts kan geen materialist zijn, er blijft naast de materie nog
wat anders over ; de materie staat onder de regie van een onstoffelijk
princiep, „principe vital ou intelligence f onctionnelle" . De vitalist spot
niet met Gods werk, vermits er redenen te over zijn om het werk van
de Schepper te bewonderen (42).
Dat in de Soc. de Médecine de Gand eerst en vooral aan ernstige
studie gedacht wordt, moge een rapport bewijzen waarin Snellaert en
zijn medeverslaggevers hun mening ten beste geven betreffende een
prijsvraag over de ziekten waarvan de oorsprong in de vlas- en ka
gelegen is. Te kort en te summier voor de omvang van-toenijvrhd
het terrein dat te bewerken ligt, zo luidt het advies van de reeds tweeënvijftigjarige Snellaert. Het kan voor een bekroning niet in aanmerking
komen, het werk van wijlen onze kollega's Mareska en Heyman was
stukken beter, en de auteur had er zich kunnen aan spiegelen (").
Snellaert was een voorzichtig, geen voortvarend terapeut. Dat standpunt handhaaft hij tegenover Dr Lados, een Gents kollega, die wel
eens te samen met hem, in de Société de Médecine de staf gebroken
had over roekeloze standpunten. Deze had naar Snellaerts overtuiging
de dosis van Datura Stramonium, een zeer gevaarlijk goedje, veel te
hoog genomen, gelukkig zonder schadelijke gevolgen, in de behandeling van een hallucinatiegeval. Dat de patiënt genas, mag niet aanzetten
op hetzelfde pad voort te gaan. Het werd op een waarschuwende toon
gezegd, en dat de roekeloze een vooraanstaand medicus was, belette
Snellaert niet een gevaarlijk procédé te veroordelen (44).
We konden zo doorgaan met een verwijzing naar de standpunten
over de vigerende ziektekundige doctrines ingenomen, en die hij in de
schoot van de vereniging met klem en bevoegdheid, en met volkomen

(42) Ann. Soc. Méd. 1860, 191-199.
(43) Ann. Soc. Méd. 1963, 108-113.
(44)
Bull. Soc. Méd. 1845, 20-21.
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korrektheid heeft verdedigd. Zij zouden eens te meer bewijzen hoe hij
op de hoogte was van zijn wetenschappelijke en professionele taak.
II
In het medisch ceuvre van Ferdinand Snellaert vallen enkele hoog
aan te stippen die hem bijzonder kwalificeren, en hem in de-tepun
vakkringen omstreeks het midden van de negentiende eeuw in ons land
een stempel van voornaamheid hebben gegeven. We bedoelen hiermede
niet dat Snellaert belangrijke ontdekkingen verricht heeft, of een uitzonderlijk medisch denker zou geweest zijn. We bedoelen alleen dat hij
een zulkdanige bijdrage tot de geneeskundige atmosfeer van Gent, en
van daaruit in Vlaanderen, geleverd heeft, dat deze een tint verwierf
die zonder hem heel anders zou geweest zijn.
De gebieden waar Snellaert dan bepaaldelijk uitblonk, zijn : de opvatting over de cholera en andere besmettelijke ziekten ; de invloed van
de sociale situatie op de ontwikkeling van de ziekten ; de studie van
de oudste historische dokumenten van onze vaderlandse geneeskunde.
A. Snellaert en de cholera, csq- andere besmettelijke ziekten.

Het zou vrij gemakkelijk zijn een hele bijdrage te schrijven over bovenstaand onderwerp ; we hebben het al terloops aangestipt. Het was de
rauwe bijna grootscheepse ervaring van zijn praktijk die Snellaert met
de gevaarlijke epidemieën in aanraking bracht. Hij heeft de volksgesel
in een grote stad van nabij geobserveerd, en zich als een hardnekkig
verdediger van de empirisch verworven standpunten opgeworpen.
Het grote debat daaromtrent had telkens plaats na een epidemie,
waarbij Snellaert zich meer dan enig ander arts te pand had gesteld.
Zo heeft hij te Gent vier choleraepidemieën meegemaakt ), de
zwaarste waren die in 't voorjaar van 1849 en in 't najaar 1859 ; voorts
heerste er een zware dysenterie in 1839-40 ), zonder de difterie en de
roodvonk te vergeten
In de uitvoerige diskussies worden over de oorzaak van de cholera
hartige woorden gewisseld. Snellaert gelooft niet aan miasmen die uit
het westen aangewaaid komen, daar de meeste winden toen te Gent uit
( 45

( 46

(47).

(45) Bull. Soc. Méd. 1860, 59-70.
(46) Bull. Soc. Méd. 1840, 164.
Bull. Soc. Méd. 1854, 245-247.

(47)
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het oosten waaiden, hij denkt meer aan tellurische invloeden. De kwaal
volgt in haar verspreiding de loop van de rivieren, slaat onderweg overal toe, en tast meestal meer dan één persoon in hetzelfde gezin aan.
Dat zij bij voorkeur de armen aangrijpt, is verre van algemeen. In 1859
begon zij zelfs bij de meest hygiënische en in komfort levende lieden
(48)Wel is er vaak een persoonlijke faktor in het spel, niet zelden van
morele aard. Eigenaardig is dat de bakkers onderhevig zijn aan de cholerabesmetting en dat zij bijna altijd zeer spoedig sterven.
De cholera breekt liefst uit in huizen met een vochtige ondergrond,
onverschillig in vuile of in zindelijke gezinnen, zij tast alle sociale
klassen aan. De eerste tekenen doen zich voor tussen negen uur
's avonds en drie uur in de ochtend, meestal omstreeks middernacht
(49). Snellaert verkondigt nadrukkelijk dat hij de eerste was om te
poneren dat de cholera „contagieux" d.i. besmettelijk is. Ik blijf die
stelling handhaven, zegt hij ; bijzonder besmettelijk zijn het braaksel
en de ontlasting ).
In een bespreking over de besmettelijke ziekten die in 1853 in Nederland geheerst hebben, houdt Snellaert opnieuw een pleidooi voor de
aanstekelijkheid der choleraziekten en ten gunste van haar identiteit
in België en in Nederland. Daar het contagium evenwel niet altijd
duidelijk is, geeft hij aan de antibesmettelijkheidsargumenten te dier
gelegenheid voor het eerst enig gehoor (51)
Voor de behandeling werpt Snellaert zich op als een verdediger van
de chinine, hij geeft het medikament in een aromatisch drankje, bij
laat koud water drinkinderen in een lavement, hij verbiedt opium
ken en de buik masseren. Hij gelooft in een moerasgenius als etiologisch moment van de cholera. Zijn resultaten zijn goed zegt hij, in
1843 had hij één overlijden op twintig patiënten ( ) . Hij legt herhaalde malen in het bijzonder de nadruk op de vochtigheid van de
woningen, daarom moet men de riolenbouw bevorderen, ten einde het
water uit de beluiken weg te voeren.
Snellaerts entoesiasme voor de chinineterapie van de cholera werd
door zijn kollega's niet algemeen gedeeld. Hij bekent dat hij ook patiënten verliest, de chinine is niet de ideale meiode, maar zij is een van
(
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(48) Bull. Soc. Méd. 1860, 59-70.
(49) Bull. Soc. Méd. 1843, 163.
(J 0 ) Bull. Soc. Méd. 1849, 222-239.
(51) Bull. Soc. Méd. 1856, 214-215.
(52) Bull. Soc. Méd. 1839, 15-16.
(53) Bull. Soc. Méd. 1843, 162-163.

Zoe
de beste als men van in het begin er mee aanvangt, zo besluit hij „la
main sur la conscience"
Het gelukkige of f ekt van de chinine op de moeras- en andere koortsen had Snellaert op de gedachte gebracht dat het medikament niet
zonder invloed op de cholera zou zijn. Met de intermitterende koortsen,
in de streek rond de Dok te Gent en de naburige weiden, had hij die
ervaring opgedaan ) . Over zijn cholera-ervaringen moet Snellaert
een brochure geschreven hebben, zij verscheen in november 1854E
Wij hebben ze niet kunnen terugvinden.
Een eeuw nadien bekeken, blijkt dat in Snellaerts opvattingen veel
waarheid stak, en dat hij alleszins de zaken scherp geobserveerd heeft.
Het was ter gelegenheid van de epidemie van 1849 dat hij een erepenning ontving, terwijl anderen met de Leopoldsorde bedacht werden. Tegen die onbillijke bejegening protesteerde de Société de Médecine
Tijdens de diskussies onder geneesheren kan het soms tot vinnige
woordenwisselingen komen, het is een verschijnsel van alle tijden. Men
kan het o.m. uit talloze berichten en verslagen in de archivalia van de
Société de Médecine opmaken. Het was niet ongewoon dat men scherpe stellingen innam, zelfs in louter ziektekundige aangelegenheden.
Snellaert vindt men altijd onder diegenen die aan integrale oplos
voorkeur geven. Het is een van zijn voornaamste karakter--singed
trekken, niet dat hij een bediller was, en nog veel minder een man die
zich aan een onbehoorlijk woord of een onkiese zinspeling zou te buiten gegaan zijn, doch hij was in alles een man van principes.
Het trad duidelijk in het licht bij een bespreking over de immuunmaking tegen de pokken met de vaccinatie volgens Jenner, die uit
1798 dagtekende. De metode had in de eerste helft van de negen
eeuw veel stof opgejaagd, en ze scheen dat in 1855 nog te doen.-tiend
Snellaert kon niet aanvaarden dat een veeziekte, zoals de aangezette
koepok, nodig is om de menselijke soort te beschermen tegen een ziek
haar eigen is, dat is niet ernstig beweert hij . De koepokziekte is-tedi
in dezelfde maat een gesel als haar antagonist waartegen zij beweert
immuun te maken. De koepok is een gif evenzeer als de menselijke pok
(54).

( 55

(56).

(57).

(54) Bull. Soc. Méd. 1860, 70.
(55) Bull. Soc. Méd. 1844, 109-110.
(56) Bull. Soc. Méd. 1854, 366. Ze was getiteld, Een woord over de cholera.
Bibliogr. Nat. Belge, dl 3, 438.
(57) Bull. Soc. Méd. 1850, 169.
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en is niet onschadelijk. Hij betreurt de strijd die ten gunste van Jenner
gevoerd wordt.
De geestdrift voor diens metode was te wijten aan de politiek van
Engeland, dat soldaten nodig had om oorlog te voeren tegen Napoleon
en het risiko nam van vaccinaties op grote schaal. Thans is het woord
aan andere preventieve maatregelen dan de vaccinatie ; overigens de
pokepidemieën zijn minder dodelijk dan ze vroeger waren (1855).
Snellaert zegt zeer uitdrukkelijk : de etter van de vaccine houdt de
pokken niet tegen, en wat erger is, die etter werkt het uitbreken van de
tering in de hand. Professor Mareska bestreed Snellaert en zei even
uitdrukkelijk : de vaccine is een onschuldig virus, ze is weldoend. ( 58 )
In het dispuut over de pokken heeft Snellaert de nederlaag geleden,
een halve eeuw ondervinding had hem moeten overtuigen dat hij ongelijk had. In de Société de Médecine werd het probleem nooit meer
aktueel.
Een even hoogoplopende bespreking had plaats over de difterie met
haar pseudomembranen, over de differentiële diagnose van laryngitis,
enz ... Het kwam tot een zielige betwisting van de bevoegdheid van een
overleden kollega. Snellaert stortte bedarende olie op de golven en
sprak wijze woorden : elke dokter, zei hij, kan toch een kroepdiagnose
stellen, ik twijfel nooit aan de door een arts gestelde diagnose. „L' art
médical est quelque chose d'innée, une espèce d'instinct. Il y a des
individus qui naissent médecin, et it y en a d'autres qui ne le deviennent jamais". ) Daarmee was het incident af, Snellaert had de gelukkige snaar betokkeld, men nam het van die grote seigneur graag
( 59

aan.

In een rapport over roodvonk sprak Snellaert enkele niet minder lapidaire woorden die elke dokter uit welke generatie ook, kan bijtreden.
Hij zei : de ziekten veranderen zoals de wetten, zoals de moraal. Er zijn
scarlatines van zeer erge aard, andere zijn het niet.
In een prijsvraag betreffende de klinische waarde van de oculus medicus, werden de professorale tenoren Guislain, Kluyskens, Burggraeve en Die Muynck opgesteld om over de antwoorden advies uit te
brengen ; ze kozen Snellaert als medeverslaggever namens de niet uni versitaire doktoren. Wanneer het over een vraag nopens de antagonismen tussen de ziekten ging, verliep het op dezelfde wijze.
( 60 )

(58) Bull. Soc. Méd. 1855, 354-361.
(59) Bull. Soc. Méd. 1854, 253.
(60)
Bull. Soc. Méd. 1856, 291-2,93.
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Op deze laatste prijsvraag kwam een in het Latijn gesteld antwoord.
De verslaggever looft de degelijkheid van het werk, de fijne uiteenzet
allen samen zingen een hymne, in het Frans, op de mooie taal-tinge
van het antieke Rome (61).
Een laatste keer, toen hij zestig jaar was, mengde Snellaert zich in
een diskussie over een besmettelijke ziekte, de kinkhoest. Hij verdedigt
de mening dat de eruptieve koortsen van het kind uitingen zijn van dezelfde ziektefaktor, die verandert vanwege sommige uitwendige omstandigheden, zoals het organisch gestel of de luchtgesteldheid. Hun
hoofdkenmerk is dat ze aanstekelijk zijn en in het slijmvlies van keel en
strottenhoofd nestelen ; al die eruptieziekten ruilen ondereen, roodvonk, mazelen, difterie, pokken, kinkhoest (62).
Dat standpunt heeft zich in de loop van de tijden vaak laten gelden,
en het bewijst eens te meer hoe Snellaerts geest geen ogenblik stilstond,
maar altijd nadacht over het grillig variërende uitzicht waaronder zich
de besmettelijke ziekten kunnen voordoen.
Dat zijn geest door de prangende bio-psychologische problemen die
elke dokter op zijn weg ontmoet geboeid was, bewijst een mededeling
over zelfgeobserveerde empirische feiten ( ) die aan het bijgelovige
grenzen. Snellaert vroeg zich namelijk af : kan een dood weefsel het
leven doden of wegnemen in een ander homogeen of heterogeen weef
sel ?
Hij zette het op de volgende manier uiteen. Ik probeerde tandpijn
te bestrijden door een zere tand aan te raken en te wrijven met een dode
tand die op een begraafplaats opgeraapt werd. Die gekke terapie werd
mij ingegeven door de waarneming van een volksgeloof in de buurt
waar ik woon. Ik wilde er het fijne van weten en deed proeven te Oostakker op de Dendermondse Steenweg, bij St-Jakobs, de Dampoort, de
Ham, het Steendam, te Gentbrugge ; drieëntwintig gevallen met aangegeven naam en adres werden behandeld. Ze genazen alle, de tandpijn
verdween. Snellaert probeerde het op zichzelf en wreef een zere tand
met een dode tand, de pijn genas en de zieke kies werd uitgestoten.
Wat zit daarachter ? Er ontspon zich een vinnige diskussie. Snel
resumeerde : ondanks het belachelijke uitzicht moet men eerst op-laert
zoek gaan naar de echtheid van de feiten, en zo mogelijk naar een ver63

-

(61) Bull. Soc. Méd. 1859, 224-228, 258-261.
(62) Bull. Soc. Méd. 1869, 114-116.
(63) Bull. Soc. Méd. 1847 178-201.
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klaring, buiten elke metafysika om, men moet de experimenten herhalen en kritisch kijken wat er inzit.
Van een voortzetting der proeven is nergens een spoor te vinden.
Hoe ook, sommige kollega's zagen een tijdje argwanend op Snellaert
neer ; zij zouden ook geen dokters geweest zijn. Snellaerts reputatie
kwam onaangetast dit voor hem onprettig avontuur te boven. Onder
wachten veel zogenaamde paraverschijnselen op een afdoende-tusen
wetenschappelijke verklaring.
B. Snellaert en de sociale beïnvloeding van de geneeskunde.

In het voorgaande hoofdstuk werd getracht door een overzichtelijk relaas van Snellaerts medische aktiviteit, het bewijs te leveren dat de
Vlaamse arts een uitstekend clinicus was, begaafd met een kritisch inzicht in de ziekteproblematiek en met een verantwoord besef van de
terapeutische mogelijkheden.
Snellaert was een medicus van de ware stempel. Het komt enigs
vreemd voor dat hij in den beginne voor de militaire loopbaan-zins
meer neiging voelde dan voor de geneeskundige, en dat hij slechts als
het gevolg van een minnelijke schikking zich op het medische pad heeft
begeven. In de loop van de jaren heeft dat medische beslist de overhand gekregen, en is uit hem een geneesheer bij Gods genade gegroeid.
In Snellaert werkte nog een ander motief dat tal van doktoren had
aangegrepen, de sociale bewogenheid. Dat motief vertoonde voor het
Nederlands sprekende gedeelte van België, en vooral voor de twee
Vlaamse provincies een bijzonder karakter. Het reikte tot in een verleden waar ekonomische verwaarlozing, politieke verknechting en militaire bezetting de determinerende rol gespeeld hadden.
Met en na 1830 kregen de dingen een ander uitzicht voor de toekomst. De geneeskunde als sociologisch verschijnsel en deelgenote,
krachtens een specifieke taak, in de zelfstandigheidsgroei van het land
met zijn kultureel en fysisch onderontwikkelde bevolking, stond voor
een zware opdracht. Ze moest op haar gebied de aangepaste middelen
pogen te vinden om haar historische ,roeping te vervullen.
Een van diegenen die de stem gehoord hadden, was Ferdinand Snel
hij gaf er onmiddellijk gehoor aan en legde er getuigenis van af-laert,
in de Société de Médecine, de spreekbuis van wie iets te zeggen had en
wilde beluisterd worden. Hij had zeer vroeg en diep de beïnvloeding
van de geneeskunde in haar geheel door de sociale status van de bevolking begrepen, en ze dwong hem tot de studie en tot de daad.
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Stond hij niet te midden een door de negentiende eeuw in de verdrukking gedrongen volksklasse ?
In een motie tegen de ongezonde toestand van een arbeiderswijk bij
St- Jakobs, vraagt hij dringend aan het stadsbestuur een afvoerkanaal
te reinigen waarin f ekaliën geloosd worden en allerlei afval terecht
komt ("). Snellaert gebruikt al het woord volksgezondheid, santé pu-

blique.
Hetzelfde jaar bespreekt hij in een lovend rapport het antwoord op
een uitgeschreven prijsvraag over het verband tussen arbeid en gezond
werklieden. Het is een mooi en progressistisch verslag. Men-heidvan
leest er, geschreven door Snellaert, het volgende : „Dans notre siècle
de chicanes et d' écus, sous l' empire des avocats et des banquiers it faut
la position sociale ou la voix d'airain pour se faire écouter... II nous
faut le courage de l'action, de 1'of f ensive, pour pouvoir le bien du grand

tout".
Met al de verdiende lof voor het werk van de bekroonde auteur,
meent de verslaggever toch dat deze zich te eenzijdig toegelegd heeft
op de studie van de mijnhygiëne, d.i. „sur une seule partie du pays, et
néglige les fabriques de coton, de drap, de lin" ( 68 ), Gent met zijn
industrie lag Snellaert nauwer aan het hart dan Luik met de zijne.
Drie jaar later protesteert Snellaert, tijdens een diskussie tegen het
feit dat het volk buiten de Dampoort al meer dan acht jaar lang de
aldaar ingegraven krengen opdelft, eet en verkoopt (zonder kwade
gevolgen voor de gebruikers, zegt hij terloops) ; hij maakt er de politie attent op om het te doen verbieden (").
De Société de Médecine neemt op aandringen van Snellaert en anderen stelling tegen de onwettelijke uitoefening van de geneeskunde, en
wil de bescherming van de doctorstitel ingevoerd zien. Zij menen tevens dat de parlementaire kommissie het verkeerd voor heeft, als ze de
habituele en kosteloze verdeling van de „remèdes inof f ensif s" toelaat,
dat is de hand vrij geven aan de kwakzalvers (' 0 ).
De Société de Médecine kon zich de weelde veroorloven prijsvragen
uit te schrijven en de winnaars met geldsommen en gouden penningen
te bekronen. In 1869 vroeg zij een antwoord op de vraag naar de oor
toename der bevolking van de krankzinnigengestichten en-zakenvd
( 64 ) Bull. Soc. Méd. 1842, 143-144.
(68) Bull. Soc. Méd. 1842, 144-151.

(69) Bull. Soc. Méd. 1845, 295.
70 ) Bull. Soc. Méd. 1852, 309-310.
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naar de middelen om dit te verhelpen. Het was de vinnige Benjamin
Ingels die de vraag liet stellen en namens de jury verslag uitbracht;
Snellaert was mederapporteur, naast Hippolliet van Peene.
Dat rapport is in alle opzichten een merkwaardig stuk van een grote
betekenis in de evolutie van de psychiatrie ( 71 ) . We leren daarin dat
Gent met omgeving aan 't hoofd stond van het proportioneel aantal
krankzinnigen in het land. Dat zou te wijten zijn aan de nabijheid van
uitstekende krankzinnigengestichten, omdat de ziekte aldus beter bekend en gediagnosticeerd wordt. Het rapport protesteert luid tegen de
opgeld doende mening dat de Vlamingen minderwaardig, ontaard en
verachterd zouden zijn. Dat is volkomen onwaar, hoewel er veel ellende en sociale wonden in Vlaanderen bestaan, die een rol spelen in
de etiologie van de krankzinnigheid. De Vlamingen zijn verplicht uit
te wijken naar Charleroi en Luik om er Ondergronds mijnwerk te ver
dat nog alleen door hen verricht wordt. Te Seraing en te Luik-richten
bestaan er echte Vlaamse nederzettingen en parochies waar zelfs
Vlaamse sermoenen gehouden worden. De rapporteurs geloven ook
niet dat Jeanne d'Arc en de andere heiligen zotten waren.
Over dat stuk werd veel en lang nagepraat. Het tekent de verslaggevers, even prominente geneeskundigen als prominente flaminganten ;
ze hadden de gelegenheid gebruikt om de punten op vele i's te zetten
en beslist een einde te maken aan roddelpraatjes die ook de medische
kringen kunnen teisteren.
De sociale stempel heeft het medisch werk van Snellaert sterk getekend. Hij is onafscheidbaar van zijn mededelingen en bijdragen. Het
onderscheidt hem en verheft hem boven het werk van andere geneesheren die alleen oog en oor hadden voor de funktionele en organicistische patologie als determinerend agens van de ziekte. We hebben
daar in de loop van deze studie meermaals op gewezen en het telkens
als een idiomorfe eigenschap van de arts Snellaert onderstreept. Hij was
een voorbeeld van de integrale arts.
We willen het te dezer gelegenheid niet onaangestipt laten hoe vals
het is te beweren dat de geneesheren in het sociale evolueren van de
negentiende eeuw als individualisten aan de kant van de weg zijn blijven staan om de stoet te zien voorbijtrekken, zonder meer. Indien men
de lijst zou opmaken van de sociale voortrekkers en ruitenbrekers, dan
zou men verbaasd zijn te zien hoevelen onder hen arts waren en de

(71)

Bull. Soc. Méd. 1870, 276-290.

208
draagkracht van hun diploma benut hebben om het verbonden-zijn met
heel hun volk hoog te houden
• Snellaert was de geringste niet.
(72)

C. Snellaert als medicus-historicus.

De intellektueel en kultureel hooggestemde dokter Snellaert heeft vrij
spoedig voor de geschiedenis van zijn vak belangstelling gehad. Het
bleek even spoedig dat het hem niet te doen was als een verpozing of
een doelloos tijdverdrijf, doch als een wetenschappelijke studie om
haarzelfswille, als een onderdeel van de kultuurgeschiedenis en van de
vaderlandse kultuurgeschiedenis in het bijzonder. Alles was hem hierin
ernst.
Snellaert was geen man van hobby's, geestelijke voortreffelijkheid
was de voedingsbodem van zijn leven dat slechts verfijning ademt,
niets in hem zweemt naar amateurisme. Dit is meer dan ooit het geval
voor zijn medisch-historisch werk, dat van grote waarde is.
In Snellaerts geestelijk perspektief bekeken, is de historia medica
voor hem verbonden met de motieven van zijn medisch denken en handelen. Dat valt zeer duidelijk op. Reeds in 1841 nam hij het tegen de
bloedlatende teorieën van Broussais op ( 73 ).
Het ontstaan van de Gentse Société de Médecine en het leven van
haar voorloopster, de Société médico-chirurgicale, boeit hem. Hij wil
weten wat er achterzat en schrijft ten gerieve van zijn kollega's een
twintig bladzijden lange analyse van haar ontstaan, groei en werking,
geplukt uit een nota van H. Kluyskens (74).
In hetzelfde jaar laat hij zich terughoudend uit over de homeopatie
die te vaag en te duister is in haar terapie. Hij heeft het systeem op al
zijn mogelijkheden bestudeerd en hoewel er enkele goede princiepen
aan ten grondslag liggen, schrijft hij nooit homeopatische dosissen
voor ) . Het was een uitspraak die hij stoelde op een kritisch-differentiële beoordeling van de systemen waar o.m. de achttiende eeuw zo
rijk aan was. Hij heeft het negen jaar later met hetzelfde rationeel inzicht nog eens herhaald (76).
Vanaf 1854 wordt Snellaert voorgoed dé medicus-historicus uit
hoofde van een rapport betreffende J. Carolus' werk over de Vlaamse
( 75

(72) L Elaut. Hoe de Gentse geneesheren bijdroegen tot de verheffing der
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( 7 ¢) Bull. Soc. Méd. 1851, 57-82.
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chirurg jan Yperman en de Franse vertaling van diens chirurgisch
traktaat. Snellaert tekent heel alleen het rapport, wellicht omdat geen
andere zich in staat achtte een geldend advies te verstrekken en de
verantwoordelijkheid van de geuite kritiek voor zijn rekening te nemen.
Snellaert looft Carolus, maar hijzelf kent veel grondiger Yperman
en de wetenschappelijke Middelnederlandse literatuur. Had hij niet
aan de vroegste letteren van Zuid -Nederland uitstekende literair- historische bijdragen gewijd
Hij vindt de vertaling van Carolus tamelijk gelukkig in haar geheel en zet hein aan voort te doen. Carolus was
het die Yperman de naam van vader der Vlaamse chirurgie gaf, maar
Snellaert wijst toch op heel wat vergissingen, en van de grofste, in de
vertaling, want hij heeft het Brusselse handschrift van Ypermans chirurgie tot in de finesses uitgepluisd.
Het begin van dat berucht verslag behelst het credo van Snellaerts
vlaamsgezindheid. Het luidt aldus : „On commence à rendre justice a
la Flandre, ce pays autrefois destiné a devenir le centre d'une nationalité
grande et forte, et dont l'histoire dans quelques-unes de ses phases n'a
pas d'égale ; ce pays qui servira peut-être un jour de base à an état de
choses propre a rendre a notre belle patrie l'éclat qu'un sort fatal lui a
enlevé. Nous sommes encore sur le bord de notre ruine parce que les
garanties de l'avenir, le chainon qui lie le passé au present, ne se trouvent rétablies que très imparfaitement et sont en danger de se rompre
a la première secousse.
Pardonnez-moi, messieurs, ces paroles dices dans ce sanctuaire de la
science ; mais la science elle-même souf f re alors qu'un peuple, sous
l'influence de causes quelconques, s'est laissé égarer dans une route,
dont l'issue lui devient d'autant plus difficile qu'il est resté plus longtemps engagé. Chose inouie dans les fasces de 1'histoire, la Flandre
s'est laissée énerver au nom d'un principe généreux qu' elle scellait de
son sang : notre idiome n'est plus la langue de la science, comme it n'a
plus le cri de ralliement sur le champ de bataille, ni le mot d' autorité
dans les régions supérieures de l'administration ; on a jeté une barrière
entre nous et nos ancètres : barrière que quelques-uns panmi nous commencent à franchir et a démolir" . (
Er klinkt een visionaire tegelijk met een profetische toon in Snel
woorden. Na meer dan een eeuw begrijpt men nog beter de-laerts
? ( 77 ) .

78)

(77) Annuaire Ac. R. Beige 1873, 186.
(78) Ann. Soc. Méd. 1854, 149-158.
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draagkracht van die volzinnen, en hij die ze neerschreef moet er geen
woord van terugnemen.
De Ypermancultus liet Snellaert niet los. Wanneer C. Broeckx een
brochure schreef met een analyse van Diegericks bijdrage over onze
veertiende eeuwse chirurg ) sprong Snellaert op zijn paard, omdat
over zijn eigen werk, evenmin als over de uitvoerige behandeling in de
schoot de Société de Médecine, met geen woord door Broeckx gerept wordt (' ).
Als om zich te wreken, en hierin wordt hij door Kluyskens, door
Guislain en door Burggraeve bijgevallen, verklaart Snellaert de formele verplichting te hebben aangegaan tegenover Mattias de Vries uit
Leiden en de medische fakulteit van Göttingen, de oorspronkelijke
tekst van Ypermans chirurgie zelf uit te geven ; hij hoopt stellig dat hij
voór het eind van 1860 met het werk zal klaar komen 81 ) . Snellaert
sprak met nadrukkelijk gezag over Yperman, omdat hijzelf een manuskript van diens chirurgisch traktaat op het spoor was gekomen en aangekocht had.
Wanneer de Franse historicus Ch. Daremberg te Cambridge een
derde manuskript van Yperman ontdekt had en Broeckx hieraan een
studie wijdde, is het opnieuw Snellaert die de zaak toelicht ; hij maakt
o.m. schoon schip met de bewering van de Fransman dat Yperman in
1310 gestorven is. Snellaert toont aan dat Yperman niet váór 1331
overleed ; men moet hem over de man uit Ieper geen smoesjes willen
wijsmaken 82
Een paar jaren later duikt de aangelegenheid weer op. C. Broeckx
is Snellaert voor met de publikatie van Ypermans chirurgie 83 ) . Het
werk wordt door Snellaert op de korrel genomen en komt gehavend
onder zijn scherpe kritiek vandaan, het zit stampvol verkeerde transkripties, het is een „dédale d'incorrections et de lacunes" 84 ) . Daarmee
kon Broeckx het stellen ; de reputatie die Snellaert hem, niet onver(

9

0

(

(81a)

(

)

(

(

Ann. Soc. Emul. Brugge 1857-1858, dl II, 2 serie, 119-132.
) Bull. Soc. Méd. 1860, 54-57.
(81) Het werk is helaas nooit verschenen. Het heeft tot 1912 geduurd voordat E.C. van Leersum de Cyrurgie van Yperman heeft uitgegeven, Leiden, A.W.
Si j thof .
(sla) Het bevindt zich thans in de Un. Biblioteek te Gent onder nr. 1272.
(82) Bull. Soc. Méd. 1861, 9-10.
(83) Antwerpen J.E. Buschmann, 32 en 210 blz.
(84) Bull. Soc. Méd. 1863, 333-341.
(79)
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diend, gegeven heeft is als een smet op het medisch-historisch werk
van C. Broeckx blijven nawegen.
Veel gunstiger, en ook terecht, luidde Snellaerts bespreking
• Hij
over Broeckx' Histoire du Collegium Medicum Bruxellense
had het niet tegen de man gehad, maar alleen tegen de onvergeef lijke slordigheid in de weergave van de originele tekst. Nu was het
stukken beter ) In dat dokument uit onze medische geschiedenis
kan men bewijzen putten hoe het Brusselse stadsbestuur er reeds in
1705 een handje van weg had de van hogerhand uitgevaardigde wetten te overtreden.
Wanneer C. Broeckx ook de Medicina van Yperman uitgaf en daarin, bij herhaling, de originele tekst door de kommentator zwaar gevitieerd werd, ging Snellaert wederom te keer tegen de ontelbare ver
lezingen en verklaringen
• Ondanks de waardering voor het-kerd
streven van Broeckx om de oude dokumenten van onze vaderlandse
medicijnen ter beschikking te stellen, wordt het de Gentse medicus-historicus te bar als hij de met foutieve transkripties dicht bezaaide tekst
van de Antwerpse medicus-historicus onder de ogen krijgt. Ik heb
Snellaerts eksemplaar waarin hij de nodige korrekties aanbrengt ingezien ) ; er is geen regel waar Snellaerts korrigerend potlood niet
overheen gegaan is. Gebrek aan sekuurheid in die dingen was hem een
gruwel, een gelukkige gruwel die Snellaert, de arts, tot eer strekt.
Een laatste maal had Snellaert zijn zeg over een medisch historisch
onderwerp, in een boekbespreking gewijd aan Historische Aarsteekeningen van G.P.F. Groshans dat diverse ziekten onder de loepe neemt.
We hebben het originele ingekeken ) waarvan fragmenten in het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verschenen waren, en legden
het naast Snellaerts bespreking. De vergelijking verraadt eens te meer
een op nauwkeurigheid en volledigheid gesteld referent, die het niet
nalaten kan zijn eigen mening te doen opwegen tegen die van de auteur. Geen tweede beheerst de behandelde stof zoals hij, over alles
heeft hij een verantwoorde visie, en meer dan dat. Snellaert bespreekt
o.m. de malaria en de aanstekelijkheid van de longtering, hij is overtuigd van deze laatste en brengt in herinnering dat J. De Muynck
daarvoor tien jaar geleden in de schoot van de Société de Médecine
(85)

( 86

(87)

( 88

( 89

(85) Antwerpen, J.E. Buschmann 1862, IV en 482
(86) Bull. Soc. Méd. 1863, 208-212.
(87) Bull. Soc. Méd. 1868, 192-198.
(88) Un. Bib!. Gent S.M. 2429.
( 89 ) Amsterdam 1869, 47 blz.

blz.
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een lans gebroken had. ( 90 )
De schrijfkramp is volgens Snellaert te wijten aan de druk van de
vingeren op de schrijvende pen, zowel de metalen als de veren pen.
Hij kan Grashans' mening niet delen dat longpest en builpest twee
verschillende ziekten zouden zijn, en in de behandeling van de malaria
pleit hij traditiegetrouw voor de chinine, zijn terapeutisch stokpaardje.
Dysenterie, zwarte dood en moeraskoortsen hebben altijd Snellaerts
belangstelling gaande gemaakt, hij kan het niet verduiken dat het steeds
de ervaring is die zijn historische horizont verruimt, en naar omstandigheden ook al eens verengt (bv. in de beoordeling van de vaccinatie) ,
wanneer hij de ervaring verkeerd interpreteert.

Na 1870 neemt de aktiviteit van Snellaert in de schoot van de Société de Médecine zienderogen af. De man was éénenzestig jaar oud en
de last van zijn drievoudige taak van Vlaams strijder, van huisarts en
van filoloog begon zwaar te drukken.
Het is hier dan de plaats om een laatste kenmerk van Snellaerts persoonlijkheid te belichten. Ze kwam weer tot uiting in de Société de
Médecine, en leidde in 1862 tot de stichting van een Association de
Prévoyance et de Secours Mutuels. De statuten ( 91 ) omschreven precies
het opzet van de stichters die de onderlinge bijstand ten bate van de
oud-studenten in de medicijnen van de Gentse universiteit organizeren.
De eerste algemene vergadering werd op 6 januari 1863 gehouden. De
grote promotor, B. Ingels, had onmiddellijk aansluiting gezocht en
gevonden bij Snellaert die stichtend lid werd (").
De nobele Snellaert was altijd te vinden op die plaatsen waar de eer
van het korps der geneesheren hoog te houden was. In de filantropie
waaraan hij zijn patiënten zo ruim had laten deelnemen, betrok hij ook
zijn beroepsgenoten onder wie een niet te verwaarlozen aantal hun
hartstocht voor de wetenschap in de dienst van de evenmens met de
dood hebben moeten bekopen. Benjamin Ingels zelf bezegelde zijn
overtuiging met zijn leven op 28 mei 1886. (93)
('90 ) Ann. Soc. Méd. 1851, 193.
(91) Bull. Soc. Méd. 1863, 214-220.
(92) Bull. Soc. Méd. 1872, 244.
(93) L. Elaut, Benjamin Ingels, de vinnige. Annalen v.h. Noorden 1954,
42-46.
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III

Dokter F.A. Snellaert overleed te Gent op 3 juli 1872. Hij had slechts
de leeftijd van drieënzestig jaar bereikt. Over zijn laatste levensjaren
hing een zekere verbittering. Onder zijn Vlaamse vrienden was nopens
de strijdmetodes scherpe onenigheid gerezen ; Snellaert voelde zich in
zijn overtuiging gekwetst en trok zich meer en meer op zijn studeerkamer terug, om van daaruit zijn werk voort te zetten (494).
Betreffende de aard van de ziekte aan de gevolgen waarvan Snel
overleed, heb ik geen stellige gegevens van geneeskundige aard-laert
kunnen vinden. Alle bronnen wijzen evenwel naar de zware artsentaak waaraan hij zich nooit had onttrokken, ook niet wanneer hij door
het lijden al getekend was, en die naar alle waarschijnlijkheid hart en
bloedsomloop te zwaar had aangesproken.
Een betrouwbaar dokument is de grafrede namens de Société de
Médecine door B. Ingels, Snellaerts trouwe medestander en alter ego
gehouden ( ) . Ik geloof niet dat die vriendschapsbanden het objektief
oordeel van de ene nopens de andere beïnvloed hebben, want Ingels
was een veel te nuchter man. Hij bracht de cijnsplicht van de erkentelijkheid tot uiting, namens de wetenschappelijke vereniging waarvan
Snellaert een van de geleerdste en trouwste leden was geweest.
Snellaert had het leven van de vereniging intensief meegemaakt, van
1838 tot 1872. Op die vierendertig jaar was de geneeskunde van aan
inhoud veranderd. In het begin van die periode zwoegde-schijneva
zij nog onder de dwalingen van Broussais, tegen wie Snellaert zich te
weer stelde, maar in 1872 lezen we al in het Bulletin ( ) over de excitomotorische werking van het chininesulfaat op de spiervezels van het
organisch leven, en over de allervroegste morfologische kenmerken
van de bevruchting in het ei van de vissen. Wat een afstand : van de
sequellae der achttiende eeuwse geneeskunde naar de experimentele
fysiologie en embryologie waarin het sirenenlied van de twintigste
eeuwse wetenschap al zingt.
Het is evident dat Snellaert die toonhoogte niet meer kon bijhouden,
elkeen is kind van zijn generatie. Hij zweeg en luisterde. Doch de altruïstische opdracht van de arts die van alle tijden is, had hij begrepen
en beantwoord, en die opdracht kent geen evolutie. Snellaert was een
95

96

) H. Conscience, loc. cit. 183.
Bull. Soc. Méd. 1872, 342.
(96)
Bull. Soc. Méd. 1872, 347 en ibid. 427.
94

(
(59)
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arts met een onverdeeld aandeel in de balansrekening van de onveranderlijke, de ware Hippokratische geneeskunde. Zo beoordeelde Ingels hem, terecht. Wanneer hij Snellaert als een merkwaardig man aftekent, was dat geen overdrijving, doch de eiakte waardebepaling.
IV
We hebben in de loop van deze bijdrage op meer dan één plaats,
en telkens wanneer het pas gaf, op een bijzonder kenmerk van Snel
gewezen. Hij was geen man om toe te kijken, hij had graag zijn-laert
zeg, hij verdedigde zijn mening op een eerlijke en op een korrekte
wijze. Hij was een uitstekend kollega en de medische etiek stelde hij
boven alles op prijs. Hij hield van zijn beroep, hij was een onbesproken sieraad van de artsenstand.
Voor de geopende groeve legde Ingels nog een ander getuigenis af
die Snellaert naar het hart moest gaan. Het luidt. Jaurais désiré dans
cette triste circonstance me servir de la belle langue au culte de laquelle notre regretté confrère avait voué sa vie entière ; mais comme les
travaux dont j'aurai a m'occuper ont été écrits en francais par Snellaert,
je n' ai pas cru devoir déroger aux traditions de notre société et jpai employé un idiome étranger, qui malheureusement continue a être la langue scientifique de notre pays".
Wie er zich over verwondert dat de vlaamsgezinde arts Snellaert
in het Frans over zijn vak schreef en sprak, moet eerst het getuigenis
van B. Ingels horen, vooraleer hij een billijk oordeel kan uitspreken.
De geschiedenis van de Vlaamse Beweging is polymorf, polyvalent, of
pluralistisch zo men wil. Maar de geschiedenis blijft de geschiedenis,
en die is polyantisch.
Met de dood van Ferdinand Snellaert viel geen schakeltje weg uit
de evoluerende geneeskunde, die ketting zonder einde. De deterministische motor van de rupsband zette zijn werk voort. Snellaert had zijn
man gestaan om het mekanisme vlot op gang te houden.
Dat is naar mijn overtuiging de ereschatting die wij aan Ferdinand
Snellaert, de arts, verschuldigd zijn.

Addendum I
DE

STAMBOOM VAN FERDINAND AUGUSTIJN

SNELLAERT

door
Dr. F. COMER

Geboren te Kortrijk (Papenstraat) te 15,45 h op 21 juli 1809.
Vader : Willem Karel Snellaert, geboren te Kortrijk op 10 juni 1780, vishandelaar in de
Papenstraat.
Moeder : Maria Jozefaa Monteyne, geboren te Kortrijk op 24 januari 1781.
Uit dit huwelijk, gesloten op 16 juli 1806, werden volgende kinderen geboren:
1. Jan Adolf, 0 25-9-1807;
2. Ferdinand 'Augustijn, ° 21 juli 1809
3. Justina Regina, ° 9 april 1811 ;
4. Natalia Jozefa, '° 30 september 1813
5. Alexander jozef, ° 25 februari 1816
6. Jan Willem, 0 20 oktober 1817.
De moeder, Maria Jozefa Monteyne, overleed te Kortrijk, op 10 januari 1826 ; zij was
45 jaar oud.
De vader, Willem Karel Snellaert, trad voor de tweede maal in 't huwelijk met Coleta
Affenaer, gaf zijn vishandel op, werd bediende in de Berg van Barmhartigheid, en overleed (schielijk) te Bissegem, 57 jaar oud, op 18 december 1837.
Bij de doop van Ferdinand Augustijn Snellaert, op 21 juli 1809, in de St Maartenskerk
te Kortrijk, treden als getuigen op :
de peter : Jan Nounckele, man van de zuster van Maria Jozefa Monteyne
de meter : Maria Carolina Benedicta Snellaert, oudste zuster van Willem Karel, vader van
Ferdinand Augustijn.
De getuigen bij het huwelijk van Willem Karel Snellaert en Maria Jozefa Monteyne (16
juli 1806) waren Jan Jozef Snellaert, oudste broer van de bruidegom en Pieter Nounckele
34 j. (respektievelijk bakker en vishandelaar).
,

WILLEM-KAREL JOZEF SNELLAERT (vader van Ferdinand Augustijn),
geboren te Kortrijk op 10 juni 1780,
overleden te Bissegem op 18 december 1837.
Vader : Joannes Jacobus Joseph Snellaert, zoon van joannes ;
Moeder : Anna Catharina Felhoen, dochter van Michaël.
Het huwelijk van deze beide personen werd gesloten in de St. Maartenskerk te Kortrijk
op 29 juni 1773.
Uit dat huwelijk werden volgende kinderen geboren:
1. Maria Carolina Benedicta, ° 21/3/1774 (meter van Ferdinand Augustijn) ;
2. Joannes Joseph, '° 13/8/1775 (getuige bij het huwelijk van 4.) ;
3. Florentina Joanna, ° 24/3/1778 ;
4. Gulielmus Carolus Willem Karel, vader van Ferdinand Augustijn, ° 10/6/1780;
5. Isabella, ° 28/3/1782 ;
6. Constantijn, -° 3/8/1783
7. Franciscus ° 28/2/1785.
MARIA JOZEFA MONTEYNE (moeder van Ferdinand Augustijn Snellaert),
geboren te Kortrijk op 24 januari 1781,
overleden te Kortrijk op 10 januari 1826.
Vader : Petrus Joannes Monteyne, geboren te Kuurne, zoon van Franciscus Andreas
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Monteyne en Maria Josepha Dejonghe, was minderjarig bij zijn huwelijk.
Moeder : Maria Theresia Reynaert, geboren te Blankenberge maar wonende te Kortrijk,
dochter van wijlen Petrus Reynaert en Godelieve Goetgebuer, weduwe van Carolus Pringiers.
Het huwelijk van Petrus Joannes Monteyne en Maria Theresia Reynaert (een minderjarige die een weduwe huwt ...) werd gesloten op 4 augustus 1779.
Vanaf 1900. komt de naam Snellaert niet meer voor in de bevolkingsregisters van Kortrijk.

Addendum II

BIJDRAGEN

VAN F.A. SNELLAERT OP

MEDISCH GEBIED

opgemaakt door
Dr. ADA DEPREZ

A) in de Anna/es de la Société de Médecine de Gand:
Quelques fragments sur les fonctions et maladies du système nerveux intracranien ;
par M. le docteur F.A. Snellaert, membre résidant.
in : IV, 1838, p. 348 -356 (met plaat)
2 Rapport sur la première partie du mémoire qui précède (nl. Fragments de médecine,
de chirurgie et d'ophthalmologie, par M. le docteur Florent Cunier, membre correspondant a Namur p. 373 e.v.) par F.A. Snellaert, rapporteur (samen met Beydler
en Ghyselinck)
in : V, 1839, p. 453-459
3 Rapport sur la deuxième partie du mémoire qui précède (nl. Fragments de médecine, de chirurgie et d'ophthalmologie, par M. le docteur Florent Cunier, membre
correspondant a Namur) par le Dr. Beydler, rapporteur (samen met Snellaert en
Ghyselinck)
in : V, 1839, p. 460-464
4 Rapport sur le travail qui précède (nl. Observations sur 1'emploi du nitrate d'argent
en injections dans les écoulements blennorrhagiques invétérés ; par M. le docteur
J.R. Marinus, membre correspondant a Bruxelles p. 414 e.v.) par F.A. Snellaert,
rapporteur (samen met Dumont en De Nobele)
in : VI, dl. 1, 1840, p. 425-428
5 Rapport sur le mémoire qui précède (nl. De 1'influence des pertes séminales sur la
production de l'apoplexie ; par M. le docteur J. de Muynck, membre resident p. 105
e.v.) par F.A. Snellaert, rapporteur (samen met Guislain en De Brabant)
1

in : VII, dl. 1, 1841, p. 143-147

6 Rapport sur l'observation qui précède (nl. Observation d'iléus nerveux ; par M. le
docteur Willems membre résidant p. 70 e.v.) par M. Lados, rapporteur (samen met
Snellaert en De Brabant) in : XXVIII, 1851, p. 79-80
7 Rapport sur le travail intitulé : La Chirurgie de Maître jean Ypermans, le père de
la chirurgie flamande (1295-1351), mise au jour et annotée par M. le docteur J.
Carolus ; par M. le docteur F.A. Snellaert, membre résidant
in : XXXII, 1854, p. 149-158
8 Rapport sur le travail de M. le docteur E. Poirier, intitulé : Essai de philosophic
médicale. (Lu dans la séance du 10 avril 1860) par M. Poelman, rapporteur (samen

met Stockman en Snellaert)
in : XXXVIII, 1860, p. 191-199
9 Rapport sur le mémoire de M. le docteur Van Biervliet (nl. Observation de paraplégie chlorotique) par Snellaert, rapporteur (samen met Poirier en Onghena)
in : XXXIX, 1861, p. 47-49
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10 Rapport de la Commission chargée de l'examen des memoires envoyés en réponse
a la deuxième question du concours de 1862: Queues sont les maladies qui peuvent
tirer leur origine de l'exercice des industries linière et cotonnière ? par M. Lesseliers, rapporteur (samen met Snellaert, Stockman, Du Moulin, Fraeys, Leclercq,
Lados, Ghyselynck)
in : XLI, 1863, p. 108-113
11 Rapport sur le mémoire envoyé en réponse à la huitième question du concours,
intitulée : Décrire les différentes stomatites, insister sur les caractères différentiels
et sur le traitement, par Ingels, rapporteur (samen met Du Mont, Snellaert, Fraeys,
Willems jeune, Poelman, Stockman)
in : XLIII, 1865, p. 159-161
B) in het Bulletin de la Société de Médecine de Gand.
1 F.A. Snellaert neemt deel aan de discussie over opium en Hufeland
in : V, 1839, p. 54

2 Rapport sur le mémoire présenté par M. Van der Auwermeulen, Considérations
pratiques sur la fièvre typhoïde, par M. Snellaert
in : VI, 1840, p. 115-116
3 F.A. Snellaert neemt deel aan de discussie over acute dysenterie en over het drinken
van ijskoud water in het Nederlandse leger
in : VI, 1840, p. 164 en 166
4 Rapport sur un travail du Dr. Schwarzschild, Causes et siège de la menstruation par
M. Snellaert
in : VII, 1841, p. 127-128
5 F.A. Snellaert protesteert tegen een onjuistheid in dec. 1840 ; neemt deel aan de
discussie over jicht en het gebruik van kwik ; id. over een geval van constipatiegastralgie met Dr. Guislain ; brengt mondeling verslag uit over een „pate de
lichen carragien" van apotheker Louel (met recept) ; en spreekt over de behandeling van zenuwzieken met potassium-cyanuur ; ook over ,encefalitis
in : VII, 1841, p. 4, 157, 216, 217, 220-221, 255-256, 318-319
6 F.A. Snellaert behandelt de onhygiënische toestanden in de St.-Jacobswijk en stelt
een commissie van onderzoek voor
in : VIII, 1842, p. 143-144
7 Rapport de la commission sur la question d'hygiène proposée au concours de 1842 :
„Faire connaltre les améliorations qui ont été proposées pour l'hygiène des ateliers
de travail et des établissements d'instruction ; indiquer les perfectionnements dont
elle serait ultérieurement susceptible. Les auteurs auront soin d'indiquer 1'influence
des différents genres d'industrie sur la santé des classes ouvrières, par F.A. Snel
rapporteur
-laert,
in : VIII, 1842, p. 144-151
8 Rapport sur le mémoire intitulé : Recherches sur la Méningo-encéphalite des enfants, du Dr. Delcour, par M. Snellaert, rapporteur
in : IX, 1843, p. 40-45
9 F.A. Snellaert spreekt over de bestrijding van varioloïde met „axonge" i.p.v. „pommade sulfureuse" van Dr. Midavaine ; discussieert over meningo-encefalitis bij
kinderen ; over het gebruik van olie en de gestalte van verschillende rassen ; over
kinine-sulfaat ; over de bestrijding van de cholera
in : IX, 1843, p. 8, 46-47, 49, 98-99, 138, 162-163
10 F.A. Snellaert maakt een opmerking over Alexander en Sebastiaan ; over koortsen
in de wijk van de Antwerpse Poort en het Sas ; over het blijven van een litteken
door het licht ; over apoplexie
in : X, 1844, p. 68, 109-110 ; 288 ; 376-382 ; 383
11 Observation dune hallucination guérie par le datura stramonium a dose très-élevée,
par Lados, rapporteur (samen met Heyman en Snellaert)
in : XI, 1845, p. 20-21
12 De l'ophthalmie scrofuleuse ; par M.J. Borlée, membre correspondant a Liège, par
Sotteau, rapporteur (samen met Heyman en Snellaert)
in : XI, 1845, p. 72-74

13 F.A. Snellaert over het -opgraven van „charognes" buiten de Antwerpse Poort, de
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verkoop en de consumptie ervan
in : XI, 1845, p. 295

14 Quelques faits empiriques, par M. le docteur Snellaert, membre résidant
in : XIII, 1847, p. 178-184
15 Rapport sur : Quelques faits empiriques, par M. Snellaert, par Heyman, rapporteur

(met Guislain en Heldenberg) ;
Second Rapport ; Discussion
(Snellaert zelf op p. 191, 192)
in : XIII, 1847, p. 185-187 ; 188-191 ; 192 -201
16 F.A. Snellaert over kinine-sulfaat
in : XIII, 1847, p. 363
17 Rapport sur 1'observation qui précède (nl. Observation d'iléus nerveux, par M. le
docteur Kluyskens, membre résidant p. 367-374) par J. Leclercq, rapporteur (samen
met L. Colson en Snellaert)
in : XV, 1848, p. 374-378
18 F.A. Snellaert over de „iléus nerveux"
in : XV, 1848, p. 393

19 F.A. Snellaert discussieert over de cholera
in : XVI, 1849, p. 148, 154, 214-216 ; 217-218 ; 222-223, 225, 231 en 232
20 F.A. Snellaert ontvangt een decoratie voor zijn strijd tegen de cholera
in : XVII, 1850, p. 169
21 F.A. Snellaert discussieert over hemiplegie en homoeopathie
in : XVIII, 1851, p. 205-206, 206-207, 207-208

22 F.A. Snellaert e.a. protesteren tegen de illegale uitoefening van het beroep en vragen
bescherming van de dokterstitel
in : XIX, 1852, p. 309 -310
23 F.A. Snellaert houdt een rede in naam van het Vlaemsch Gezelschap op de begrafenis van Dr. Ch. Teirlinck (Izegem 15.6.1815 — Gent 7.3.1854) hoogleraar in
pathologie en chirurgie te Gent, en chirurg aan het burgerlijk hospitaal
in : XXI, 1854, p. 95
24 F.A. Snellaert neemt deel aan een discussie over angina
in : XXI, 1854, p. 197
25 Rapport sur l'Observation qui précède (nl. Observation d'un croup, traité par le
Sulfate de quinine, d'après la methode du docteur Puls, suivi de guérison ; par M. le
docteur A. Vermeulen, membre correspondant, à Gand (p. 236-242) par F.A.
Snellaert, rapporteur (samen met Willems en Coppée)
in : XXI, 1854, p. 242-247
26 F.A. Snellaert neemt deel aan een discussie over kroep
in : XXI, 1854, p. 253
27 De Cholera door Dr. Snellaert (brochure niet teruggevonden)
in : XXI, 1854, p. 366 vermeld als verschenen in nov. 1854
28 Discussion sur le lieu de naissance et les travaux de maître Jean Yperman, chirurgien flamand au XIVe siècle, par F.A. Snellaert (n.a.v. opzoekingen Gheldolf)
in : XXII, 1855, p. 53-54
29 F.A. Snellaert neemt deel aan discussies over het vaccin van Jenner
in : XXII, 1855, p. 354-356, 356, 359, 360
30 F.A. Snellaert, Analyse de 1'ouvrage intitulé : Verslag over de ziekten, welke in
1853 in Nederland geheerscht hebben, namens de Commissie voor geneeskundige
plaatsbeschrijving en volksziekten, uitgebragt door Dr. N. Sybrandi
in : XXIII, 1856, p. 214-215
31 Rapport sur le travail qui précède (ni. Quelques remarques à propos de la Scarlatine par M. le docteur A. Paul, membre correspondant a Namur p. 287 -291)
par F.A. Snellaert, rapporteur (samen met Vermeulen en Coppée)
in : XXIII, 1856, p. 291-293
32 Description d'une tumeur cancéreuse, développée dans la cavité abdominale d'un
enfant de treize mois, par F.A. Snellaert
in : XXIV, 1857, p. 25-27 (met plaat)
33 F.A. Snellaert donne, au nom d'une commission, lecture d'un rapport sur les deux
memoires parvenus en réponse a la troisième question du programme, ainsi concue :
L'oculus medicus, sa valeur clinique au point de vue du diagnostic et du pronostic
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des maladies, par —, Guislain, Kluyskens, De Rudder, Stockman, Burggraeve, De
Muynck, Snellaert
in : XXVI, 1859, p. 67, 224-228
34 Rapport sur le Mémoire, recu en réponse a la question mise au concours par la
Société de Médecine de Gand, en 1858, et ainsi concue : Déterminer s'il existe uni
antagonisme entre certaines maladies, par Van Overloop, rapporteur (samen met De
Muynck, Snellaert, Onghena, Vermeulen, Stockman, Poelman)
in : XXVI, 1859, p. 258-261
35 Rapport sur les memoires resus en réponse a la question mise au concours par la
Société de Médecine de Gand, en 1858, et ainsi concue : De l'importance du chlorure de sodium, du sulfate de soude et du sulfate de magnésie, par Lesseliers, rapporteur (samen met Leclercq, Fraeys, Burggraeve, Vermeulen, Snellaert, Du Moulin.)
in : XXVII, 1860, p. 25-34
36 Analyse de 1'ouvrage de M. Diegerick, intitulé : M. Jehan Yperman le père de la
chirurgie flamande (1297 a 1329), par C. Broeckx, par M. Snellaert
in : XXVII, 1860, p. 54-56

37 F.A. Snellaert neemt deel aan - de discussie over de Aziatische cholera
in : XXVII, 1860, p. 59-61, 62-63, 64, 66-68, 69-70
38 Encore un manuscrit du père de la chirurgie flamande, brochure par M. Broeckx,

par Snellaert, D.M.
in : XXVIII, 1861, p. 9-10
39 Histoire du Collegium medicum Bruxellense, par C. Broeckx. Analyse par M. le

docteur Snellaert, membre résidant
in : XXX, 1863, p. 208-212

40 La Chirurgie de maître Jehan Yperman, chirurgien belge (XIIIe-XIVe siècle), publiée pour la première fois, d'après la copie flamande de Cambridge, par M.C.
Broeckx, membre titulaire de l'Académie royale de Médecine par M. le Docteur
F.A. Snellaert, membre résidant
in : XXX, 1863, p. 333-341
41 Quelques remarques a propos du rapport fait par M. Snellaert sur un mémoire envoyé à l'Académie des Sciences de Belgique, en réponse a cette question : Un travail sur Van Helmont, comprenant, outre la biographic de ce savant, un exposé
critique de ses découvertes et de sa doctrine. On désire que les concurrents utilisent,
a set effet, les documents concernant Van Helmont qui existent dans les différents
dépóts littéraires du pays. Par M. le docteur Stockman, membre résidant
in : XXXI, 1864, p. 176-178
42 Traite de Médecine pratique de maître Jehan Yperman, médecin belge (XIII-XIVe
siècle), publié pour la première fois d'après la copie flamande de la B.ibliothèque
royale de Bruxelles, par C. Broeckx. Analyse par M. Snellaert
in : XXXV, 1868, p. 192-196
43 Neemt deel aan een discussie over kinkhoest
in : XXXVI, 1869, p. 114-116
44 Historische aanteekeningen van G.Ph.F. Grashans, Amsterdam, 1869. Analyse par
F.A. Snellaert
in : XXXVII, 1870, p. 9-14

45 Rapport sur les mémoires resus en réponse a la troisième question du concours de
1869, ainsi concue : Quelles sont les causes de l'augmentation toujours croissante
de la population des asiles d'aliénés ? Y a-t-il lieu d'y remédier et par quel moyen
peut-on y parvenir, par Ingels, rapporteur (samen met Vermeulen,De Moerloose,
Dumont, Snellaert, De Keghel, Van Peene)
in : XXXVII, 1870, p. 276-290
46 Rapport sur le mémoire de M. Dutrieux, élève de 1'Université de Gand, intitulé :
„Considérations sur l'anémie et la chlorose", mémoire envoyé en vue du concours
spécial ouvert par la Société entre les élèves de la Faculté de médecine de Gand par
Ingels, rapporteur (samen met Poirier, R. Boddaert, Snellaert, Dumont, Ch. Willems,
Lados père)
in : XXXVII, 1870, p. 59-68
47 Nécrologie Snellaert door B. Ingels
in : XXXIX, 1872, p. 343-344

EYCKIANA III

(

1
)

door
J. DE BAETS, O.P.

Zal men ooit uitgepraat en uitgeschreven geraken over dit grandioos
meesterstuk ? Men zal er zeker nooit op uitgekeken zijn, zo groot is
zijn overweldigende aantrekkingskracht en zijn betoverende indruk.
Vandaar de nooit aflatende hardnekkigheid waarmee de navorsers aan
de problemen die het oproept een oplossing willen geven. En of er
omtrent dit retabel problemen gerezen zijn. Daarom is het altijd een
belangwekkend feit wanneer kunsthistorici, van overal, zich buigen
over het schitterend kleinood van onze Vlaamse Kultuurschat.
In Miscellanea Jozef Duverger 2 verscheen een bijdrage van de
hand van Prof. von Einero 3 ) over de Zin-Eenheid van het Gentse
Retabel. Het zijn bemerkingen en gedachten die hij alreeds in 1941,
en later, in lezingen naar voren heeft gebracht. Hij heeft nochtans
de ontwikkeling en de bestrijding van de stelling der Zin-Eenheid gevolgd en kan er zich ten slotte niet bij neerleggen dat het retabel alleen
maar uit een „Zusammenf ugung ursprunglich heterogener Bestand
zou bestaan.
-teil'
Met die stelling staat hij niet alleen. Hij zal ze dan ook met overtuigende argumenten bewijzen. Wat meer is hij zal, naar mijn gevoelen, ook concommittanter de stelling van de Vadertraditie verstevigen,
ofschoon zijn bijdrage over de middenfiguur beslist geen uitsluitsel
heeft willen geven. Deze twee problemen, Zin - Eenheid en Vadertraditie, lopen toch parallel en kunnen samen worden opgelost. Mocht dit
blijken uit de verdere uiteenzetting, dan moeten wij het navorsingswerk
van von Einero dubbel toejuichen.
Schrijver voert vooreerst het historisch argument aan van de Toog
der rederijkerskamer „De Fonteine" op de Poel, ter gelegenheid van
(

)

(

(1) Zie Verslagen en Mededelingen K.V.A. 1966, blz. 433 en jg. 1967,
blz. 527.

(2) Uitg., Vereniging voor de Geschiedenis der Textielkunsten, 2 d., 1968,
Gent.
3 ) Prof. Dr. Herbert von Einero, Bonn, Bemerkungen Zur Sinneinheit Des
Genter Altares. In Miscellanea Jozef Duverger, I d., pp. 24-36.
(
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de Blijde Inkomst van Filips de Goede in 1458 te Gent. Hij noemt
het de „eindeutigste Zeugnis" van de vanzelfsprekende overname door
de Fonteinisten van de gegevens voorgesteld op de altaartafel en opgeluisterd door al de teksten waarvan vele later zijn verloren gegaan.
Wij hebben destijds dit historisch dokument van het eerste Lam Godsspel, 1458, voor het eerst onderzocht en belicht in verband met de
navorsing van het retabel 4 ) . De Kronijk van Vlaenderen ( 5 geeft de
zeer nauwkeurige beschrijving van de voorstelling in „levende beelden" van „Het Lam Gods" (al de binnenpanelen uitgezonderd die
van Adam en van Eva) met de opschriften en teksten, die de rede
afgelezen of zelf bijgevoegd hebben. Het is in--rijkesvanhtfl
derdaad een zeer belangrijk dokument, want 26 jaar na de plechtige
inhuldiging (1432) van het altaarstuk is het voor de navorsing de
dichtst vooruitgeschoven uitkijkpost en de meest gewaarborgde inlichtingsbron. Het verheugt ons dat Prof. von Einero zoveel belang hecht
aan de Toog van de Fonteinisten en daaruit een bewijs put voor zijn
stelling van de Zin-Eenheid der altaartafel. Maar alvast voegen wij
er aan toe dat het eerste Lam Gods-spel ook de bron aangeeft van de
Vadertraditie, want tot tweemaal toe wordt de hoofdpersonage genoemd : „God den Vadere". Als dit dokument de Zin - Eenheid bewijst,
waarom dan ook niet de stelling van de Vaderfiguur. Het heeft voor
de beide problemen dezelfde geschiedkundige waarde en draagkracht.
De daar ontstane lijn van de Vadertraditie loopt dan ook door in de
aangehaalde bewijzen ten voordele van de Zin-Eenheid, zoals wij
verder zullen zien.
(

)

(4) J. De Baets, o.p., Wetenschappelijke Tijdingen, Gent, jg. 18, nr. 1 en
nr. 3, januari en maart 1958. Prof. von Einem meent : „doss die Innenseite
des Altaces mit allen (zum Teil heute verlorenen) Inschriften" uitgebeeld
werd door de rederijkers van „De Fonteine". Dat is niet juist. Twee binnen
werden niet in „levende beelden" op de Toog weerge--panel(Adm,Ev)
geven. De vermoedelijke reden daarvan hebben wij aangegeven in het boven
vermeld artikel. Daaruit blijkt dus dat niet „alle Inschriften", die op de binnen
voorkomen, overgenomen werden. En wat deze betreft van het centrale-panel
paneel, daar zijn we niet eens zeker van of zij door de rederijkers werden
afgelezen, vermits de oorspronkelijke omlijsting van dit centrale paneel ver
gegaan. Zie ook : J. De Baets, o.p., De Toog der Gentse Rederijkers-Iorenis
in 1458., Gent, Jaarboek 1959 (Tweede Reeks : nr. 1) van „De Fonteine".
(5) Kronijk van Vlaenderen, Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen,
Gent, 1840, t. II, pp. 222-225. Dit historisch verslag is volledig meegedeeld
als bijlage in onze bijdrage : De gewijde teksten van „Het Lam Gods" kritisch
onderzocht, in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, jg. 1961, afl. 10-11-12.
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Prof. von Einem beijvert zich om de eenheid van conceptie te bewijzen uit de „Schrift- and Bildquellen" . Dat het meesterstuk door
twee verschillende handen werd vervaardigd is, volgens S., geen bezwaar. Twee oorkonden wijzen volgens hem op die Zin-Eenheid.
Vooreerst de fundatie in 1435 van een dagelijkse mis „ter heeren van
Gode, ziner ghebenedider moeder ende allen zinen heligen" . De
tweede oorkonde is de herwijdingsakte (na de Beeldenstorm van 1588)
van het altaar met deze formule : „In honorem Dei Omnipotentis et
memoriam omnium Sanctorum" ) . Die twee teksten hebben natuurlijk ook belang wat het probleem van de middenfiguur betreft.
Hieruit te besluiten tot de Majestas Domini en de Allerheiligenvoorstelling vinden wij wel wat gewaagd. De registratie werd opgesteld
1435, 13 de mei, een datum die verwijderd ligt van het Allerheiligenfeest 1 november. De woorden : „ter heeren van Gode, ziner ghebenedider moeder ende allen zinen helighen" lijken mij een doodgewone formule, waarbij de actor van de registratie zeker niet gedacht
heeft aan de Majestas Domini, noch aan het Allerheiligenfeest in de
maand mei. Trouwens dat is niet de enige formule, in dien zin, die
voorkomt in de oorkonde van 1435. We treffen er vier plaatsen aan
waar herinnerd wordt aan „Gade" en waar blijkbaar geen allusie wordt
gemaakt op de Majestas Domini of het Allerheiligenfeest : ie „dat de
dienst van Gode wel ende devotelike.." (p. 92) , 2 „twelke bij der
gratien van Gode" (p. 92), 3e „omme den dienst Gods" (p. 93), 4e ter
eeren van Gode ende omne zelve den loon Gods" (p. 93) . In deze
laatste vier teksten, die gewone uitdrukkingen zijn welke voorkomen
in kerkelijke oorkonden, is geen spraak van Kristus noch van Maria
of van de heiligen. Hier kunnen dus evengoed de Drievuldigheid,
God de Vader of Kristus bedoeld zijn. Aan de eerste aangehaalde
tekst : „ter heeren van Gode, ziner ghebenedider moeder ende allen
zinen helighen" gaat ook iets mank. Op het eerste gezicht zou men
menen dat „Gade" hier voor Kristus bedoeld is, aangezien er volgt:
„ziner ghebenedider moeder", maar dat is niet zo heel zeker. Voor
onze begrippen van klaar omlijnde dogmatische gegevens en duidelijke scheiding van de drie Personen in één goddelijke natuur is er
voor die formule geen moeilijkheid. Dit was echter in de jaren 1435
niet het geval en vooral niet voor leken als de actores van de registratie,
(

6

6 ) Dr. E. Dhanens, Het retabel van het Lam Gods in de Sint-Baa f s Kathedraai te Gent, Gent, 1965, pp. 90 en 116.
(
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zij het dan ook kerkelijke. Wij hebben immers vroeger 7 ) reeds aan
dat in de 13 de, 14de en 15 de eeuwen het begrip „Gode"-getond
zonder onderscheid en tegelijkertijd God de Vader en God de Zoon
betekent. Dit kwam vooral voor in de mysteriespelen, waar De Vader
en De Zoon in eenzelfde personage ten tonele kwamen. Zelfs de dichter en teoloog Petrus Dorlandus zag in die manier van God te noemen
en voor te stellen geen aanleiding tot verwarring van de Goddelijke
Personen.
Wat nu de tweede tekst van 1588, 13 de januari, de herwij dingsf ormule „in honorem Dei Omnipotentis et memoriam omnium Sanctorum"
betreft, kunnen wij zeggen dat de drie Personen der H. Drievuldigheid
evengoed bedoeld kunnen zijn, maar dat de woorden : „Dei Omnipotentis" eerst en meest God de Vader beduiden. Wil men dan toch in
die formule een allusie zoeken op het Allerheiligenfeest (op 13de
januari), dan moet men aannemen dat dergelijke Allerheiligenviering
niet denkbaar is zonder haar kulminatiepunt in de verheerlijking van
God de Vader. Dat deze twee oorkonden ,,vanzelfsprekende" (von
Einem) argumenten bevatten voor de Majestas Domini en de Aller
lijkt mij helemaal niet vanzelfsprekend. Daarte--heilgnvorst
genover staat, zoals uit het eerste Lam Gods-spel blijkt, de Vadertra
wat steviger.
-ditehl
geschreven
van
de
Met deze teksten staan wij feitelijk op het gebied
bronnen die, volgens S., te vinden zijn in de Apokalyps, de Allerheiligenliturgie van brevier en missaal, alsook in de teologische literatuur
die handelt over de oorsprong en de betekenis van het Allerheiligenfeest. Die afbakening van de geschreven bronnen is toch al te beperkt.
De eigentijdse teologie heeft ook haar invloed gehad op de raadgevers
en inspirators, althans wat de teksten betreft. Vele ervan kunnen wij
niet verklaren uit de Heilige Schrift noch uit de Allerheiligenliturgie,
maar we vinden ze terug bij de middeleeuwse teologen, zoals bij Hugo
Ripelinus 8 ), vooral deze van de middenfiguur zijn klassieke teolo(

(

(7) J. De Baets, o.p., Is „Het Lam Gods" een geschilderd Mysteriespel ?"
in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde, Gent, jg. 1959, afl. 11-12. Zie ook : Dr. K. Smits,
Iconografie van de Nederlandsche Primitieven, 1933, Brussel, pp. 1-4.
(8) J. De Baets, o.p. Eyckiana 11, in Verslagen en Mededelingen van de Ko
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, jg. 1967, afl.-niklje
9-10-11-12, pp. 527-541.
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gische teksten, die eerst en meest, zo niet uitsluitend, op God de Vader

moeten toegepast worden.

De Geschreven Bronnen
Uit de Allerheiligenliteratuur heeft de auteur twee schrijvers laten
opdoemen, namelijk Jacobus van Voragine en Honorius van Autun.
De eerste herinnert aan de oorsprong van het Allerheiligenfeest door
de legendarische droom te vertellen van de custos der Romeinse SintPietersbasiliek. Prof. von Einem resumeert het visioen van de koster
aldus (vetjes van ons) : „Einer der Hi ter der Petersbasilika in
Rom war bei einem Rundgang durch die Kirche eingeschlafen. Er
hatte einen Traum and sah den allmächtigen Gott („Regem Regum”)
auf einem Thron sitzend, zu seinen Seiten die Engelchöre („omnes
angelos in circuitu morantes") . Zur Rechten Gottes thronend Maria
(Virgo Virginum cum dyademata praef ulgenti) , zur Linken Gottes
Johannes der Tuf er ('„ves,titus pilis camelorum") . Zum Thron kommt
die „innumerabilis multitudo virginum, multitudo venerabilium seniorum, cohors in habitu pontif icali..." „Postea procesrit innumerabilis multitudo militiae, demum advenit turba diversarum gentium inf i
Dit is inderdaad een algemeen overzicht van een Allerheiligen --nita".
viering in de Hemel. Wij vinden dan ook de weerkaatsing van die
voorstelling terug op de binnenpanelen van het retabel. Heeft de
visionair echter God de Vader of God de Zoon, Kristus, als de Rex
Regum in zijn droomgezicht gezien ? Het is alles behalve duidelijk,
te meer dat S. „Rex Regum" — „De Koning der Koningen" vertaalt
door „allmächtige Gott”.
Er heerst bepaald verwarring nopens de middeleeuwse benamingen
van God, van God de Vader en van Kristus. Het komt er op aan dat
we, vooral in onderhavig geval, aangaande die namen van God, aan
de hand van de middeleeuwse teologie, klaarheid hebben. Om alle
onzekerheid en dubbelzinnigheid te vermijden zullen wij hier de oorspronkelijke en integrale teksten van de geschreven bronnen meedelen,
dat kan trouwens voor de verdere navorsing van groot nut zijn. Hier
volgt de tekst van Jacobus van Voragine : Legenda Aurea, heruitg.
door Dr. Th. Graesse, Breslau, 1890. Reproductio phototypica editionis tertiae 1890 door Otto Zeller, 1965, p. 727 (vetjes van ons) .
„Cum enim in hac die custos ecclesiae Sancti Petri ex devotion omnia
altaria circuisset et omnium sanctorum suf f ragia implorasset et demum

225

ad altare sancti Petri rediisset, ibi paululum requiescens extra se rapitur
et ecce vidit REGEM REGUM in sublimi solio consistentem et omnes
angelos in ejus circuitu commorantes. Tunc virgo virginum in dyademate praefulgenti advenit, quam innumerabilis multitudo virginum et
continentium sequebatur. Hinc REX protinus assurrexit et posito solio
juxta se sedere fecit. Post hoc advenit quidam vestitus de pills camelorum, quem sequebatur multitudo venerabilium seniorum ; deinde
advenit et alius pontificali habitu decoratus, quem aliquorum chorus
in habitu consimili sequebatur, postea vero processit innumerabilis
multitudo militum. Post quos advenit turba diversarum gentium infinita. Omnes igitur ante REGIS solium advenerunt et ipsum flexis
genibus adorarunt. Is autem, qui in pontificali habitu erat, matutinas
coeteris prosequentibus inchoavit, angelus autem, qui praedictum custodem ducebat, eidem visionem exposuit, asserens virginem in prima
acie matrem Dei esse, vestitum de pills camelorum johannem baptistam cum patriarchis simul et prophetis, pontificali ornatum habitu
Petrum cum caeteris apostolis, milites martires, turbam reliquam conf essores. Qui ideo omnes ante REGEM venerant, ut pro honore sibi hac die
a mortalibus exhibito gratias agerent et pro orbe universo orarent" .
In dit visioen, dat als een show (sit venia verbo) mag aangezien
worden, ontmoeten wij al de heiligen die, aangevoerd door Maria, Jan
de Doper en Petrus, hulde komen brengen aan de Rex Regum, de
Koning der Koningen. Tot viermaal toe is hier in de tekst van de Rex
Regum of de Rex sprake. Wie is die Rex Regum ? Laat ons voor elke
kommentaar de duitse en franse vertalers nakijken of zij juist hebben
vertaald en de oorspronkelijke tekst niet verraden hebben. Hier volgen
de beide vertalingen. De betwiste woorden zijn in kapitalen gedrukt.
Benz, Richard, Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine aus dery
Lateinischen ubersetzt, Union Verlag, Berlin, 1963, pp. 905-906.
„Denn als an diesen Tage der Kuster der Kirche zu Sanct Peter in
groszer Andacht alle Altare omgangen and aller Heiligen Beistand
hatte angerufen, and zuletzt wieder kehrte zu Sanct Peters Altar, um
daselbst ein wenig zu ruhen, da werd er verzuckt, and sah den KÖNIG
DER KONIGE auf hohem Thron, and alle Engel im Umkreis um ihn
her. Da kam mit strahlender Krone die jungfrau der jungfrauen daher,
der folgte die unzählbare Schar der Jungfrauen and Enthaltsamen. Da
stund UNSER HERR alsbald gegen sie auf, and hiesz sie sick setzen
auf einem Thron, der neben ihn gesetzt ward. Darnach kam einer,
der war gekleidet mit Kamelshaaren, dem folgte eine grosze Schar
ehrwurdiger Greise. Darnach kam ein anderer, gekleidet mit bischöf -
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lichem Gewand, dem f olgte ein Chor in gleicher Weise gekleidet.
Darnach kam eine unzahlbare Menge der Ritter ; and zujungst eine
unendliche Schar unterschiedlicher Volker. Als sie zu des KÖNIGS
Thron kamen, knieten sie alle nieder and beteten ihn an. Der aber im
Bischofsgewande hub an die Messe zu singen, and sangen die andern
alle mit. Der Engel aber, der den Kuster leitete, erklärte ihm das
Gesicht and sprach : dasz die jungfrau in der ersten Schar die Mutter
Gottes sei gewesen, der in den Kamelshaaren Johannes der Tuf er mit
den Patriarchen and Propheten, der im Bischofsgewand Sanct Peter
mit den Aposteln, die Ritter die Mäxtyrer, die ubrige Schar die Beken ner. Die kamen an dem Tage alle var den KONIG, um fur die Ehre
Dank zu sagen, die ihnen an dem heutigen Tage von den Sterblichen
wurde erboten, and fur alle die Welt zu beten." Jacques de Voragine,
La Légende Dorée, trad. du latin d'après les plus anciens manuscrits
par Teodor De Wyzewa, Paris, 1902, pp. 6017-608. „Le jour de la
Toussaint de cette année-là, le gardien de 1'église de Saint-Pierre, après
avoir pieusement fait le tour de tous les autels et imploré les suffrages
de tous les saints, s'assoupit an moment devant l'autel de saint Pierre.
I1 fut alors .ravi en extase et vit le ROI DES ROIS assis sur son trone,
avec tous les anges autour de lui. Puis vint la Vierge des Vierges, avec
un diadème de feu autour de la tête, et suivie de la foule innombrable
des vierges. Dès qu'elle entra, LE RO I se leva et la fit asseoir sur un
tróne, près de lui. Puis vint un homme vêtu de poils de chameau, et
suivi d'une multitude de vieillards vénérables ; puis un autre homme,
en habits de pontife, suivi d'un groupe d'hommes habillés de la même
f acon. Derrière eux s' avanca une foule innombrable de soldats, que
suivait a son tour une foule infinie d'hommes de toutes les nations.
Taus, parvenus devant le ROI DES ROIS, s'agenouillèrent devant lui
-et se mirent à l'adorer. L'homme en habits pontificaux entonna les matines ; et ainsi commenca le service divin. Et l'ange qui avait conduit le
susdit gardien lui expliqua ensuite le sens de cette vision. Il lui dit que
la Vierge assise sur le trone était la mère de Dieu, que 1'homme vêtu
de poils de chameau était saint Jean-Baptiste ayant derrière lui les patriarches et les prophètes ; que 1'homme en habits pontificaux était
saint Pierre, suivi des apotres ; que les soldats étaient les martyrs, et que
la foule était formée des saints confesseurs. Et l'ange dit au gardien
que tous ces saints étaient venus en présence du ROI DES ROIS, pour
le remercier de l'honneur que lui rendaient, en ce jour, les hommes,
et pour prier pour le monde entier".
Zoals boven reeds gezegd werd geeft von Einero met zijn vertaling
,

(

9)
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van „Rex Regum" door „Allmächtigen Gott" aanleiding tot een verkeerde opvatting van wat door Rex Regum, Koning der Koningen,
bedoeld wordt. De „Allmächtige Gott" is zeker geen adekwate vertaling van Rex Regum. R. Benz is nauwkeuriger, ofschoon hij eenmaal
verkeerdelijk Rex van de oorspronkelijke tekst vertaalt door „Unser
Herr" . Teodor de Wyzewa heeft de vier teksten betreffende de Rex
Regum, eensluidend vertaald door Le Roi des Rois.
Wie is nu die Rex Regum van Jacobus van Voragine ? Aan de hand
van de oorspronkelijke tekst en van de beide vertalingen is niet uit te
maken of hier God de Vader of Kristus bedoeld wordt met de Rex
Regum. Wij hebben die benaming van God : „Rex Regum et Dominus
Dominantium", die ook prijkt op de mantelzoom van de middenfiguur
van het retabel, onderzocht 10 ) . Volgens de gegevens van de H. Schrift
wordt zij evengoed gezegd van God (Deut. 10,17 ; Mak. 13,4 ; Ps.
136, 3) , van God de Vader (1 Tim. 6, 15) en van Kristus het Lam
(Apok. 17, 14 ; 19, 16) . Maar gezien in het geheel van de teksten, die
de middenfiguur van het retabel sieren, menen wij dat Van Eyck God
(

(9) In deze uitgave vinden wij vooraan een afbeelding van een miniatuur
uit het frans Hs. van La Légende D orée, 15 de eeuw, berustend in de Bibliothèque Nationale te Parijs. De voorstelling van het Allerhe.iligenfeest is zo interessant voor ons geval dat we de beschrijving ervan hier meedelen. Boven
troont de H. Drievuldigheid : God de Vader en Gold de Zoon, gehuld in witte
klederen en mantels en op het hoofd de tiaar. Ze zitten op de troon naast
mekaar. God de Zoon zegent met de rechterhand en houdt met de linkerhand
een open boek vast dat op de knieën van beide personages rust. God de Vader
houdt met de rechterhand het boek vast en met de linkerhand de wereldbol.
Boven het boek zweeft de Duif, symbool van de H. Geest. Naast God de
Zoon, aan zijn rechterhand, zit O.L. Vrouw in een zetel met rugbekleding. De
troon van de H. Drievuldigheid wordt met engelen omkranst. Aan beide kanten
zien we drie musicerende engelen. Dit tafereel is door een wolkenband afgescheiden van de taferelen der heiligen in vier reeksen verdeeld, waarvan de
onderste reeks alleen uit heilige vrouwen bestaat. De drie bovenste reeksen
zijn meestal gevuld met heilige mannen, waartussen enkele vrouwen en engelen
te zien zijn. Ongeveer in het midden van de miniatuur staat op een dwarsliggende schriftband te lezen : „La feste de taus saints fut establie pour quatre
causes. Premièrement pour la dédication d'un temple. Secádement pour espier
ses fautes, tiercement pour aster negligence, quartement pour impetrer... "
Dit is ongeveer dezelfde inleiding van Jacobus van Voragine's hoofdstuk (in
zijn Legende Dorée) op het feest van Allerheiligen. Op de geschilderde omlijsting staat : „Omnes sancti et sancte dei orate pro nobis. Am"
(10) J. De Baets, o.p., De gewijde teksten van „Het Lam Gods" kritisch onderzocht, in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde. Gent, jg. 1961, afl. 10-11-12, pp. 594-596.
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de Vader heeft bedoeld.
De tweede bron uit de Allerheiligenliteratuur, die S. aangeeft, is de
preek : „De Omnibus Sanctis", „Over Allerheiligen ", van Honorius
van Autun, waarin deze zeer uitvoerig de allerheiligenviering in de

hemel beschrijft. Zonder twijfel mag ook deze tekst aangezien worden
als een vermoedelijke bron voor de geestelijke inhoud van „Het Lam
Gods". Prof. von Einem geeft een korte samenvatting ervan (die hieronder volgt) en citeert de slotzin van de preek waar Kristus, volgens
hem, voorkomt als de centrale figuur, die heel de allerheiligenviering
beheerst.
„Von Predigtliteratur mag an die weitverbreitete Predigt des Honorius von Autun, „De Omnibus Sanctis", erinnert werden, in der das
himmlische Jerusalem and der himmlische Garten geschildert werden,
den die heilige Manner and Frauen als Blumen schmucken. Zu den
Patriarchen and Propheten, Aposteln and Evangelisten, Märtyrern and
Bekennern, jungfrauen, Bussern and Glaubigen gesellen sich hier die
Stammeltern Adam and Eva. In hellem Licht steht Johannes der Tuf er,
der auf das Lamm hingewiesen hat. Das Lob der Dreieinigkeit and
der Jungfrau ertont. Engelchore schauen das Angesicht Gottvaters.
„Alle Heiligen rufet an mit Herz and Hand ; unter Gelöbnissen and
Danksagungen befehlt Euch ihnen, damit Euch alles, was Ihr im ganzen Jahr wider die christliche Religion verfehlt habt, der Heilige aller
Heiligen, Christus, durch ihre Fi rsprache verzeihe !"
Het wil ons voorkomen dat we deze bron in haar geheel moeten
onderzoeken om alle elementen ervan naar voren te brengen. Daarom
zullen wij de volledige tekst voorleggen vergezeld van kommentaar.
De belangrijkste zinnen worden door ons in kapitalen gezet.
Tekst en Kommentaar van Honorius' Sermoen, P.L. 172, pp. 10141022.

Als men de ganse preek doorleest zal het duidelijk worden dat Kristus niet de figuur is die de Allerheiligenviering in de hemel beheerst
en dat de figuur van God de Vader de hulde van alle heiligen in de
hemel naar zich trekt en aldus het centrum is van de hemelse glorie.
Kristus is zeker een ondergeschikte figuur, die de massa der heiligen
aanvoert als de schoonste trofee van zijn verlossingswerk van het mensdom, waarvoor Hij zich als slachtoffer heeft gegeven. Door zijn ver1 Confitebuntur toeli mirabilia tua, Domfine, etenim veritatem foam
in Ecclesia sanctorum (Psal. LXXXVIII). Coeli cottidie reprae-

sentant Dei mirabilia dom mundum illustrant per solem et lunam
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et sydera. Veritatem ejus confitetur Ecclesia sanctorum dum omnia
5 per CHRISTIJM, QUI EST VERITAS, facta esse plaudit congregatio justorum. Coeli mirabilia Dei confitebuntur quando cum
altris omnique creatura incomparabili splendore inmutabuntur.
Tunc Ecclesia sanctorum veritatem Dei confitetur, quia in judicio
a Christo generatio rectorum benedicetur (Psal. CXI) . Mirabilia
10 Dei confitentur coeli quia angeli, in quibus Deus habitat, jugiter
jubilant magnalia Dei. Veritatem ejus confitetur sanctorum Ecclesia, quia perhenniter collectio beatorum in coelesti Hierusalem
resonat Christi beneficia. Et quia hodie, karissimi, sollemnia omnium sanctorum celebramus, in congregatione nostra CHRISTUM
15 DEI VERITATEM cum angelis corde et ore concinamus, sanctos
ejus dignis praeconiis extollamus, ut eorum meritis adjuti IN
GAUDIO DOMINI aeternaliter congaudeamus.
In primis igitur in voce exultationis et jubilationis magnificemus DOMINUM DEUM SUMMUM QUEM QUI SUA MA20 JESTATE TOTUM CONDIDIT MUNDUM, quem jugiter jubilat concentus angelorum cujus dulcis laus est in Ecclesia sanctorum
(Psal. CXLIX) . Recolenda est nobis devote in unitate trinitas;
adoranda est suppliciter in trinitate unitas, per quam angelica
dignitas sublimatur, hominum humilitas ad coelestia sublevatur.
25 SANCTUS, inquam, SANCTORUM in sanctis suis est hodie laudandus, cujus sanctitate fidelium populus est sanctificandus, aeterna vita remunerandus, perhenni gloria beatificandus. Deinde
GLORIOSA DEI GENITRIX perpetua virgo Maria summis laudibus a nobis extollatur per quam perditus mundus ad vitam res30 tauratur ; quae REGINA COELORUM cunctis angelis est honorabilis, DOMINA MUNDI omnibus sanctis venerabilis. Huic
dienste is de hemel ontsloten en bevolkt en om zijn eer en glorie danken en loven al de zaligen God de Vader.
Van deze beschouwing, opgediept uit de bron van Honorius, is het
gemakkelijk af te leiden, dat wij op het retabel in de middenfiguur
God de Vader en niet Kristus hoeven te zien. Volgen wij nu Honorius
op de voet. Vooraf moet de Heer, de Allerhoogste God, die door zijn
Majesteit heel de wereld heeft geschapen (19) geloofd worden. God
de Vader eerst en ook de H. Drievuldigheid (22) . Onmiddellijk
hodie dulci armonya jubilemus per quam cum sit porta vitae,
ingressum ad vitam perpetuam habemus. Post haec sunt a nobis
glorificanda BEATORUM SPIRITUUM NOVENA AGMINA
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3 5 miranda, in quibus expressum est signaculum Dei similitudinis,
quique feliciter perfruuntur claritate summae beatitudinis. Hii
digni sunt semper FACIEM PATRIS cernere, et quia sol et luna
mirantur ejus pulchritudinem, jugiter in eum prospicere. Ex quibus tres, scilicet Michahel, Gabriel, Raphael, Patrem et Filium
40 et Spiritum sanctum suis nominibus praeferunt ; alii ter trino
numero sanctam Trinitatem exprimunt. Hos si digna vita collaudantes venerabimur, eis utique in vera vita cum sanctis Domino
consonantes coaequabimur. Dehinc justum est ut homines angelorum concives hodie ymnis of f eramus, quos angelic jam polo
45 socios SUMMUM DEUM cum illis laudare praedicamus. Ex
quibus in primis SERIES PATRIARCHARUM laudibus recolatur, de quorum semine Christus propagatur, qui est gloria omnium sanctorum et gaudium et laeticia angelorum. Hii figuris
Christum et Ecclesiam praesignaverunt et quodammodo vivis
50 operibus mysteria Ecclesiae repraesentaverunt. Adam namque, qui
de munda terra procreatur, de cujus latere femina formatur, f i
gerit qui de casta virgine generatur, de cujus latere-guramChist
Ecclesia aedificatur. Alii praecipui patriarchae bisseni forma sunt
SENATUS APOSTOLORUM DUODENI. Per hos etenim, sci5 5 licet, Seth, Enoch, Noe, Melchisedech, Abraham, Ysaac, Jacob,
Joseph, Moysen, Job, Samuelem, David, qui nominatim exprimuntur, quasi firmis columnis fideler ante legem in justitia fulciuntur. Post hos sunt nobis PROPHETAE rememorandi et magnis
praeconiis recitandi, qui futura Christi mysteria quasi praesentia
60 praenunciaverunt, et Christum pro mundo passurum suis passionibus glorificaverunt. E quibus Helyas vel Helyseus Christum
praenotat, quorum alter mortuos suscitat, alter vivus coelos pene daarna gaat de lof der hemelingen naar de Sanctus Sanctorum, de Hei lige der Heiligen, Kristus (25).
Nu volgen, zeer uitgebreid en breed getekend, vele van de figuren
die wij op het retabel ontmoeten.
De Glorierijke Moeder Gods (28) als de Koningin van de hemel (30) en de Heerseres over de wereld (31) . In die hoedanigheid is ook de Madonna voorgesteld door Van Eyck.
De negen koren en engelen. (34) Zij zien altijd het aangezicht
trat. Quatuor autern praecipui, videlicet Esayas, Jeremyas, Ezechiel, Daniel, f iguram IIIIor evangelistarum habuerunt, qui
65 quadruplum mundum copiosis scriptis impleverunt. Porro XII,
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scilicet Osee, Johel, Amos, Abdias, Jonas, Micheas, Naum, Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zacharias, Malachias, XII apostolos expresserunt, qui populum sub lege fidelem scriptis et exemplis
ad vitam instruxerunt ; inter quos major inter natos mulierum
70 JOHANNES BAPTISTA maximus fulsit, qui velut Lucifer verum
Solem praeveniens nuncius aeterni diei mundo illuxit. Hic PATRIS
AGNUM crimina mundi ablaturum digitto demonstratre, unda
tingere meruit, quern prophetarum chorus futurum longe praecinuit.
Nunc, karissimi, novae gratiae praedicatores, vitae aeternae
75
praecones, mundi judices, Ecclesiarum principes, APOSTOLOS
scilicet et EVANGELISTAS, dulcisono melo resonemus, summa
devotione celebremus qui VERBUM PATRI COAETERNUM, pro
nobis incarnatum, oculis videre, manibus contrectare, auribus
80 audire, secreta Patris ab ore ipsius ediscere, ipsum DEUM VIDERE AD PATRIUM THRONUM conscendere, et omnia linguarum genera per Spiritum sanctum percipere meruerunt, qui
sponsam Christi Ecclesiam signis et scriptis, velut gemmis et monilibus, ornaverunt, proprio sanguine laverunt atque impositam
85 naviculae sanctae crucis strenui nautae de salo hujus saeculi ad
porturn vitae evexerunt ; quam IIIIor evangelistae velut quadrigae
Dei doctrina sua de IIIIor angulis orbis in coeleste palacium
perduxerunt. Ex quibus Petrus in Ytalia pro Christo crucifigitur,
Andreas in Achaia crucis supplicio addicitur, Johannes in dolio
90 ferventis olei Romae af f icitur, Jacobus in Judaea gladio occiditur,
Thomas in India lancea perforatur, Bartholomeus in India inferiore excoriatus decollatur, Philippus in Asia cruci appensus lapidibus interimitur, Jacobus Hierosolimis de templo praecipitatus
van de Vader (37) en loven de Hoogste God (de Vader) (45).
De aartsvaders. Zij prefigureren Kristus en zijn Kerk ; vooral Adam,
uit wiens zijde Eva is gevormd, stelt Kristus voor, uit wiens zijde de
Kerk zal geboren worden. Twaalf aartsvaders (46) , zoals de twaalf
kleine profeten, worden aangezien als de voorafbeelding van de twaalf
apostelen. De vier evangelisten worden vooruitgezien in de vier grote
profeten (58) . De profeten komen na de aartsvaders en zijn, zoals
even gezegd, de voorafbeelders van de apostelen en de evangelisten.
conto perimitur ; Symon et Tatheus in Persida feriuntur, Mattheus
95 in Aethiopia gladio, Mathias in Judaea ferro astris mittuntur.
Paulus quoque, qui plus illis omnibus laboravit, pro Christo cer-
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vicem Romae praebere non dubitavit. Hii SUMMI DEI AMICI
summique inperatores, gloriosi senatores, jam in angelica curia
gloriantes triumphant, per quorum censuram omnes illorum imi100 tatores verique laudatores in sorte justorum tripudiant.
Post hos MARTYRUM est a nobis laudandus CHORUS quorum suf f ragio mundus in maligno positus (I Joan. V) est salvandus ; qui AETERNI REGIS BONI MILITES, pro donativo suo
pugnantes, sanguinem suum fuderunt, jamque victoria ab hosti105 bus potita vernanti serto laureati in coelis triumphare meruerunt.
Ex quibus signifer Stephanus lapidatur, Laurentius sequax vivus
assatur, Georgius rota dissipatur, Mauricius gladio transverberatur, Caesarius hodie in mare praecipitatur. Alii variis suppliciis
excruciate ferro trucidantur, alii laqueis vel flammis vel undis
110 strangulantur, alii a bestiis dilacerantur, alii flagris, alii fame,
alii praecipicio enecantur. Hii omnes diversis modis mundo facti
ludibrium jam amicti STOLIS ALBIS in conspectu Agni meruerunt cum PALMIS angelorum contubernium. Hos laudibus prosequamur ut quandoque Agnum cum ipsis sequi laudando mereamur.
115 Exinde lucernas Ecclesiae, scilicet CONFESSORES, domus Dei
inclitos pictores, exaltemus ; merita illorum digna laude praedicemus qui fluentis Scripturarum totam Ecclesiam irrigaverunt,
signis et bonis exemplis egregie decoraverunt. Ex quibus Martinus,
Nicolaus, Remigius, Odalricus et alii quamplures gloriosis mira120 culls velut luminaria mundi fulserunt. Ambrosius, Augustinus,
Ieronimus, Gregorius et alii quamplurimi af f luentia Scripturarum,
ceu quatuor paradysi flumina, HORTUM DEI perfundentes,
impetu praedicationis CIVITATEM DEI laetificaverunt (Psal.
XLV) . Hii quia Dominum a nuptiis revertentem pervigiles exspecOnder hen is er een, die op biezondere wijze uitschittert : Jan de
Doper. Hij mocht met zijn wijsvinger het Lam van de Vader (71)
aanwijzen en met water dopen. De apostelen mochten Het Woord van
de Vader (78) zien en horen, de geheimen van de Vader (80) vernemen en Hem, Kristus, als God zien opstijgen naar de Vaderlijke
troon (81) . Het zijn de vrienden van de Hoogste God ('97).
De martelaren (101), de goede strijders van de Eeuwige Koning
(Kristus) (103) ; zij schouwen Het Lam en wuiven het toe.
125 taverunt, jam in GAUDIO I70MINI super omnia bona ipsius

constitui meruerunt (Luc. XII).
Horum laudibus conjunguntur MONACHORUM et HERE-
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MITAREM coetus, qui carnem suam viciis et concupiscentiis
crucifixerunt (Gal. V) et ideo cohaeredes Christi (Rom. VIII)
130 jam centuplum receperunt (Match. XIX) . Horum conversationem
mundus inhorruit, atque a se perhorrescens, ut immunda purgamenta evomuit, et ipsi habitu et accu mundo illuxerunt seque ab
eo toto corde ét corpore elogaverunt, hominum frequentiam fugientes, in solitudine bestiis cohabitantes et ideo colloquio et
135 visione angelorum perfrui meruerunt. Inter quos praecipue BENE DI CfiU S praeclaris signis et prodigiis ut ignivomum jubar
resplenduit, atque egregia doctrina lucernam viae properantibus
ad vitam praevius dux nobiliter praebuit. De quorum etiam collegio Antonius, Bachumius, Hylarion, Macharius et alii innume140 rabiles signis et sanctae vitae exemplis tamquam stellae in caligine
noctis hujus mundi lucebant, et multos se imitantes de naufragio
hujus saeculi ad veram lucem pertrahebant. Hii quia aliquando
in derisu et in similitudinem improperii habebantur, et vita illorum
insania, finis autem illorum exterminium estimabantur, ecce jam
145 inter filios Dei computantur (Sap. V) .
Hinc dignum est ut melos candidulis VIRGINIBUS aptemus
et earum praeconia sonoris vicibus concrepemus. Quae sexum cum
saeculo vicerunt, carnis illecebras et mundi pompas spreverunt,
minas et praemia tyrannorum contempserunt et per diversa suppli150 cia in Sponsi sui amplexu diu cupitos venerunt. Ideo nunc secuntur AGNUM quocunque ierit et canticum novum cantant quod
nemo alius cantare potent (Apo. V) . Ex quibus Tecla bestiis
objecta igni cruciatur ; Agatha praecisis namillis super ignitas
testas volutatur ; Agnes flammis invecta jugulatur ; Caecilia f er 15 5 venti balneo imposita gladio enecatur ; Margareta variis poenis
De belijders (115), waaronder de vier grote kerkvaders, die de akker des Heren hebben bebouwd en de Stad Gods hebben gesticht (122) .
De monniken en eremijten : Deze, geleid door Benediktus.
De maagden (146) volgen het Lam, zingend een nieuw lied.
De weduwen en weduwnaars.
De boetelingen en al de gelovigen die zalig zijn geworden.
De multi militum, de vele strijders, die de Kerk hebben verdedigd (190).
dilaceratur ; Lucia, rogo imposita, ferre trucidatur. Simili exitu
aliae innumerae discruciatae Christum Virginis Filium adierunt;
aliae vero per pia studia ad matrem Virginem his sociandae per-
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venerunt. Haec quia accensis lampadibus venienti Sponso obvia160 bunt, cum eo ad nuptias intrabunt (Matth. XXV) .
Harum laudibus VIDUAE associantur, in quibus nuptiae Christi causa non iterantur. Ex quibus Felicitas cum filiis VII se
hostiam vivam D eo obtulit ; Symphorosa cum totidem victima
Christi succubuit ; Theodota cum tribus filiis, Sapientia cum toti165 dem filiabus pro Christo immolari meruit. Sic aliae plurimae
diversis poenarum generibus af f ectae regnum coeleste sunt adeptae. Aliae vero piis laborious continentiae studentes, jam cum
prudentibus virginibus sunt gaudentes. Jam nunc plectrum linguae
CONJUGATIS solvamus eosque condigno honore solvamus, per
170 quorum procreationem saeculum reparatur, a quibus et Christo
cottidie in suis membris ministratur. Ex quibus Adranus, hartante
conjuge, pro Christo mortem sustinuit ; Marcellianus cum Marco,
instigante Sebastiano, spretis uxoribus, se discrimini obtulerunt ;
Eustachius cum uxore et filiis hodie necem subuit. Alii, vero innu175 merabiles per bona opera consecuti sunt divicias incomparabiles.
Cum his laudem prosequamur POENITENTES, eorum exempla sequi studentes, qui peccata sua elemosinis redemerunt, ac
sequentibus bonis transacta mala operuerunt. Ex quibus ille quern
species monialis decepit, kartam diabolo traditam per Basilium
180 recepit, Theophilus, ob ambitionem apostata factus, manuscriptum
per Dei genetricem poenitens a diabolo rehabuit. In Vita Patrum
facinorosus, in sepulchris a daemonibus flagellatus, multis signis
claruit ; Maria Aegyptiaca, Pelagia, Thays sororque solitarii,
foedae meretrices, per poenitentiam factae sunt fervidae Christi
185 amatrices. Alii vero absque numero poenitendo ditati sunt vitae
praemio.
De landbouwers, de vrome vrouwen en de onderdanige kinderen (192).
Dan worden sommige groepen nog eens voorgesteld als zovele en
verschillende bloemen, die de hof van God versieren (203).
De Rex Gloriae (213), de Koning der Heerlijkheid, naam die wij
verder nog zullen ontmoeten, kan zowel van God de Vader als van
Kristus gezegd worden.
Het tweede deel van de preek (216) is een fakultatief bijvoegsel.
-

Horum laudibus OMNES FIDELES subjungamus ex quorum
numero nos ipsi esse satagamus. Qui ut Ecclesiae membra corpori
effuse inhaeserunt et per operationem nunc ad caput Christum

235
190 pervenerunt. Ex quibus MULTI MILITUM ut matrem Ecclesiam
defendant saepe pugnando propium fundunt cruorem ; plerique
AGRICOLAE ut earn pascant per laboris liquescunt sudorem ;
plurimae MULIERUM per castitatis pollent pudorem ; quamplures PUERORUM florent parentibus deferendo honorem. His quia
195 in vinea Domini desudantibus impii insultant, jam in requie laudes Deo persultant. Hii oornes ut varii flores hortem Dei ornaverunt atque aeternae vitae odorem factis et dictis spiraverunt.
Unde cum Ysaac Jacob benedixit talia verba dixit : Ecce odor
f ilii mei sicut agri pleni, cui benedixit Dominus (Gen. XXVII) .
200 Isaac Jacob benedixit quia Christus fidelium populum benedictum addicit. Ager plenus est totes mundus odore sanctorum
repletus. Diversi flores sunt diversi justorum mores. Ex quibus
PATRIARCHAE ut flos narcissus fide vernabant ; PROPHETAE
ut jacinctus spe coruscabunt ; APOSTOLI velut palmites de vera
205 vite pullulantes, uvae florem cantate praeferebant ; MARTYRES
pacientia ut rosa candebant ; CONFESSORES ut crocus sapientia
f ulgebant ; VIRGINES castitate ut lilium nitebant ; MONACH.I
purpuram regni humilitatem ut viola praemonstrabant ; CONJUGATI aliique fideles per alias flores expressi in virtutibus radia210 bant. Hii omnes in aspectu Dei exultantes epulantur et in laetitia
delectantur (Psal. LXVII) . Amplius non esuriunt neque sicient
(Apoc. VII), sed omnibus deliciis pro voto affluent, adhuc duplex
gaudium habituri cum corpore et anima simul REGEM GLORIAE in decore suo sunt visuri. Tunc quippe sicut sol fulgebunt
215 et aequales angelis erupt.
(Si vis, potes hic f ineen f acere ; si auteur expedit, haec adice) .
De hac felici angelorum et hominum copulatione promittit DoHonorius zegt aan de lezer of aan de leerling - predikant : U kunt hier
eindigen of, als gij het nuttig vindt, wat volgt toevoegen. Hij beschrijft
verder het Hemels Jerusalem, het Vredesvisioen, dat een zalig samenzijn is van engelen en mensen, waar de ware Vrede, die Kristus is,
in de Vader (221) van aangezicht tot aangezicht wordt aanschouwd.
God de Vader is ook hier dus de hoofdpersoon waar allen, ook Kristus, naar heenwijzen. Al de boven vermelde groepen van zaligen worden weer ten tonele gebracht, maar nu als zovele delen van de Heminus prophetica locutione : Ecce ponam Hierusalem in lapides
preciosos (Isa. LIV). Hierusalem, quod dicitur visio pacis, est
220 angelorum et hominum cohabitatio quae veram pacem CHRISTUM
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IN PATRE FACIE AD FACIE.M contemplatur. Haec in lapides
pretiosos ponetur quia Hierusalem ut civitas de electis hominibus
in virtutibus preciosis construetur. Sternam per ordinem lapides
ejus. Lapides Hierusalem per ordinem sternentur dum electi pro
225 meritis inter ORDINES ANGELORUM disponentur. Muros ejus
in smaragdos. Muri Hierusalem smaragdinei sunt angelici ordines
noveni ; qui jugi visione Dei viridescunt et perhenni gloria splendescunt. Fundamenta ejus in saphiris. Fundamenta Ecclesiae PATRIARCHAE fuerunt qui earn coelestibus factis praefigurando
230 fundaverunt, et ideo ut saphyrus aerio colore fulserunt. Propugnacula ejus in jaspides. PROPHETAE sunt Ecclesiae propugnacula, quia eorum scripta sunt tuta contra daemones et haereticos defensacula. Hii erant ut jaspis viridantes, quia in fide erant
pulchre vernantes. Portas ejus in lapides scuiptos. Portae sunt
235 APOSTOLI, per quorum doctrinam intramus Ecclesiam, et per
quorum censuram introducemur ad gloriam. Heae de sculptis lapidibus aedificantur, quia bona exempla scriptis et factis apostolorum veluti sculpta fidelibus repraesentantur. Omnes terminos
ejus in lapides desiderabiles. Omnes termini ejus Ecclesiae sunt
240 omnes populi, omnes linguae, omnes nationes, omnes gradus,
oornis conditio, oornis aetas, oornis sexus. Hii ponuntur in lapides
desiderabiles, quia de his omnibus eliguntur aedif icio Dei aptabiles. Universos f ilios tuos doctos a Domino ; universos filii Ecclesiae a Domino docti erunt cum in illa vita amnia in Deo videbunt;
245 nichil est enim quod eos lateat cum Deum, in quo amnia consistunt, inspiciunt. Multitudinem pacis filiis tuis. Ibi multitudo pacis filios Ecclesiae occupabit, quia torrens pacis de omnimoda gloria in eis redundabit. In justicia fundaberis. In justicia
melse Stad Jerusalem. Dan volgen nog mystieke beschouwingen over
het contemplatieve en aktieve leven, dat zich vooral uit in de werken
van barmhartigheid, over de acht zaligheden en over de zeven gaven
van de H. Geest.
Het slot van het sermoen (325) herinnert nog eens aan de instelling
van het Allerheiligenfeest door de pausen Bonifatius en Gregorius,
en zet de toehoorders aan om te bidden, samen met alle heiligen, voor
het verkrijgen van vergiffenis van de zonden, bedreven in het verhaec civitas fundabitur, quia in Christo locabitur per quern unius250 cujusque meritum juste remunerabitur. Ponam visitationem foam
pacem (Isa. LX). Cum hic a Domino visitamur, pro peccatis fla-
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gellamur ; ibi autem nostra visitatio erit pacis multiplicatio. Et
praepositos tuos justiciam. Cum praelati hic a nobis facta nostra
juste exigunt, digne nos poenis subigunt ; ibi autem justicia nobis
255 imponitur cum Christus justicia nobis in praemio dabitur. In terra
tua non audietur ultra iniquitas quia ibi regnabit aeterna aequitas. In terminis tuis non erit contricio et vastitas, quia exuberat
ibi dulcis consolatio et caritas. Salus muros tuos occupabit et portas
tuas laudatio ; quia inter angelos et sanctos per apostolos intro260 ductos erit perpetuae salutis jocunda congratulatio. Non erit tibi
amplius sol ad lucendum per diem, nec splendor lunae per noctem,
sed erit tibi Dominus in lucem sempiternam et Deus tuus in gloriam aeternam. Non occidet ultra sol tuus et Luna tua non minuetur, quia Dominus pro luce sempiterna tibi stabilietur. Populus
265 tuus omnes justi in perpetuum, terram haereditabunt, ubi gaudium et laeticiam obtinebunt. Non aedietur in te ultra vox salutis
et exultationis et vox gaudii cantici et gratulationis. In civitate
quippe sonant jugiter organa sanctorum ; ibi suavissimo melo
dulcisonum ymnum jubilant sine cessatione concentus angelorum.
270 Haec civitas vocatur Dominus, ibidem, quia Deus ibi erit in omnibus electis idem. In hac gloria angeli per caritatem permanserunt, ad hanc omnes sancti per fidem et operationem pervenerunt.
Horum neutrum sine altero valet ; conjuncta hominum ad vitam
transferent. Sine fide est enim impossibile placere Deo (Hebr. XI),
275 et fides sine operibus dicitur mortua esse (Jac. XX) . Unde et
populo Dei lex in duabus tabulis datur (Exod. XXXI), quia per
fidem et operationem homo salvatur. In una namque tabula tria
ad Deum pertinentia continebantur quibus fides Trinitatis exprimebatur. In altera VII ad proximum pertinentia promulgabantur,
lopen jaar.
De Heilige der Heiligen zal vergiffenis schenken door de tussenkomst van al de heiligen. Honorius spreekt de hoop uit, eens met alle
heiligen en engelen verenigd te zijn in de eeuwige zaligheid.
Dit slot is eschatologisch gekleurd, want de predikant ziet de Rex
Gloriae, de Koning der Glorie, als in een toekomstig verschiet. Abs de
Rex Gloriae zal gekomen zijn (340) en als Hij het godsrijk zal gesticht hebben (341), zullen allen verenigd worden in zijn Paleis, sa280 per quae operatio instruebatur. Legitur quod, Jacob duas sorores
habuerit pro quibus septenis et septenis annis servierit, et ex una
VI filios, ex altera duos tantum genuerit (Gen. XXIX, XXX) .
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Jacob populum f idelium exprimit, qui per duas vitas, activam
scilicet et contemplativam, ad haereditatem vitae aeternae pervenit.
285 Lia quippe est saecularis vita quae VI filios generat dum VI opera
Evangelii perficere properat, esurientes scilicet pascendo, sitientibus potum tribuendo, nudos vestiendo, hospites recipiendo infirmos visitando, incarceratos omnesque af f lictos consolando (Matth.
XXV) . Pro hac conjuge Jacob VII annos servit dum devotus po290 pulus VII legalia praecepta implere contendit, scilicet patrem et
matrem honorare, nullum manu vel lingua mortificare, non moechari, nec furari, non falsum testimonium dicere, non rem alterius concupiscere, non uxorem nec omnia illius auferre (Eod. XX) .
Porro Rachel pulchra est spiritualis vita ; quae duos filios parit
295 dum jugiter vel legere vel orare aut verbum Dei audire vel aliis
praedicare satagit. Pro hac etiam Israel VII annos famulatur dum
fidelis populus VII evangelicis institutis inhianter subjugatur ;
dum student esse spiritu pauperes, mites, lugentes, justiciam esurientes, misericordes, mundicordes, pacifici (Match. V) . Et ut his
300 florere mercantur, VII donis Spiritus sanctie informatur, et haec
assequi VII peticionibus Dominicae orationis precantur. Per spiritum namque timoris sunt voluntarie pauperes ut a malis li erari
valeant et regnum coelorum haereditate capiant. Per spiritum
pietatis sunt mites ne in temptatione inducantur et terram viven305 tium possidere digni habeantur. Per spiritum scientiae sua et
proximorum mala lugent ; in se peccantibus debita indulgent ut
et illorum debita relaxentur et tristicia eorum in gaudio conversa
consolentur. Per spiritum fortitudinis fame et sits justiciae afficciuntur et ideo pane cottidiano vel supersubstantiali saturabuntur.
310 Per spiritum consilii misericordes esse conantur ut voluntas Dei
men met de Bruid en de Bruidegom. De hemel schijnt dus te wachten
op een voltooiing, op de stichting van een nieuwe gemeenschap ( ) .
Op een door God alleen gekend ogenblik zal de verlossingstijd afgesloten worden en zal de tijd der zaligheid in vervulling gaan. Dat
schijnt mij ook de sfeer te zijn van „Het Lam Gods" ; ook daar is het
alsof men wacht op een voltooiing van het verlossingswerk van Kristus.
Het Lam staat er steeds in offerende toestand en de fontein borrelt
de verlossingsgenaden. De schitterende kroon, voor de voeten van de
sicut in coelis cum angelis, ita et in terra cum hominibus perf iciatur, et ipsi misericordiam Christum consequantur. Per spiritum
intellectus sunt mundicordes ut eis regnum Dei adveniat et Deum
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facie ad faciem sicuti est videant (I Joan. III) . Per spiritum sa 315 pientiae sunt pacifici ut Patris nomen in eis sanctificetur, et ipsi
filii Dei vocentur. Et quia in his singulis persecutionem propter
justiciam patiuntur, ideo regnum coelorum jure haereditario cum
angelis summa beatitudine sortiuntur. Et quia eis homines exprobrant, maledicunt, omne malum propter nomen Domini mentien3 20 tes dicunt, beati erunt ; quia in gaudio et exultatione copiosam
mercedem habebunt (Match. V) .
Debet autem nosse vestra fraternitas cur haec sancta institute
sit sollemnitas. Romae antiquum templum Pantheon in honore
omnium deorum, immo daemoniorum, erwt, quad papa Bonif a325 cius, eliminata omni spurcicia ydolorum, in honore Dei Genitricis
Mariae et omnium martyrum in Maio dedicaverat. In primis enim
non nisi sanctae Mariae et martyrum festivitas colebatur, sed processu temporis, Christiana religione crescente, etiam confessorum
sollemnitas instituebatur. Unde quidam Gregorius papa eandem
330 festivitatem in honore omnium sanctorum hodierna die instituit
celebrari, ut quicquid toto anno humana fragilitas in celebrationibus sanctorum neglexisset, eorum meritis possit hodie relaxare.
Igitur, karissimi, omnium sanctorum meritis et precibus quaerite
hodie Dominum (Psal. CIV) orando ; quaerite faciem ejus semper
335 bene vivendo ; et invenietis requiem animabus vestris (Matth.
XI) in aeterna gloria regnando. Omnes sanctos ore et corde invocate, votis et laudibus vos eis commendate ut quicquid toto anno
gessistis contra Christianam religionem, SANCTUS OMNIUM
SANCTORUM CHRISTUS relaxet vobis per illorum interces 340 sionem ; et cum IDEM REX GLORIAE admirabilis fieri in omnibus sanctis suis venerit, atque de angelis et hominibus unam remVader, lijkt mij bestemd voor de eindverheerlijking van Het Lam,
Kristus, waar hemel, aarde en gans de schepping op wachten.
publicam fecerit, vos in hac copulatione mereamini in clarissimo
regni ejus palacio congregare, et in nuptiis Spansi et sponsae cum
omnibus choris angelorum et sanctorum perenne alleluia decantare.

De Beeldbronnen.
Na de geschreven bronnen komt S. aandragen met de geschilderde
bronnen uit de kunsttraditie van vóór Van Eyck. Iedereen zal het met
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hem eens zijn om te beweren dat de beeldbronnen voor de schilder
een grotere rol gespeeld hebben dan de geschreven bronnen. Ik denk
echter dat men het met hem niet eens zal zijn, waar hij beweert dat
zelfs de opdrachtgevers en raadgevers inzicht moeten gehad hebben
in de kunsttraditie vanaf de vroegkristelijke tijd. Een feit is toch zeker
dat wij de struktuur van de vroegkristelijke kunstwerken terugvinden
in het altaarstuk van Van Eyck. Aan de hand van vele voorbeelden
wordt dit hier zeer overtuigend aangetoond. Die struktuur bestaat uit
een bovenste zone, waar de grote figuren prijken en uit een onderste
zone, waar de kleine worden afgebeeld. Op de bovenste zone ziet men
de openlijke verheerlijking van Kristus, op de onderste zone de ver
triomfbeeld van Kristus en de Allerheiligenviering schij--borgen.Ht
nen de motieven te zijn geweest van de ontwerper en schepper van
het retabel. Daaruit zou dan volgen dat de middenfiguur niet God de
Vader maar Kristus is.
Dat deze traditie, overgenomen door Van Eyck, doorstroomt tot in
de nabijheid van de meester ziet S. in de voorstelling op de gestikte
paramenten van Het Gulden Vlies (Wenen, Kunsthistorisches Museum), alhier ontworpen en vervaardigd in de eerste twintig jaren van
de 15de eeuw. Prof. von Einem schrijft daarover het volgende : „Auf
den drei grossen Chormänteln ist die Glorie des Himmels dargestellt:
Gottvater, Maria, Johannes der Tauf er, darunter die Engelscharen,
Heilig Bekenner, Propheten- gleichsam das ganze Programm des Genter Altares, freilich in einzelne Figuren aufgelöst." Weerom geldt hier
het twee- zonen - systeem : de grote figuren op de schilden van de koor
kleine figuren. Het is zeer opvallend en merk--mantelsdro
waardig dat de figuren van de drie schilden zeer gelijken op die van
het Gentse Retabel en op die van „De Levensbronnen" (Prado, Madrid) , zodat hier gerust mag gewaagd worden van een beïnvloeding
door Van Eyck. De hoofdfiguur op het schild van de middenste koormantel is, mijns inziens, wel God de Vader. Trouwens ook S. ziet er
God de Vader in, zoals boven door hem wordt toegegeven, alhoewel
de titel van de cliché luidt : Christus - Pluviale. Een vergissing ? De
vraag is nu, hoe brengt S. dat overeen met de Majestas Domini ? Hij
voert toch de gestikte voorstelling der koormantels aan als een bewijs
voor die stelling.
-grond
Dezelfde struktuur van het Gentse Retabel kan men terugvinden op
een vermoedelijk jeugdwerk van Van Eyck ; „De Levensbronnen"
(Madrid, Prado) . Ook daar blijft de twijfel zweven over de middenfiguur, Kristus of God de Vader. Als men er van uitgaat dat de Ver-
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heerlijkte Kristus steeds wordt uitgebeeld met het Lam aan zijn voeten, zoals in de vroegkristelijke kunst, dan moet op „De Levensbronnen" en op „Het Lam Gods" de middenplaats ingeruimd worden voor
Kristus. Maar wat dan met de sterk doorwegende traditie van de
Vaderfiguur ? Heeft men hier te doen met een teologische dubbelzinnigheid of met een verwisselbaar tema ?
Tenslotte kunnen wij alleen vaststellen dat hier twee verklaringen
parallel samenlopen : de Vadertraditie, die meer steunt op de schrif te
bronnen en de Kristustraditie, die haar steun vooral vindt in de-lijke
beeldbronnen. Al met al zijn de eigentijdse bronnen en getuigenissen
ten voordele van de Vaderfiguur. Van Eyck kan evenwel het tweezonen-systeem hebben overgenomen, zonder zich gebonden te achten
aan de figuur van God de Vader of van Kristus.
We zijn dus met het probleem van de middenfiguur nog niet klaar.
De navorsing heeft daarvan nog geen besliste oplossing gevonden.
Dit moge des te meer alle kunstkritici, en vooral de Vlaamse navorsers,
aanzetten om onverdroten verder te zoeken, want het kleinood van
onze Vlaamse Kultuurschat is dat waard.

KANTTEKENINGEN BIJ HET 'BOEG VAN MEDICINEN
IN DIETSCHE'

RIA JANSEN SIEBEN
-

verscheen bij E.J. Brill, te Leiden, de dissertatie van W.F.
Boec
van 1t4edicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse comDaems,
pilatie van medisch -farmaceutische literatuur. De basis-tekst van deze
uitgave is die uit de 14e-eeuwse codex 1328 van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, ff. 72-127, waarvan de taal hoofdzakelijk
Utrechts/Noord-Brabants is. De uitgever, een farmaceut, heeft enorm
veel respect opgebracht voor de filologische kant van zijn onderneming. Hij heeft getracht overal, waar ook maar mogelijk, aan de
wensen van de filologen inzake teksteditie tegemoet te komen.
Het wetenschappelijke aspect van deze studie ligt vanzelfsprekend
buiten onze bevoegdheid, maar te oordelen naar de unaniem lovende
besprekingen van specialisten zoals G. Keil (Niederdeutsche Mitteilungen, 24, 1968, pp. 141-8), A. Lindgren (Pharmacy in History, XI,
1969, 18-19) en D. Goltz (Sudhoffs Archiv 3, 1968, pp. 277-9) is
het een buitengewoon verdienstelijk werk.
Aangezien deze tekst ons ook taalkundig bizonder boeiend leek,
zouden wij het jammer vinden de filologen niet te wijzen op de rijkdom aan materiaal die het bevat 1 ), zodat deze uitgave tenslotte niet
uitsluitend zou terechtkomen in een vakbibliotheek voor wetenschapshistorici en verloren gaan voor de taalstudie. Want dat is beslist nooit
de bedoeling geweest van de bewerker.
We bespreken hier dan enkele interessante gevallen op lexicologisch
gebied, die telkens een aanwinst betekenen op onze middelnederlandse
woordenschat. Met opzet worden daarbij weinig of geen plantnamen
opgenomen, omdat wij daarvoor niet steeds voldoende botanisch
onderlegd zijn.
p. 104 Hier beghint een nuttelike cort boec van medicinen gheIn 1967

(

(

1

) C.G.N. De Vooys vestigde reeds de aandacht op het hs., in. TNTL LXII

(1942), 127-134.
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maect in dietsche, dat ghetoghen es ende ghecopuleert uut Galienus boeken ende Avicenne:
gheco puleert : een ww. copuleren komt niet voor in Mnl.W.3, wèl
( 3,1888) coppeleren, -eeren, als „volksuitspraak van compileren" _
uit verschillende schrijvers bijeenbrengen.
Fonetisch verzet niets zich tegen de bewering van Verdam, met
assimilatie mp > ppen volksetymologische bijgedachte aan koppelen, maar, in het licht van deze nieuwe vindplaats, ziet het er
eerder naar uit dat coppeleren een verbastering zou zijn van co puleren < lat. copulare = bijeenbrengen, verbinden, associëren, verenigen .
p. 106 Urine gleyende als loet betekent den doot : een ww. gleyen
is in het MnI.W. niet opgetekend. De betekenis is duidelijk dank
zij de Latijnse tekst : urina liventi ut plumbum ; livere = een blauwachtige kleur hebben. De etymologie van gleyen c.s. hopen we uitvoerig in een aparte studie te bespreken.
p. 107 Mer als die scume grof is ende groet duppel heeft ende die
vast bliven staen :
duppel
pel heeft als varianten : doppen en droppen. Het laatste lijkt
eerder een copiisten-interpretatie te zijn van een niet-begrepen
woord. Dop vinden we in het MnI.W. 2,305 : „oorspronkelijk alles
wat uitgehold is, en daardoor een zekere ,ronding bekomt", en kan
hier dus uitstekend de door W. Daems op p. 326 aarzelend voorgepel is dan een (hier meerstelde betekenis „luchtbel" hebben. Duppel
voudig) diminutief bij dop, dup ('voor mv. met apocope in Brabant
en Limburg : zie Van Loey, Mnl. Spr. I, 12 a en Aant.) .
p. 113 versch penide : MnI.W. 6,242 heeft maar twee voorbeelden voor penide, waaruit het genus niet op te maken is. Daarom
noteert Verdam na het lemma : „znw.vr. (?) ". Uit deze vindplaats
blijkt wel dat het woord onzijdig was, zoals trouwens in het Latijn:
penidium (Dodon. 1384a ; cit. MnI.W. 6,242) .
p. 115 naestriken (in een opsomming van zwaar te verteren spijzen) : aansluitend bij Mnl. Hwb. 388 (niet MnI.W. !) noster,
nostric, waarbij uiteraard geen bronnen of verklaringen gegeven
worden. Bij Kluge (Etym.Wb. 17 5 16) vinden we Naster : eerst
nhd., mndd. nuster. Ook het Eng. kent nostril = neusgat < ags.
naes- yrel, nos- yrl, waar het een samenstelling is. Het Duits is,
volgens Kluge, vermoedelijk een simplex, nl. een r-afleiding uit
nos- (Ablaut bij nare) , met ingelaste t. Dit kan eveneens opgaan
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voor mnl. poster, maar het tweede element in níestriken en nostric
is niet duidelijk : hebben we hier een nominaal compositum of een
afleiding m.b.v. een suffix ?

p. 115 visch die in staenden water lopen : waarbij lopen duidelijk
de betekenis „zwemmen" heeft, die niet voorkomt in Mnl.W. 4,
793 sqq.

p. 115 strusen : in een opsomming van allerlei moeilijk te verteren, inheemse spijzen ( ), doet dit woord, indien het hier werkelijk
de betekenis „struisvogel" heeft, vreemd aan. Kan er misschien
in onze streken een vogel bestaan hebben die eveneens de naam
struus had ? Het Griekse woord Srpou 4o S , att. ^TPou.^o S,
betekende in de eerste plaats „mus ", vervolgens, met of zonder
toevoeging van icLi, ,,struisvogel".
Zie tevens Mnl.W. 7, 2352 : struustasse : van 2 struustassen, 6 g.,
10 cr. in de Rekeningen van de kerkmeesters der Buurkerk te
Utrecht (15e eeuw) . Dit woord (struustasse) is volgens Verdam
niet duidelijk, maar in de veronderstelling dat ook bij ons struus
als naam voor een andere vogel dan de struisvogel zou kunnen
gebruikt zijn, zou struustasse eventueel de betekenis „weitas" kunnen hebben.
Diernamen worden wel eens vaker op een ander dier toegepast,
cf.. libaert < leopardus. ( 3 )
p. 115 Van dinghen die quade humoer maken [ ... I vische sonder
scuben, broecvisch, salm, [ ... I : broecvisch = vis uit modderig
water ?
p. 116 : niet duidelijk is scellen diemen van stael maect (scellen =
schilfers) , midden in een reeks middelen om te vermageren. Wordt
met stael bedoeld „stengel" ? Maar van welke plant dan ?
2

(2) O.m. alle longhen, alle vetheyt, rapen, wortelen, zenen, nyeren, maghen,
strusen, tortelduven, beersvleysch ende die buke van allen dieren.
(3) Zie eveneens 0. de Neve, Das (I), in Ts. 55 (1936), 177-193 : „Het
woord das werd eertijds, behalve in de beteekenis van fr. blaireau, gebruikt als
benaming van het damhert, de ree, de gems, en waarschijnlijk ook de antilope."
(p. 193) , en eveneens J. Meertens, Vogelnamen. III. De ekster, in T.T. 21
(1969), 190 vv. : „Anderzijds wordt de ekster met een aantal namen van
andere vogels genoemd :'', t.w. de kraai, de bonte kraai, het kauwtje, de
spreeuw en zelfs de sperwer ! (p. 191) .
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p. 132 Item, dat cruut ghedroncken mit wine en laet dat lichaem
niet vrewen ; en
p. 137 Item, menie in water ghesoden ende mit dien water wrijf;
die ghevrewet is, hi sal ghenesen.
In de Woordenlijst (p. 333) schrijft Daems wij vrewen : „ ondanks
MNW onbegrijpelijk ". Gezien de voetnoot op p. 137: „zie ook
vrewen, f. 87r", stelt Daems dus beide werkwoorden gelijk. Dit is
niet a priori uit te sluiten, hoewel op p. 137 wel een part. perf. van
wriven bedoeld kan zijn (met een tamelijk onverwachte vorm
ghevrewet i.p.v. ghevrewen) : „ die ermee ingewreven werd, zal
genezen .
Maar op p. 132 hebben we zeer duidelijk een inf. vrewen, niet ver
Na enig zoeken vinden we daar echter (9,245) :-meldinhtM.W
vervreuwen (met slechts 2 vindplaatsen : Bartholomeus Engelsman, N- Holl., 1485, en Pelgrimage, geschreven in Holl. naar
O- Vlaams voorbeeld, 15e eeuw) : „van koude verkleumen of ver
woord staat vast, maar een ww.-stijven.Dbkaht
vreuwen of vreeuwen is nergens gevonden ; ook is niet te gissen,
tot welke woordfamilie het behooren zou."
Van het door Verdam gestelde simplex hebben we dus in het Boec
van Medicinen op z'n minst één voorbeeld (de spelling vrewen
i.p.v. vreuwen is normaal : cf. lewenvleysch, p. 114, e.a.), en ver
sluit hier ook ghevrewet (p. 137) bij aan : één van de-moedlijk
twee vbb. van vervreuwen bij Verdam is een part. perf. en heeft
als vorm : vervreeuwet. De betekenis „verkleumen, verstijven" past
uitstekend. Wat de etymologie betreft, deze blijft duister, in ieder
geval zolang we niet weten of we een stam -eeuw- of vreeuwmoeten veronderstellen. In het eerste geval zou vervreeuwen een
stapelprefix hebben, zoals vervreischen (Mnl.W. 9, 241) 4
. (

)

p. 140 Item, dat melc ghebesicht mit syroep van fyolen is herde
goet denghenen die dorren of dorre borst hebben :
van dorren = „ dor worden" komen in het Mnl.W. 2, 361 slechts
twee voorbeelden voor, waarvan één (Hadewijch 1, 50, 75) in de
onpersoonlijke vorm staat, en het andere (Barth. 695a) niet op de
mens, maar op een boom slaat.

4 ) C.G.N. De Vooys wees reeds op het ww. vrewen in deze tekst, in
TNTL 62 (1942), p. 133, en haalt voorts nog andere interessante woorden
aan uit het Boec van Medicinen.
(

246
p. 149 nem rute ghebraken ten saep toe : ghebraken zou eventueel een oostelijke vorm voor ghebroken < breken kunnen zijn,
wat in deze tekst, bij ontstentenis aan andere voorbeelden van wis
hoogst onwaarschijnlijk is. Het lijkt dus normaler dit-selinga/o,
part. te doen aansluiten bij de inf. braken, een afleiding van breken :
zie Mnl.W. 1, 1415. Aldaar komen echter slechts de volgende
betekenissen voor : 1) radbraken (?) , 2) woeden, 3) nachtbraken,
4)misdoen tegen. In de geciteerde zin is braken echter kennelijk
synoniem van breken in betekenis lb (Mnl.W. 1,1429) : „ stampen,
fijn maken ", zoals in het daar aangehaalde excerpt : So seldi nemen
rute ende peper ende brekent daernaer ende drinkent sap met wine
(M. & Vr. Heim. 2083). Toch blijft er een probleem : het part.
heeft hier een sterke vorm ; volgens Verdam (1,1415) is braken een
zwak ww., maar bij de vindplaatsen komt geen deelwoord voor.

p. 157 Item, fyolenstadelike ghenomen in warmoes, hout den
licham rat ende coelt die lever, is si teheet : rat wordt door de uit
woordenlijst verklaard (p. 330) : „vlug, snel ; hier -gevr:ind
lenig ". Voor rat = „lenig" is geen bewijsplaats gevonden en het is
niet nodig die betekenis hier te veronderstellen. Eerder zou het
kunnen aansluiten bij gerat (Mnl.W. 2, 1492) : „2) flink, degelijk".
Hoe het ook zij, veel verschil maakt dit niet uit. Wèl heeft belang
dat het Mnl.W. 6, 1065 slechts één vindplaats heeft voor rat:
M. Loop II, 447, en op 2, 1492 slechts twee voorbeelden van gerat,
betekenis 2.
p. 162 Ende ist van heter zaken, dat salmen weten bi scrindinghe
ende berninghe der oeren ; en
p. 164E Dat water heeft cracht scrijndinghe ende steecten der oghen
te verdreven van heter zaken :
scrindinghe komt niet voor in het Mnl.W. Het is volgens de vorm
een nomen actionis bij schrinden (Mnl.W. 7, 770), waarvan het
bestaan slechts vermoed wordt dank zij twee samenstellingen :
verschrinden (Mnl.W. 8, 2379-80) : één vindplaats in Limb. Serm.
47a, en teschronden (s.v. teschrinden, Mnl.W. 8, 271) : driemaal
in dezelfde tekst : Boëthius 39.
schrinden = openbarsten, opensplijten, zodat scrindinghe dan zou
moeten betekenen : kloof > (hier) wonde.

p. 165 later ter gheestenziecheyden van binnen, ende ter kranc

-

heit der ruveren :

247
op p. 330, in de Woordenlijst, wordt bij ruveren genoteerd : „bij
MNW ruware (van „ruig ") ?' .
Eerst hadden we liever gedacht aan een verband met mnl. rove =
„schurft" + - er-suffix, dus „schurftige ", maar een geneesmiddel
dat heilzaam zou zijn èn voor geestesstoornissen, èn voor schurf t
lijkt wel heel onwaarschijnlijk.
Wat de betekenis betreft, een nomen agentis * rever, bij reven
(Mnl.W. 6, 1313-4) = „ijlen, aan verstandsverbijstering lijden ",
zou uitstekend passen. Maar hoe kunnen we dan de wisseling e
(* rever) / u (ruver) verklaren ? De etymologie van reven schijnt
niet vast te staan. Franck-Van Wijk, s.v. revelen (546) citeert mnl.
en mnd. reven = „ onzin praten, gek zijn ", mhd. rëben = „ droomen, verward zijn ", met als waarschijnlijke oorsprong fra. rêver,
dat op zijn beurt misschien in verband zou staan met lat. rabies.
Dit laatste is weinig waarschijnlijk. Een (Latijnse) bilabiaal gevolgd door i of j geeft in het Frans steeds een palatale fricatief
(chuintante), stemhebbend of stemloos naargelang van het al dan
niet stemhebben van de bilabiaal : frankisch * hapja > fra. hache ,•
lat. tibia > fra. tige. Zodat lat. rabies, rabia in het Frans rage moet
geven, wat trouwens het geval is. De vorm rêver = ouder Frans
(r)-esver kan dus moeilijk ontstaan zijn uit lat. rabies.
We kunnen echter wèl een ontlening lat. > germ. veronderstellen
met b > v. Zou reven dan niet een bijvorm kunnen zijn van een
niet-geattesteerd * raven, uit of in verband met lat. Tabere = „woedend, wild zijn" ?
Steun voor een a-vorm vinden we:
1) in het eng. ww. to rave = „ijlen, raaskallen ", reeds in 1374,
bij Chaucer (dus ook gesproken met /a./). De Engelse woorden
geven het volgende : E. Weekly, Etym. Dict. (1921) 1203 :-boekn
J. rêver, OF. also raver, resver ; cf. OF. desver, to be mad. Both
are of unknown origin." ; C.T. Onions, Oxf. Dict. of Engl. Etym.,
(1967) s.v. rave : ,,prob. ONF raver, rel. obscurely to (M)LG
reven, be senseless." ; E. Klein, Compr. Et. Dict., (1966) s.v. rave :
„OF. raver, resver [... I . O-F. resver is formed fr. pref. re- and
* esver, 'to wander, roam about' (whence also desver, 'to be mad') ,
fr. Gaulish-Latin base * esvo, 'vagabond', [ ... l." ;
2) in het mnl. subst. ravescellicheit (MnI.W. 6, 1071) = ,,krank
waanzin, ijlhoofdigheid ", maar waarbij Verdam het-zinghed,
eerste lid rave- niet kan verklaren (scellich is mnd. en mhd. : dol,
razend) . Eveneens onverklaard bleef het subst. * ravien (Mnl.W.
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6, 1071) : (Hi) hudet hem voor die ravien ende tempeest ( 5 der
giiader tonghen onder die scaduwe der rootsen (Con. Som.2 p. 393) .
Verdam tekent hierbij aan : „Het woord komt het meest overeen
met ofr. ravine, onstuimigheid, geweld (Duc.), doch de schrijf
vreemd. Aan het mv. raviën van een znw. ravie ( = lat.-wijzes
rabies, fra. rage ?) zal wel niet moeten worden gedacht.".
Misschien moet hier gelezen worden : rav'ien = raverien, bij
* raven ?
Verder, bij Kiliaen, ravelen = o.m. delirare, insanire, furere. Het
eveneens bij Kiliaen voorkomende ww. raveelen, met dezelfde betekenis, schijnt voor de eerste vorm op een uitspraak ravélen te
wijzen, wat Franck-Van Wijk niet belet beide vormen in verband
te brengen met revelen. Bij ravelen hoort waarschijnlijk eveneens
riveel, reviel, reveel (Mnl.W. 6, 1466 sqq.) = (bet. 4) „vlaag van
woede ", riveel maken = „ te keer gaan als een razende ", en het
ww. riveleren, rivileren, reveleren (Mnl.W. 6, 1469-70) _ (bet. 1)
„muiten ", (bet. 2) „uitgelaten zijn ".
)

,

Een overgang e > u is in het niet-beklemtoonde eerste lid bij riveel,
Teveel best mogelijk (waarvan dan misschien voorbeelden zijn:
Mnl.W. 7, 1741 * ruweel, en 7, 1674 * rueel) , maar bij ruver /
* rever, waar u / e het hoofd -accent dragen, is deze klinkerwisseling moeilijk te verklaren. Geen oplossing biedt het tweemaal gevonden geruuf (MnI.W. 2, 15 72-3) , waarvoor geen betekenis gegeven wordt, en die volgens Verdam „wel op een misverstand berusten", maar ze geven steun aan de veronderstelling ruver = raas
lawaaimaker > krankzinnige. Omwille van de duidelijkheid-kaler,
laten we hier de citaten volgen waarin het door Verdam gewraakte
geruuf voorkomt:
Limb. I, 677 var. : (Si) sach ... ghinder een ghestuu f, van ghenen
duvelen groet geruuf ; en
Segh. 7685 varr. :Doe was daer een groot gestuy f : die ghesien hadde dat gheruy f vander mouden ende van den paerden.
Wij hebben niet op de hss. gecollationeerd, maar de lezingen geruu f ,
gheruy f moeten wel juist zijn, gezien de rijmen. De variant is voor
Limb. : geruusch, zodat we dit als de vermoedelijke betekenis van
geruuf mogen opvatten. Het voorbeeld uit Seghelijn is minder ze-

(

5)

„

pour 1'orage et la tempeste" (ed. D.C. Tinbergen, blz. 590) .
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ker door het moeilijke mouden : indien dit „grond, aarde" betekent, kunnen we in gheru y f niet „geraas" zien. Dit is alleen mogelijk indien mouden hier de betekenis „helmen" heeft (Mnl.W.
4, 1989-90) . In ieder geval mogen we bij deze woorden een ww.
* ruven veronderstellen met dezelfde betekenis als reven (en revelen). Hoe het echter zit met de verhouding tussen die beide blijft
een raadsel.
Helemaal los van al het voorgaande, kunnen we * ruven ook doen
aansluiten bij got. riggw-s = „grausam, wild" (F. Holthausen, Got.
Et. Wb., 1934, 82), dat een ogerm. vorm met euw- postuleert.
In dat geval verwachten we natuurlijk ndl. ruwen (of rouwen) met
w. De v in ruveren en in het gestelde * ruven is echter geen onoverkomelijk bezwaar. Prof. Dr. A. van Loey was zo vriendelijk ons te
wijzen op verschillende gevallen van overgang w > v, a.m. in het
huidige Brabantse dialect : /vra.va/ = mv. van „vrouw" ; /a.va,/
= „houden", eigenlijk „houwen" met intervocalische wisseling
d/w ; en voor het mnl. zie Van Loey, Mnl.Spr. II, 101 A, met vbb.
uit Brussel : 1470 lijvaet (= lijnwaad), 1477 veromme ('= weerom), thans /la:vu:t/, /vrum/.
Tenslotte rijst onweerstaanbaar de vraag of al deze vormen en
woorden niet op een gemeenschappelijk idg. wortel teruggaan,
waarbij dan nog moeten betrokken worden, behalve al de reeds
vermelde, mnl. ravot, revot (Mnl.W. 6, 1071) , rabat (6, 93 7-8) ,
reefsch
sch (6, 1169) , rabooy (6, 941) , en nnl. ravotten (Franck-Van
Wijk 537), raffelen (ib. 531), rabbelen (ib. 530-1), en wellicht
nog een hele reeks andere.
Alleszins opvallend is dat al deze woorden etymologisch onvoldoende verklaard zijn. Misschien is het mogelijk, door ze met elkaar
in verband te brengen, een duidelijker inzicht te krijgen in hun oorsprong en evolutie.
p. 195 Item, heeft dat kijnt pijnde ende scavinghe omtrent dat
tantvleysch om sijn tande, die wassen : het is niet zeker of pijnde
hier een afleiding is van pijn + suffix -ida, dan wel een verschrijving van de copiist, eventueel onder invloed van tande.
p. 195 Vanden voetsteren. [ . . . ] Ende si en zeilen niet ghesproet
veesen, noch si en zeilen niet ziec veesen :
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ghesproet : deze deelwoordformatie bij sproete werd tot nu toe niet

opgetekend.
p. 203 Item, ziestu den zieken tezeer crancken, soe moghestu hem
gheven tot sevende daghe dat sop van eenre hennen of dat collys
daer af :
collys : als variant wordt in voetnoot tollus gegeven. Zonder twijf el moet deze variant colliis gelezen worden.
Het woord komt niet voor in het Mnl.W., wèl (3, 1701 ) colitse =
„dunne soep ", met slechts één vindplaats (Jan Yperman 130, en
waarvan Verdam zich afvraagt of het onzijdig is, en wat de etymologie ervan zou kunnen zijn. Collys is zonder de minste twijfel
hetzelfde woord als colitse, zodat we, als we de variant colliis mee
vindplaatsen erbij krijgen, en tevens het genus ken--rekn,tw
nen : dat collys.
De etymologie ervan vinden we in het Frans : couleis, coulis, co/is
(Godefroy 2, 331 sqq., en vooral 9, 215) : „suc consistant qu'on
obtient par la cuisson concentrée de quelque substance alimentaire''
Le nourrir avec de bons potages, consumees, coulis restaurans, gelees, poolets, perdris (0. de Serres, VIII, 5.).
Daardoor komt ook de betekenis vast te staan.. Eerder dan het door
Verdam gegeven „dunne soep" is het dus een krachtig aftreksel,
een bouillon.
p. 203 Ten vierden bi aenstaenden waken, bi datmen swart lichaem
ziet in droemen, ...
aenstaenden : heeft hier duidelijk de betekenis „aanhoudend" ; bi
aenstaenden waken = bij slapeloosheid. Deze betekenis komt niet
voor in Mnl.W. 1, 154, s.v. aenstaen, noch in mnd., noch in mhd.
p. 211 Oec sijn die soppe vanden voerghenoemde vleysche goet
ende die cossine ende blammengier daer af ghemaect:
cossine ontbreekt in hs. A, werd dus wellicht als onbegrijpelijk
door de copiist overgeslagen. Daems vraagt op p. 328 (Woordenlijst) bij dit woord : „quid ?". Het sluit inderdaad bij geen enkel
bekend mnl. of vreemd woord aan, zodat we ons afvragen of dit
geen corrupteel zou zijn voor collisse (zie boven) : 11 en ss kunnen
als letters verward worden. Ook de betekenis klopt in de context:
soppe - collisse - blammengier.
p. 211 Vissche sijn goet [ ... I als sijn : snoet, pertice, roger, bollic,
roch, vedoze, treeft vanden rivieren, stollen, soelen, crucen, rode
cameroce ende ghelijc vissche die van reynen lopende water sijn :
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pertice : tot nu toe onbekende visnaam. Gaat terug op lat. pertica,
fra. perche = baars. Hs. A. heeft niet, zoals Daems dit schijnt op
te vatten, na snoeken een i n g e l a s t barsen, en o n t b r e k e n d pertice, maar heeft pertice v e r v a n g e n door barsen,
waardoor onze interpretatie bevestigd wordt.
vedoze : eveneens onverklaard, moet gelezen worden vendoze
(ontbreekt het afkortingsstreepje wel in het hs. ?). Vendoze =
soort karper (Mnl.W. 8, 1394) .
rode cameroce : voetnoot : „Misschien camerote, of tameroce, of
tamerote ? Ontbreekt in A.".
Misschien uit gr. Kcipc pos (K«popoc) _ garnaal of)
rivierkreeft, lat. cammarus ? Het ad j . rode geeft steun, en wijst
erop dat het hier om een andere soort gaat dan de reeds in de
opsomming vermelde creeftt vand en rivieren. Misschien ook uit het
Frans ontleend : camerel (Godefroy 1, 773) : „sorte de poisson".
Deze definitie kon veel enger gespecificeerd worden, gezien de
volgende tekst :
(

Le vendredy it aura cezes avec percil et sauge et poissons rostis ou
cameriaux, ce sont langoustes ou escrevisses (B. de Gord., Pratiq.

V, 3, impr. Ste-Gen.) .
crucen : komt niet voor in Mnl.W., maar wordt door Daems in
de Woordenlijst (p. 328) zonder verdere commentaar vertaald door
,,alikruik". De gegeven betekenis zal wel ongeveer juist zijn. Dit
woord is interessant, omdat het een nieuw licht kan werpen op de
problematische etymologie van alikruik (Franck-Van Wijk, 14),
althans wat het tweede lid betreft. Het Frans kent het woord, kan
dit echter uit het Germ. hebben overgenomen : cruise, cruse, cruche
(Godefroy 2, 389) = „coquille"
Ly limas craint que cilz li nuise,
Tous se boute dedanz sa cruise. (Ysopet, Richel. 1595, f° 6v), en
talrijke andere voorbeelden. Ook nog : cruisille (ib.) = „conque" .
p. 213 Ende amicdalaet, ordeaet, antimaet, blammelgier van goeden visschen ghemaect sijn goet :
antimaet heeft als variant een vermoedelijk totaal verbasterde vorm
acutaet, en is een raadsel, tenzij het een foutief afschrift zou zijn
van een woord * aniunaet of * aiuunaet = ajuinspijs, gevormd op
aniun, aiuun + suffix -aet, naar de voorafgaande woorden amicdalaet = amandelspijs, en ordeaet = gerstebrij (cf. Daems, p.
329 : < lat. hordeum = gerst) .

Deze beide woorden komen trouwens evenmin in het Mnl.W. voor,
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ook niet het hoofdbestanddeel in de simplex-vorm. Voor het eerste
bestaat wel een synoniem amandeleit = „ amandelgebak, of -spijs"
(Mnl.W. 1, 386), met 2 vindplaatsen, in eenzelfde tekst : Keuken
e e.
-boek,15
p. 213 Mar rike Jude, die in weelden leven breken dit altemale,
want si eten somtijt yerst die ghebraden seise, somtijt runtvleysch,
somtijt mo f f oenen ghebraden ende na ghezoden hoenre mitten
sope : mo f f oenen krijgt natuurlijk (p. 329) een vraagteken mee !

Dat kan ook niet anders, want er moet gestaan hebben in de Vorlage : mottoenen = fra. mouton. Dit woord komt voor bij Verdam
4, 1984) , maar alleen in de betekenis „gouden munt waarop het
Lam Gods was afgebeeld" (met talrijke citaten) . In de betekenis
„schaap, schapevlees" was het in het mnl. nog niet gevonden.
p. 213 Men sal scuwen nuwen wijn, groeve wijn, zoet reyende oft
langhe die droeve of turbeel sijn :
langhe (van wijn) = „dik, drabbig" : Mnl.W. 4, 101, met één
vindplaats : Die wijn bereiden of maken claer, die droeve is, lanc
ende swaer, si doden die lude ende maken cranc (Nieuwe Doctri-

nael, hs. Leiden, 15 e eeuw, 551).
zoet reyende bij Verdam (6, 1212 -3) lezen we in de Aanm. s.v.
reyen (waarvan de gegeven betekenissen — „een reidans uitvoeren"
en „opknappen" — hier niet passen) : „In Teuth. staat nog een ww.
reyen opgeteekend, met de bijvoeging „als wijn", doch zonder vertaling. De beteekenis is moeilijk te gissen ; misschien is zij bruisen,
:

opborrelen of schuimen."

In onze tekst krijgen we méér gegevens : er wordt gesproken over
wijn die schadelijk is voor de gezondheid, met name:
nieuwe wijn, dikke (of zware) wijn, zoet reyende wijn of drabbige
wijn die troebel is. zoet reyende bevat dus een pejoratieve kwalificering, die moeilijk in reyende alleen kan opgesloten zitten, aan
een ww. reyen, zonder commentaar, als een-gezindTuthosa
typische handeling, dus beweging, van wijn geeft, naast een ww.
reyen = oscillare. Op die manier kwam trouwens Verdam tot zijn
veronderstelling „bruisen, schuimen". Van determinerend belang
is dus hier het bijwoord zoet, en wat kan er nu anders verkeerd
lopen met het opborrelen van wijn, dan een abnormaal langzame,
moeilijke vorming van schuim, omdat de wijn te dik is, vol droesem zit ? zoete kan de betekenis „langzaam" hebben, hoewel dit
zeldzaam schijnt te zijn. Verdam (7, 1484, s.v. soete) verwijst onder
betekenis 3 naar soetelike, bet. 6 (ib. 7, 1487) en geeft daar : „al-
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lengs, langzamerhand, ongemerkt, geleidelijk, gestadig" en citeert
nndl. „zoetjes aan".
Dit ww. reyen zou kunnen aansluiten bij regen = „ opwekken, doen
bewegen" (Verdam 6, 1195) : cf. mhd. rëgen = „ zich verheffen,
oprijzen, uitsteken ", nog niet in and. Dit regen is een causatief
bij ragen (Mnl.W. 6, 998) = „ uitsteken ". Bij wrecken (= „wek
opwekken ") , verwijst de Teuthonista naar het ww. regen,-ken,
maar, zo schrijft Verdam (6, 119 5) : „ het woord is op R niet
vermeld". Dat is het echter wèl, als we reyen met regen identif iceren.
In het mhd. (M. Lexer, Mhd. Taschenwb. 20, 166) staan naast elaar : reien en reigen : „ einen tanz veranstalten, tanzen lassen ",
waaruit nhd. reigen, reihen : „ een soort dans uitvoeren ", begin 13
eeuw ontleend uit fra. raie = dans, waarvan de etymologie duister
is (Kluge, 1963 19 , 592 s.v. Reihen 1 ) . Het Engels kent eveneens
een tot nu toe onverklaard ray = soort dans (O.E.D. 8, 183-4),
reeds 1384 bij Chaucer. Ook het bij Kiliaen voorkomende ww.
reyen = subsilere, subsultare, tripudiare, hoort hierbij.
Franck-Van Wijk (s.v. rei, 541) is van mening dat èn subst. mnl.
reye, nnl. rei, mhd. reie, reige, mnd. rei, reie, eng. ray, èn de daarbij
horende ww., ontstaan zijn uit fra. raie, role.
Vermoedelijk is mnl. reyeren (Mnl.W. 6, 1213) , voorkomend bij
Marnix, Plantijn en Kiliaen, „rillen, trillen, sidderen ", alsmede de
afleiding reyeringe, geen frequentatief bij reyen, o.m. gezien de
bijvormen rijd eren, rijeren (Kiliaen) en rid eringhe ('in Rose 2235
en Yperman 99c : Mnl.W. 6, 1357-8), die aansluiten bij riden
(6, 13 5 5) _ „beven, schokken, trillen".
Om nu terug te komen tot het uitgangspunt re yend e wijn, zouden
we reyen hier liefst willen beschouwen als een bijvorm van regen
„oprijzen, uitsteken ", dus i.v.m. wijn : „opborrelen ", gesteund door
Teuthonista reyen = oscillare.
Los van dit alles vinden we nog in het of ra. raier, refer (Godefroy
6, 559 sqq.) = ruisseler, couler, faire couler, répandre :
8

Avant que l'en f ant tere, it sera bon luy faire rayer un petit de laict
en la bouche (Paré, Oeuv. XVIII, xix, Malgaigne) . Als we echter
aan ontlening uit het fra. denken, moet het mnl. reyen oud zijn,
gezien de uitgang, net zoals peinsen, pensen < fra. eenser, veinsen,
vensen < fra. feindre, lat. fingere, e.a. Anderzijds wordt de bete-

kenis dan eerder „vloeien ", wat in onze tekst wel zou kunnen:
„langzaam vloeiend (omdat de wijn te dik is) ".
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p. 213-4 veredict wijn die nochtan zuet is : veredict is duidelijk,
Verdam heeft het ww. verediken ('8,1695) opgenomen, maar heeft
als vindplaats slechts veredeken, exacere, uit de Vocabularius
Copiosus.
p. 215 Hijr wort die lichaem ghereynicht mit wanderinghe, mit

clauwen, zweeten, baden, salven :
clauwen (Mnl.W. 3, 1492 -3) krijgt daar wel de betekenis „klim-

men", maar er worden alleen maar voorbeelden gegeven van een
„clauwende" leeuw, en de zeer lastige plaats uit de Dingtaal te
Amsterdam (15e eeuw) : den dash clawende. Betekent het in het
Boek van Medicinen wel „klimmen" ?
p. 215 Het verdrijft alle werke der reden om der herten verwoet-

heit ; sorghe ende anxt versmelten den lichaem harde zeer:
versmelten = „ verteren". Slechts één vindplaats (overdrachte-

lijk) in Mnl.W. 8, 2485, bet. 4, uit het Hooglied c. 181, vs. 109.
p. 215 Instrumenten als vedelen ende snoerspel, item sanghe ende

alle melodie in bliscappen mitten ghenen die se lief hebben. Dat sal
hem die vericheit vander herten halen :
vericheit : op p. 65 vraagt Daems zich af of er een verband bestaat met ver(h)isschen = benauwd zijn. In dat geval zouden we
echter verischeit verwachten. Misschien hebben we hier een subst.
* varicheit, bij * varich, * verich < varen (Mnl.W. 8, 1264 III, 1

en 3) = „angstig zijn, een gevoel van vrees hebben, schadelijk inwerken op iemands lichaamsgestel" . Het mhd. kende, zij het dan
met een enigszins andere betekenis, een adj . vaerec, vaeric = heimlich nachstellend, feindselig (Lexer III, 21) ; ook het mnd. varich =
gef ährlich (Lasch & Borchling 1, 658).
Dit verschil in betekenis is geen bezwaar : hiermee staat volkomen
parallel de semasiologische evolutie van mnl. anxt (Mnl.W. 1,
430-1) , in de oudere opvatting : „gevaar, risico", en anxtelijc (ib.,
431) „gevaarlijk" (betekenis 2) .
Synonymarium :

p. 268 s.v. Centaurea = duizendguldenkruid : „ citgolde (?)" (Hs.
Utrecht 694, 2de helft 15 e e.) : kan daar niet staan of bedoeld
worden citgolde, waarvan het eerste lid zou teruggaan op het Latijn,
of door volksetymologie gevormd zijn : cf. het synonieme sanctorie
(Antidotarium Nicolai 1, 88) , waar ook in de eerste lettergreep
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ongetwijfeld volksetymologie in het spel was. Het tweede lid
-golde is vertaald uit -aurea.
p. 269 s.v. Dolre = dolik : interessant zijn de vormen dolc, dolke,
d ofek e, dolik, die niet in het Mnl .W . voorkomen, en waarvan
Franck-Van Wijk het bestaan pas bij Kiliaen attesteert.
p. 274, s.v. Gherwijn = duizendblad : bij de Duitse benaming
Schaf garbe kon eveneens vermeld worden de mnd. hasengarve
(A. Lindgren, Ein Stockholmer Mittelniederdeutsches Arzneibuch,
Uppsala, 1967, p. 187) .
p. 276 s.v. Hennenkerse : Daems noteert dat hs. Sloane B 26 helpt
bij de identificatie van Yp. 101a, door het gebruik van stop bloei'
voor Bursa Pastoris. Maar ook het mnd. kon helpen (Larch &
Borchling 1, 302) : Capsella Bursa-pastoris : blótwort !
Voorts staat bij Hennenkerse : „ Nergens elders gevonden ". Toch
komt het voor in het mhd., met precies dezelfde spelling (Lasch &
B. II, 276) . Ook gensekerse ('Cf. Utr. 694E : gensenkres) : gensekerse
s. blótwort (Schiller & Lubben II, 62) ; blodword de nicht geplantet
ys, de heyt bursa pastors edder gense kerse distilert vnde vaken
auent vnde morghen gedrunken stoppet den blothgangk bouen
vnde ock nedden (Herbar. fol. 13, bij Schiller & Lubben I, 366),
waardoor nogmaals stop bloet geïdentificeerd kon worden ! Men
mag nooit uit het oog verliezen wat een kostbaar hulpmiddel het
mnd. kan zijn bij de studie van het mnl.
p. 289 s.v. Origanum = wilde marjolein. Hs. Sloane D 18 heeft
dost ; dit woord was tot nu toe onbekend in het mnl., maar het
mnd. kende doste, toste = origanum, wilder thymian (Lexer I,
45 5) , alsmede het mnd. : doste = origanum vulgare, Waldmajoran (Lasch .& B. I, 460) .

Uit het voorgaande blijkt slechts gedeeltelijk de grote hoeveelheid
filologisch materiaal die deze tekstuitgave biedt. We hebben hier slechts
enkele lexicologische aspecten besproken, zonder aanspraak te maken
op volledigheid, en zonder rekening te houden met grammaticale of
dialect- problemen. Alleen al wat de plantnamen betreft, krijgen we
in een speciale Index 289 nieuwe woorden of vormen. Voortdurend
staan we voor stimulerende problemen, bv. het onopgeloste aplompe,
waarvan we hier als nieuwe varianten krijgen : ael pom pe, ael plum pe,
amplompe ; het interessante overzicht van de vaak talrijke vormen van
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eenzelfde plantnaam, zoals die van billenzaed (pp. 266-7) , petercely
('290-1), liquerisse (282), lubbesteec (283), enz...
Bovendien is het bij Daems gebrachte materiaal niet alleen rijk,
maar tevens accuraat, wat voor een uitgave van „vakliteratuur" wel
een uitzondering mag heten !

Blazoen van het H. Kruisgilde volgens het bewaard gebleven gildeboek.

HET REDERIJKERSGILI7E VAN HET HEILIG KRUIS
TE SINT-MICHIELS EN TE BRUGGE
...
A. SCHOUTEET
Van de drie rederijkersgilden : de H. Geest, de Drie Santinnen en het
H. Kruis, die te Brugge bestaan hebben, werd dat van het H. Kruis
het laatst opgericht. Het was ondergeschikt aan het oudste, de hoofdkamer van de H. Geest, door hetwelke het was erkend en van hetwelke
het zijn blazoen had ontvangen.
Over het gilde van het H. Kruis is tot nog toe bitter weinig gekend.
De literatuur vermeldt niet veel meer dan zijn ontstaan te Sint-Michiels
buiten Brugge en zijn vestiging binnen de stad in de eerste helft van
de 17 eeuw 1 ). Enigszins uitvoeriger is J.P. van Male in zijn ,,Ontleding ende verdeding (sic) van de edele ende reden-rijcke konste der
poezye", Brugge, J.B. Verhulst, 1724, zonder evenwel te preciseren
wanneer het gilde is ontstaan.
In feite dateert de oprichting van het gilde van 14 november 1670.
Op deze datum gaf het hoofdgilde van de H. Geest toestemming om
te Sint-Michiels een rederijkersgezelschap op te richten en een eigen
gildevaan of standaard en een eigen blazoen te voeren. Het nieuwe
gilde zou genaamd worden : gilde van het H. Kruis, en zou als kenspreuk voeren : Slaet d'oog op Christus Kruis. In de standaard en in
het blazoen zouden afgebeeld worden : Christus aan het Kruis, geflankeerd aan de rechterzijde door de H. Maagd, die het Kruis omarmt,
en aan de linkerzijde door drie tarwehalmen.
(

1 ) In verband met de stichting van het gilde van het H. Kruis schrijft A.
Duclos, Bruges, histoire et souvenirs, Brugge 1913, blz.. 425 : „La gilde de la
Ste. Croix avait pris origine a St.-Michel. Je n'ai aucun renseignement sur l'époque de sa fondation'. Verwijzend naar G.D.J. Schotel Geschiedenis der rede
2$ uitg., Rotterdam 1871, dl. I, blz. V, en naar Verslagen-rijkesnNdla,
van de Vlaamsche Academie voor taal - en letterkunde te Gent, jg. 1897, blz.
560-562, schrijven J.W. Muller en L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert,
Leiden 1920, blz. XVIII : „Van 't jaar 1621 schijnt de stichting te dagtekenen
eener derde kamer te Brugge, het Heligh Cruys, met de zinspreuk : Slaet d'oogh
op Christus Cruys".
(
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Het verzoek tot oprichting werd gedaan door Jacob Gheernaert,
oud-burgemeester van de heerlijkheid Tillegem, Pieter van Nieukercke,
Anton de Keysere, Passchier Mallant en Frans van Barizeele, die verklaarden dat zij ,in hunne prochie van Sinte-Michiels gheerne souden
exerceren de hooghlof f elicke dichtconste ende te dien eynde hebben
een redenrijcke gildecamer" .
Op dit ogenblik was de nieuwe gildekamer gevestigd in het huis
van de voormelde Jacob Gheernaert, genaamd Huis ten Pype, te SintMichiels.
De toestemming van het hoofdgilde hield verder in, dat het nieuwe
gilde aan de plaats van oprichting was gebonden, dat alle „gedichten,
spelen, cluchten ofte batementen", die zouden voorgedragen of opgevoerd worden, vooraf door het hoofdgilde zouden goedgekeurd worden, en dat mededeling aan het hoofdgilde zou gedaan worden telkens een nieuwe hoofdman zou aangesteld worden
Het gilde van het H. Kruis heeft zeer weinig archief nagelaten:
alleen het resolutieboek over de periode van 14 december 170.9 tot
11 juni 1789 bleef bewaard ) . In 1742 en ook later nog, bestond het
gildearchief nochtans uit een tiental banden en tal van losse stukken.
In één van deze verloren geraakte banden was er onder meer sprake
van de Jnstelders ende d'eerste institutie" van het gilde ) . Gelukkig bezitten we nog een aanzienlijke reeks gedrukte prijsvragen, door
het gilde uitgeschreven, die echter pas met het jaar 1790 aanvangt (` ).
Nog treuriger dan met het archief, is het gesteld met de voorwerpen,
waarover het H. Kruisgilde beschikte : geen enkel van deze stukken
kan heden ten dage nog nagewezen worden
Rest ons dus slechts één gildeboek, het is daarenboven nog zeer
bescheiden van omvang en van inhoud. Het vormt een klein in -8° van
amper 129 folio's, waarbij de vele blank gebleven bladzijden tussenin
zijn meegerekend. Ook het aantal geregistreerde resolutiën is gering
te noemen, want al kwam het bestuur van het gilde in de regel om de
;

(

(

2)

.

3

(

4

5

(6).

(2) Zie : Bijlage I.
(3) Zie : A. Schouteet, Inventaris van het archief van de Brugse rederijkers gilden op het Stadsarchief van Brugge (nog in hs.) .
(4) Zie : Bijlage II.
(5) Wij koesteren de hoop weldra in de gelegenheid te zijn de lijst te
publiceren van de prijsvragen, die door de Brugse rederijkersgilden werden
uitgeschreven, voor zover deze prijsvragen ons bekend zijn.
(s) Zie : Bijlage II.
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maand bijeen, toch is er voor sommige jaren slechts één, ja soms geen
enkele beslissing ingeschreven. Wat wel regelmatig staat aangetekend
is de samenstelling van het bestuur, dat ieder jaar werd herkozen.
Niettemin is dit enige gildeboek, in al zijn bescheidenheid, een belang
bron van inlichtingen betreffende de inrichting, het bestuur, de-rijke
leden en de activiteiten van een rederijkersgezelschap uit de 1 eeuw
te Brugge, zoals uit de volgende uiteenzetting moge blijken.
Het blazoen van het gilde vertoonde een afbeelding van Christus
aan het Kruis, met rechts van het Kruis de H. Maagd en links een
drietal korenhalmen, die naar het Kruis toebuigen. Aan het uiteinde
van de kruisarmen werden, rechts, de zon, en links, de maan afgebeeld,
terwijl bovenaan een stralende duif, zinnebeeld van de hoofdkamer
van de H. Geest, het blazoen verder versierden. Rondom deze voorstel
zinspreuk van het gilde : „Slaet d'oog op Christus Kruis",-lingwasde
aangebracht.
Deze beschrijving van het blazoen stemt overeen met de afbeelding
die vooraan in het gildeboek wordt aangetroffen.
De voorwaarden tot het lidmaatschap zijn niet in bijzonderheden
bekend. Zoveel is evenwel zeker, dat zowel mannen als vrouwen kon
toetreden zonder enige proeve van literaire kennis of taalvaardig--den
heid te moeten afleggen. Dat blijkt onder meer duidelijk uit het feit,
dat tal van leden nooit enig letterkundig werk hebben voortgebracht
en er zelfs leden waren, zodanig ongeletterd, dat zij niet eens konden
naamtekenen. Het is dan ook begrijpelijk dat men soms gewaagt van
„konstbeoef ende confraters" en van andere. Het lidmaatschap was
daarbij niet exclusief, zodat men tevens van andere rederijkersgezelschappen kon lid zijn.
Men mag aannemen, dat het gilde, althans in de 18 eeuw, heel
wat leden telde, vermits het bestuur op zichzelf in de regel een twintigtal en soms zelfs een dertigtal personen behelsde. Toch laat geen
enkel element ons toe het ledental op een bepaald tijdstip te beramen.
Het enige wat dienaangaande kan gezegd worden, is dat het genoemde
resolutieboek niet minder dan driehonderd en tien namen van leden
vermeldt, die, op enkele uitzonderingen na, alle lid van het bestuur
zijn geweest
Het bestuur was samengesteld uit een hoofdman, een stadhouder,
een deken, twee hofmeesters, een aantal zorgers, een griffier en een
klerk.
8

(7).

(

7

) Zie : Bijlage III.
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Het hoofdmanschap en het stadhouderschap waren ereambten, die
door voorname lieden levenslang werden bekleed. Hoofdman en stadhouder beschikten over grote invloed in het gilde, voornamelijk door
hun maatschappelijke stand - het waren in de regel edellieden - en
door het feit dat zij niet zoals de andere leden van het bestuur om het
jaar moesten herkozen worden. Hun verkiezing of hun aanstelling gaf
doorgaans aanleiding tot het uitschrijven van een prijsvraag, waarin de
lof van de nieuwe hoofdman of de nieuwe stadhouder moest bezongen
worden, en bij hun afsterven werd een treurdicht als onderwerp van
een prijsvraag gesteld. Naar aanleiding van het overlijden van hoofdman jonkheer Jan van Deurne, in 1734, liet het gilde een plechtige
requiemmis celebreren, opgeluisterd met muziek ; werd het ,,prijsweer digste" antwoord op de prijsvraag met rouwklachten, ook genoemd
(ijktranen, gedrukt en alom verspreid, en een exemplaar ervan werd
ingelijst om in de gildekamer opgehangen te worden.
Voor deken, hofmeesters en zorgers, ook vinders genaamd, liep de
ambtstermijn normaal slechts over één jaar. De verkiezing had plaats
omstreeks het feest van de Kruisverheffing (14 september) . Dit tijdstip kon echter niet altijd nagekomen worden en daarom werd de
verkiezing soms enkele weken, soms enkele maanden verschoven. Aan
de verkiezing namen alle leden deel, met inbegrip waarschijnlijk van
de hoofdman en van zijn stadhouder. Ze werd voorafgegaan door
een mis van de H. Geest, die in de 18Q eeuw een tijd lang in de Speel
aan de Speelmansrei werd gecelebreerd. Daarna kwamen-liednkap
de leden in buitengewone vergadering samen en werd er eerst overgegaan tot de verkiezing van de deken en van de twee hofmeesters.
Pas daarna werden de zorgers aangewezen. Het aantal zorgers schijnt
in den beginne op dertien bepaald geweest te zijn, doch allengerhand
is van dit vast getal afgeweken en zien we het aantal zorgers tussen
acht en achtentwintig schommelen. Het is niet uit te maken of het
ledental daarbij van invloed was. Enige tussenkomst bij de verkiezingen
van het stadsbestuur of van het hoofdgilde valt niet te bemerken.
Bij de ambtsaanvaarding legden de zorgers de eed af in de handen
van de deken. Ze beloofden hem gehoorzaamheid en verbonden zich
steeds te zullen handelen in het belang van het gilde, de Roams-Katholieke godsdienst te bevorderen, en zich te beijveren om de eventuële
geschillen onder de leden in der minne te regelen.
Het ligt voor de hand, dat ook de deken, de hofmeesters, de griffier
en de klerk, ja zelfs de hoofdman en de stadhouder een gelijkaardige
eed bij hun ambtsaanvaarding moesten afleggen. In tegenstelling met
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hetgeen we weten omtrent de eed van de zorgers, waarvan het eedsformulier bewaard bleef, is niets nopens de inhoud van de eed van de
andere bestuursleden geweten.
Van het gildebestuur maakte ook deel uit de prins van eer. Ongetwijfeld wordt hiermede de factor of toneelmeester bedoeld. Van een
prins van eer is alleen gedurende een paar jaar in het resolutieboek
spraak en wel tijdens de eerste jaren. Dit ambt werd toen door Karel
Maelfeyt waargenomen, doch na zijn overlijden in 1714, is het ambt
blijkbaar achterwege gebleven 8 ) . Men werd tot prins van eer uitgeroepen na er met dichtwerk naar bedongen te hebben. Er werd dus met
dit doel een prijskamp uitgeschreven en de ingezonden werken werden
in een algemene vergadering voorgedragen en beoordeeld.
De griffier, meestal een notaris, en de klerk genoten een vergoeding of waren van contributie ontslagen. Als uiterlijk teken van zijn
functie, droeg de klerk een zilveren borstschild, versierd met een Christus aan het Kruis.
Het uitgeven van een prijsvraag ter aanwijzing van een prins van
eer vermocht niet te geschieden zonder voorafgaande toestemming van
het hoofdgilde. In 1711 werd deze verplichting door het gilde van het
H. Kruis over het hoofd gezien. Daarenboven was voorzien dat de
proclamatie van de nieuwe prins van eer zou plaats hebben in de herberg De Meiboom te Brugge. Maar zodra de H. Geestkamer hiervan
kennis kreeg, werd een bestuursvergadering belegd, waarop werd beslist hun griffier naar de herberg De Meiboom te sturen om aan de
waard te zeggen, „dat het schijnt dat hij in sijne herberghe wilde aenveerden eene ghilde van Sinte-Michiels, onder den tytel van rhetorica, dewelcke pretendeerde voorts te procederen tot het verkiezen van
eenen nieuwen prince met het uytgheven van eene caerte van eeren,
nietjeghenstaende dat sulcx niet en vermagh te gheschieden, tenzij hebbende consent ende approbatie van den heer hooftman van d'hoof tghilde des H. Gheests. Ende indien sij refuseerden hetselve consent te
commen versoecken, dat den heer hooftman daerin soude verobligiert
zijn te voorsien door interdictie ofte andersints, zoo hij sal vinden te
behooren".
De aanmaning van het hoofdgilde bleef niet zonder gevolg. Reeds
(

8 ) J.P. van Male, Ontleding ende verdeding vande edele en reden-rijcke
konste der p o ëz ye, Brugge 1724, blz. 35, schrijft dienaanghaande : „Den lesten
prince van deze gilde is geweest Charles Maelfeyt, den weleken nauweli j ckx drie
jaeren en thien dagen zijn prinsdom beleefde".
(
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op 4 augustus daarna verschenen Jan Massier, stadhouder, Michiel
Bernaerts, deken, samen met Pieter Moreeuw en Jacob Adams, zorgers
van het gilde van het H. Kruis, in de vergaderzaal van het H. Geest
om de vereiste toestemming te vragen en om zich te verontschul--gilde
digen, zeggende dat zij verkeerd gehandeld hadden „door onwetentheydt". Op het verzoek werd ingegaan, echter niet zonder de H.
Kruisbroeders er op te hebben gewezen „dat sij in 't toecommende hun
zouden vermijden eenighe dusdaenighe acten te doen zonder 't consent
van dese ghilde, op peyne van absolute interdictie" (9).
Er is verder nog spraak van een proost, die een geestelijke was en
de kerkdiensten voor het gilde celebreerde. Of hij ook deel nam aan
het nemen van beslissingen of enige medezeggenschap had in bestuursaangelegenheden blijkt niet.
Tenslotte wordt nog gewag gemaakt van een „cornette" en van een
„recreatyfineester". De taak van de cornette - blijkbaar wordt hier
vaandrig bedoeld — is niet nader te omschrijven. Bij optochten-med
schijnt hij een paard bereden te hebben. De recreatyfmeester mag
ongetwijfeld met de nar van het gilde vereenzelvigd worden. Bij feestelijke gelegenheden droeg hij een pak, gemaakt van verschillende
stukken laken en van verschillende kleuren, waaraan zilveren belletjes
klingelden. Dat pak was verder versierd met wapenschilden. Over de
aard van deze wapenschilden kunnen enkel gissingen geopperd worden.
Op 8 oktober 1715 werd het ambt van recreatyfmeester afgeschaft.
Aanleiding daartoe was het onwelvoegelijk gedrag van de laatste titularis. Sedertdien werd geen nieuwe nar meer aangesteld. Zijn pak werd
daarna gedurende verscheidene jaren aan het schuttergild van Sint
Sebastiaan te Sint -Kruis onder bepaalde voorwaarden uitgeleend, om
door het schuttersgilde bij plechtigheden gebruikt te worden. De uitlening werd toegestaan op verzoek van de hoofdman, jonkheer Jan van
Deurne, die eveneens hoofdman was van het Sint-Sebastiaansgilde.
Op 4 oktober 1764 oordeelde het bestuur van het H. Kruisgilde dat het
kleed van de recreatyfmeester „inutile" was geworden ; het werd daarom, samen met het zilveren borstschild van de klerk, te gelde gemaakt.
Niet alleen de nar, ook de leden van het bestuur en wellicht zelfs
de gewone leden, droegen bij feesten en plechtigheden van het gild
een parure of ambtskledij, die door de betrokkenen uit eigen beurs
diende bekostigd te worden. Over de aard van deze ambtskledij staan
geen bijzonderheden ter beschikking.
(

9

) Zie : Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest, nr. 3.
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De leden betaalden een „pointinge" of jaarlijks gildegeld, dat door
de klerk werd opgehaald. Of de leden een afzonderlijk entreegeld
dienden te betalen wordt nergens aangegeven, maar bij hun toetreding
tot het gilde waren zij verplicht een doodschuld te onderschrijven. Het
bedrag van de „pointinge" en het minimumbedrag van de doodschuld
zijn al evenmin bekend. Wat inzonderheid de doodschuld betreft, deze
diende bij het afsterven of het uittreden uit het gilde vereffend te
worden. Bleken de uittreders of de erfgenamen van de afgestorven
leden niet bereid de doodschuld te vereffenen, dan werden zij voor de
schepenbank gedaagd, die de onwilligen tot nakoming van de vrij
tegenover het gilde aangegane verbintenis veroordeelde.
Andere inkomsten voor het gilde kwamen van de boeten, al gebeurde
het vaak dat de opbrengst van boeten alleen tot drinkgelagen werd
aangewend. Iedere ongegronde afwezigheid van vergaderingen, waarvoor een regelmatige oproep was gedaan of een uitnodiging was toegezonden, werd met een geldboete bestraft. De boete lag hoger voor de
zorgers dan voor de gewone leden, en nog hoger voor de deken en de
stadhouder. Verplichte aanwezigheid was voorgeschreven voor alle
leden in de hoogmis op het feest van de Kruisverheffing en in de zielmissen voor de afgestorven confraters. De leden van het bestuur legden
zich daarenboven vaak vrijwillig de verplichting op een speciale bij
contributie af te staan ten einde bepaalde activiteiten van het-drageof
gilde mogelijk te maken. Zo had het gilde in 1715 een lening van
vijftig pond groot aangegaan, en om de interest van deze lening te
voldoen werd beslist dat de bestuursleden die in functie waren, en ook
hun opvolgers, vier stuivers per maand speciaal daarvoor zouden betalen. Ook werd weleens op de vrijgevigheid van al de leden een beroep
gedaan. Aldus werd beslist op 23 en 24 februari 1710 een klucht door
het gilde op te voeren, maar de kosten hieraan verbonden mochten
slechts voor negen gulden ten laste van het gilde komen ; de overige
kosten zouden door de leden van het bestuur en door de goedwillige
gewone leden afgedragen worden. Ook voor de aankoop van een zilveren bel, waarmede de vergaderingen werden geleid, werd op de
vrijgevigheid van de leden een beroep gedaan.
Het financiële beleid van het gilde werd door de hofmeesters waar
schuldenlast nogal opgelopen, dan bleek soms dat-genom.Wasd
„niemandt sich genegen toonde het hofmeesterschap t' aenveirden" .
Bij de stichting van het gilde, in 1670, was de gewone vergaderzaal
of gildekamer gevestigd in het huis „Ten Pype" te Sint-Michiels. Naarmate het gilde uitbreiding nam, waren vooral Bruggelingen toegetre-

264
den, zodat weldra een aanzienlijk aantal gildeleden binnen de stad
Brugge woonde. Meermaals heeft het gilde pogingen aangewend om
de gildekamer naar de stad over te brengen. Het hoofdgilde van de
H. Geest hield echter een oog in 't zeil en liet geen gelegenheid voor
om er aan te herinneren dat het gilde van het H. Kruis te-bijgan
Sint-Michiels was opgericht „en ten geen ander plaetse, met expresse
interdictie van eenige nieuwigheden in te voeren".
De politieke verwikkelingen van het einde van de 17e en de eerste
jaren van de 18 eeuw, met de Spaans-Franse oorlog ('1683-1684),
de Negenjarige Oorlog (1688 -1697) en vooral de Spaanse Successie
(1701-1.714), hadden voor onze gewesten rampzalige gevolgen.-orlg
Er heerste grote onzekerheid en onveiligheid, dermate dat het gilde
van het Kruis zich binnen de veiliger stadsmuren moest komen vestigen. Nood breekt wet ! En ook het hoofdgilde kende hiertegen geen
verhaal. Maar niet zodra was de laatstgenoemde oorlog ten einde, of
het H. Geestgilde besliste dat „de voors. ghilde van rhetorica gedurende de troubelen van dezen laetsten oorloge met consente en gedoochzaemheyd was gerefugieert geweest binnen dese stadt Brugge,
vermidts de liefhebbers derzelve ten meerderen deele alhier woonachtich zijn ende ter causen van de troubelen de voors. gildekamer niet
en konden frequenteren, zoo wordt aen hun wel expresselijck geïnterdiceert van voortaen eenighe exercitie van rhetorica binnen deze stadt
te doen ende word hun bevolen hun te retireren op de voorzeyde
prochie van St.-Michiels ende ten geenen anderen plaetse noch huyze,
als aen hun ingevolge de voorschreven acte van den jaere 1670
toegestaen, vermidts de troubelen van oorloge door den vrede komen
te cesseren" (10).
Rust en vrede waren het gilde van het H. Kruis nochtans niet voor
lange duur beschoren. De eerste helft van de 18' eeuw kende nog tal
politieke verwikkelingen. En dat was voor het gilde aanleiding-rijke
om zich andermaal te Brugge te komen vestigen, zij het dan ook slechts
als „gheref ugieert" of enkel en alleen „bij tollerantie" van het hoofdgilde. Hun vergaderzaal binnen de stad was, evenals dat vroeger het
geval was geweest, in de herberg De Meiboom, aan de oostzijde van
de Dweersstraat ( li).
(10) Zie : Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest, nr. 3, fol. 26 v.
(11) Over de ligging van dit huis, dat reeds in 1580 De Meiboom werd geheten, zie : L. Gilliodts-van Severen, Les regietres des „Zestendeelen" ou le
cadastre de la ville de Bruges de Pannee 1580, in Annales de la Société d'Emulation de Bruges, dl. XLIII (1893), blz. 202.
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In die tijd, op 5 maart 1734, overleed jonkheer Jan van Deurne,
hoofdman van het gilde. Naar gewoonte liet het gilde een plechtige
rouwdienst opdragen ditmaal in de kerk van de Eekhoutabdij te Brug
waartoe het volledige bestuur van het hoofdgilde was uitgenodigd.-ge,
In de vervanging van de overleden hoofdman moest nu worden voorzien. En daartoe was de toestemming van het hoofdgilde vereist. De
toestemming werd aangevraagd en op 14 oktober 1734E ingewilligd,
echter niet zonder de uitdrukkelijke voorwaarde „dat de electie van
den heer nieuwen hoofdman zal gebeuren op de prochie van Sint-Michiels nevens Brugge in hun ordinaire gildenhuys, genaemt het Huys
ter Pype, ofte redenrijckekamer aldaer" (12).
Toch heeft het hoofdgilde niet kunnen verhinderen dat het gilde van
het H. Kruis zich definitief binnen de stad zou vestigen. Men krijgt de
indruk, dat van 1734 af het H. Kruisgilde Brugge niet meer heeft ver
dan af is De Meiboom in de Dweersstraat de gewone vaste,-laten.V
vergaderzaal geworden. In de gildekamer aldaar hing een „toochbart"
met de namen van de bestuursleden. Er hingen ook een paar portretten,
blijkbaar geschilderde stukken, te weten : het portret van confrater
(Michiel) de Wilde en van confrater (Jan) van Haecke. De muurwan den waren verder nog versierd met een afbeelding van de Lijdende
Christus en met de rouwklacht of de lijktranen om het afsterven van
hoofdman Jan van Deurne.
In verband met de activiteiten van het gilde, zowel het voordragen
van letterkundig werk, het opvoeren van toneelvertoningen, het uit
prijsvragen als het houden van profane en kerkelijke-schrijvena
feestelijkheden, verstrekt het overgebleven gildeboek slechts schaarse

bijzonderheden.
Boven hebben we reeds gewag gemaakt van een „klucht" die in
1710 werd opgevoerd. Op 29 januari 1712 verleende het hoofdgilde
de toestemming tot het opvoeren van de komedie van dokter Faustus ( 13 ) . In 1732 werd een beslissing getroffen waarbij het „am prijs
schrijven" tot zevenmaal per jaar werd beperkt omwille van de daaraan
verbonden financiële lasten. De data van deze zeven prijsvragen werden bepaald op de derde zondag van de maanden januari, februari,
maart, april, september, november en december. Vroeger werden dus
meer dan zeven prijsvragen per jaar uitgeschreven. Aan iedere prijs-

(12) Zie : Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest, nr. 3, fol. 107 r.-v.
(13) Zie : Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest, nr. 3, fol. 12.
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vraag waren in de regel drie prijzen verbonden; ze bestonden uit tinnen
voorwerpen met een respectievelijk gewicht van vier, drie en twee
pond. Uitzonderlijk werd weleens een zilveren schaal als eerste prijs
uitgeloofd. De drie „prijsverdienende" stukken werden in een speciaal
daartoe bestemd register overgeschreven ter bewaring. Er waren twee
soorten van prijsvragen : gewone of ordinaire, die door de hoofdman
en de bestuursleden werden bekostigd, en publieke, ten laste van het
gilde. Ieder lid van het bestuur mocht om beurt de prijsvraag f ormuleren, maar daarop stond geen verplichting en ieder mocht van zijn
recht zonder enig bezwaar afzien. „Ende overmits het niet gebeuren
kan dat alle leden van den eedt juyst konstenaeren zijn ende sommigen
zouden mogen geweerdt worden dewelcke geen capaciteyt genoegh
hebben om hun vraege op maet te stellen naer de konst", werd in 1733
besloten dat de vragen voortaan zouden moeten onderworpen worden
aan het oordeel van enkele daartoe aangewezen personen, die niet alleen zouden oordelen over de stijl, waarin de vraag was geformuleerd,
maar ook over de aard van de vraag. Bestuursleden, die wel een goede,
passende vraag konden uitbrengen, maar ze niet op rijm vermochten
te stellen, was het toegelaten „hetselve op te stellen in onrijm, gezeydt
prosa .
De antwoorden op de prijsvragen werden in de maandelijkse verga
voorgelezen. Stilte was toen geboden, maar werd weleens-dering
en ander gerucht verstoord. Daarom moest tijdens de
gepraat
door
voorlezing de deur van de gildekamer gesloten blijven en moesten
kannen en kruiken aan de kant geschoven worden. De aanwezigheid
bij de voorlezingen was niet tot de gildeleden beperkt ; ook niet-leden
waren er toegelaten. Het was, zoals een tekst zegt, geoorloofd „een
vriend, zijn vriend, een eerlijk man sijnde, in de compagnie te bringen".
Roken was er, ingevolge een beslissing van 23 september 1753, ver
-boden.
In 1735 oordeelde het bestuur de omvang van de antwoorden op
de prijsvragen te moeten beperken. Voortaan zouden de „prijswercken"
niet langer meer mogen zijn dan tweeëndertig regels en het lied niet
langer dan vijf strofen, tenzij de prijsvraag het uitdrukkelijk anders
voorschreef. Stukken, die niet de gestelde omvang hadden, dus iets
korter waren, werden niettemin in aanmerking genomen. Voor het lied
waren zelfs drie strofen al voldoende.
Wie als jury fungeerde om de ingezonden antwoorden op de prijsvragen te beoordelen, valt voor 1733 bezwaarlijk uit te maken. In dit
jaar werden daartoe vijf „constoef ende confraters" aangesteld, name-
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lijk : Eustaas Maelfeyt, Jacob du Flo, Jan Ballée, Pieter Druyghe en
Lodewijk Maelfeyt. Na de voorlezing in de maandelijkse vergadering,
werden de werken afgegeven aan één van deze vijf juryleden, die tegen
de volgende maandelijkse vergadering de ingediende stukken, vergezeld van een met redenen omkleed verslag, aan de hofmeesters moesten
overhandigen.
Jaarlijks nam het gilde deel aan de processie op de feestdag van
de patroonheilige van de parochie te Sint-Michiels (29 september) .
Enkel de bestuursleden waren tot deelname verplicht. Ze kwamen
bijeen in de gewone gildekamer of soms ook in de Kantiene van SintSalvators en trokken vandaar in groep op. In de processie werden
flambeeuwen gedragen, versierd met het wapenschild van het gilde,
ter verering van het H. Sakrament ; er werd ook ,,spraecke" gesproken,
een viertal hobospelers musiceerden en het blazoen en de standaard
van het gilde werden omgedragen. De flambeeuwdragers waren voor
de gelegenheid in ambtskledij, de sprekende personages droegen een
aangepaste kleding en de dragers van het blazoen en de standaard
waren in Romeinse soldaten uitgedost.
De zielmissen voor de afgestorven leden werden in de parochiekerk
van Sint-Michiels opgedragen. De feestdag van de aartsengel Michaël
werd in het gilde in eer gehouden en veelal met het uitschrijven van
een prijsvraag gevierd.
Met de deelname aan de processie, het celebreren van kerkdiensten
en het vieren van de feestdag van de H. Michaël, werden de banden
met de plaats waar het gilde was ontstaan levendig gehouden, zelfs
toen het gilde al jaren te Brugge was gevestigd.
Op voorstel van de toenmalige deken, Jan Vermeulen, werd op 24
september 1713 overeengekomen een nieuwe standaard te laten vervaar
Vermeulen zelf zou het nodige bedrag voor de aankoop van-digen.Ja
de benodigdheden ter beschikking stellen, op voorwaarde dat hem, en
eventueel zijn erfgenamen, dit bedrag met de minieme som van één
patacon per jaar zou terugbetaald worden. De stof van de standaard
was van fijn amarant en karmijnrode kleur ; de franjen, de kwispels
en de koorden in karmijnrood, wit, blauw en geel. De kosten hiervoor
bedroegen negen pond veertien schelling groot. Tegen een bedrag van
tien pond groot, die insgelijks met jaarlijkse afkortingen van één patacon zou vereffend worden, aanvaardde de toenmalige prins van eer,
Karel Maelfeyt 14 ) , de nieuwe vaan te beschilderen. Maar vermits
(

(

14

) Over Karel Maelfeyt als lid van het ambacht van de schilders te Brugge,
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deze schilder korte tijd nadien kwam te overlijden, eiste zijn weduwe
de volledige vereffening in één en onmiddellijke betaling. Na onderlinge besprekingen tussen het gilde en de weduwe, nam deze laatste
tenslotte met een bedrag van zeven pond veertien schelling groot genoegen. De stok van de standaard werd door Pieter Maelfeyt gratis
geverfd.
Men was reeds met de vervaardiging begonnen, toen er aan gedacht
werd dat „hetzelve niet en vermogt te geschieden zonder prealabel
consent van d' heergin van de hoof tgilde" . Alhoewel het bezit van een
eigen standaard van bij de oprichting van het gilde uitdrukkelijk was
toegestaan, toch mag betwijfeld worden of het gilde voordien al een
standaard had bezeten. In het verzoek aan het hoofdgilde wordt inderdaad gezegd dat „sij geiren eenen standaert zouden voeren ". Toestemming daarvoor werd door de H. Geestkamer op 13 september 1714E
gegeven onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat „den voorzeyden
standaert zal gewijt worden in de prochiekerke tot St.- Michiels, op
welcke prochie hunne gilde is ingestelt geworden ( 15 ).
De afbeelding, die door de schilder op de vaan moest aangebracht
worden, kwam overeen met de afbeelding op het blazoen en bestond
dus uit een Christus aan het Kruis, geflankeerd door de H. Maagd
enerzijds en drie korenhalmen anderzijds, en met de kenspreuk van
het gilde. Wat de kleuren betreft, mag men aannemen dat het kruis
met de Christus, de H. Maagd en de korenhalmen zoveel mogelijk
naar de natuur waren weergegeven en dat de achtergrond werd gevormd door de natuurlijke kleuren van de aangewende stof, hetzij
amarant en karmijnrood. Het valt niet uit te maken of er een zinnebeeldige betekenis aan de kleuren van de achtergrond, van de franjen,
de kwispels en de koorden mag toegekend worden.
Dat er naderhand, bij gelegenheid van het vernieuwen van de standaard, wijzigingen aan de voorstelling plaats hadden, valt licht te
begrijpen als men weet dat er op de gildevaan, die in 1821 in een stoet
te Brugge werd omgedragen, de korenhalmen door een Sint Jan waren
vervangen (1,6).

zie : C. Vanden Haute, La corporation des peintres de Bruges, Brugge-Kortrijk,
z.i. (1913), blz. 137a, 142a, 145a, 207a. Zie verder over hem : A. De Poorter,
Brugse kunstenaars van voorheen, Brugge 1935, blz. 40-41.
(15) Zie : Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest, nr. 3, blz. 26 v.
(16) Zie : A. Schouteet, Gedenkweerdige aanteeckeningen van jan Karel Ver
Brugge, 1958, blz. 99.
-bruge,
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Vervolgens werd, op 6 november 1714, de nieuwe standaard ,, gekerstend". De wijding had plaats in de parochiekerk van Sint-Michiels,
met als peter jonkheer Lieven van de Sompele, hoofdman van het
hoofdgilde van de H. Geest, en als meter de echtgenote van jonkheer
Frans Keignaert, deken van hetzelfde hoofdgilde 17 ) . Bij deze gele
schonk de peter een bedrag van 10 pond groot, de meter een-genhid
bedrag van 25 gulden. En zoals het een goed rederijkersgezelschap
paste, werd de plechtigheid met een feestmaal besloten.
Het meest waardevolle bezit van het gilde was geborgen in een
koffer met drie sloten, waarvan de sleutels in handen waren van de
hoofdman of zijn stadhouder, de deken en de oud-deken. De koffer
werd in de gildekamer bewaard.
Van inmenging of tussenkomst van het hoofdgilde wordt in het
bewaard gebleven resolutieboek slechts eenmaal gewag gemaakt. Tijdens de voorlezing van de ingezonden dichtstukken om tot prins verkozen te worden, had Jan Senael, lid van het bestuur, zijn naam geschrapt van het „toochbart" met de samenstelling van de eed, hetgeen
stoornis had veroorzaakt en als onwelvoegelijk werd beschouwd. Tot
driemaal toe werd hij ter verantwoording geroepen, de eerste keer op
de gewone boete, de tweede en de derde keer op boete van vier schel
groot. Senael liet zich daar weinig aan gelegen. Tenslotte werd-ling
hij gedagvaard op de aanzienlijke boete van tien schelling groot en in
geval hij nog niet zou reageren, zou daarvan rapport gedaan worden
bij het hoofdgilde van de H. Geest. Maar nog kwam Senael niet tot
betere gevoelens. Het advies van het hoofdgilde werd gevraagd, waarop
door het bestuur werd beslist hun medebestuurslid, Jan Senael, „inca
te verklaren nog ooit van het gildebestuur deel uit te maken.-pabel"
(

Dat het bewaarde gildeboek met het jaar 1789 eindigt, alhoewel
nog heel wat blanke bladzijden voorhanden waren, is geen louter
toeval. Blijkbaar kende het gilde toen moeilijkheden, die aanleiding
tot de ontbinding van het gezelschap hebben gegeven. De onderbreking van de activiteiten, hierdoor ontstaan, was nochtans maar van
korte duur, want in 1790, dus amper één jaar later, werden de werk
hernomen. Terzelfder tijd werden hervormingen-zamhednrs
doorgevoerd. Over de aard van deze hervormingen alsmede over de
verdere activiteiten van het gilde staan ons nu alleen nog gedrukte

(

17

) Zie : Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest, nr. 3, fol. 26 v.
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prijsvragen ter beschikking (18) • Het is dank zij deze prijsvragen dat
het mogelijk is, zij het gebrekkig en eenzijdig, de geschiedenis van het
gilde tot in de eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid te
vervolgen.
Sedert de herinrichting van het gilde in 1790 beleefde ons land
ingrijpende politieke troebelen. Het einde van het Oostenrijkse bewind,
de inval van de Fransen en de aanhechting van onze gewesten bij
Frankrijk, drukten hun stempel op het gehele maatschappelijk leven
van de bevolking. De oorspronkelijke titel : „Goddelijke en redenrijke
gilde van het Heilig Kruis", die tot 1790 ongewijzigd was behouden,
werd aan de omstandigheden aangepast. Van dan af wordt gesproken
van „Gilde van Rhetorica", van de ,,Liefhebbers der rijm- en redekunst", van „Liefhebbers der dichtkunst", en van het „Konstgenootschap van rijm en rede onder de titel van Konst en Eendragt". Er
wordt ook meer gesproken van „Maetschappij" dan van ,,Gilde".
Maar de kenspreuk : „Slaet d'oog op Christus Kruis", blijft ongewijzigd. Opmerking verdient ook, dat niettegenstaande de politieke ver
spijt de afschaffing van alle beroepsverenigingen en-wikelng
godsdienstige genootschappen door de Franse Revolutionairen, de activiteiten van het gilde ononderbroken worden voortgezet. Geen jaar
gaat voorbij zonder dat er prijsvragen worden uitgeschreven, sommige
zelfs met politieke inslag.
Ook de gildekamer is niet meer in De Meiboom gevestigd, maar is
naar de herberg De Keizerlijke Kroon in de Predikherenstraat verhuisd.
In 1834E was het gild nog aldaar geherbergd. Onder invloed van de
politieke omwentelingen ondergaat deze herbergnaam herhaaldelijk
wijzigingen. In februari 1794E draagt deze herberg het opschrift „De
Koninklijke Kroon", op 2 januari 1798 „De Kroon" en op 4 november
van hetzelfde jaar „De Borgerkroon". Na verloop van enkele jaren
komt het keizerlijke kwalitatief op het uithangbord terug. Op 3 november 1805 heet de herberg inderdaad opnieuw „De Keizerlijke
Kroon", welke benaming zou behouden blijven, ter uitzondering van
de korte periode van november 1815 tot mei 1816, toen ze tijdelijk
de benaming „De Romeyn' zou dragen ingevolge de val van het Franse
keizerrijk.
Na de heropstanding in 1790 is er ook een nieuwe hoofdman en

( 18 ) De stadsbibliotheek van Brugge bezit een merkwaardige verzameling
van deze prijsvragen.
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een nieuwe stadhouder gekomen. Het zijn respectievelijk Thomas
Ferdinand Pulinx de Cappelhoutte en Franciscus Haenecaert. Op 4
april is Willem van den Bogaerde hoofdman geworden en op 4 juli
van hetzelfde jaar treedt Jozef Fraeys voor het eerst op. Na het af ster
1822), wordt geen nieuwe stadhouder meer ver -venaFrys(t
hoofdman van den Bogaerde daarentegen behoudt zijn waar--noemd;
digheid tot in 1834 niettegenstaande er in 1802 een verkiezing voor
een nieuwe hoofdman was aangekondigd. Andere bestuursleden, waar van wij kennis krijgen zijn : in 1807, Jan Baptist van Dienberghe, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en daarna onderpastoor van de
Sint-Annaparochie te Brugge, als proost ; in 1805, Jacob Bruynooghe,
als griffier ; in 1794, Verhelle, als hofmeester ; in 1807, Karel de Busschere, als tweede hofmeester.
In de regel werden acht prijsvragen per jaar uitgeschreven ; ze
hadden plaats in de maanden januari, februari, maart of april naargelang van de datum van Witte Donderdag, mei, september, oktober,
november en december. Deze indeling kon echter niet altijd stipt
nagekomen worden.
De prijsvragen mochten door ieder belangstellende, lid of geen lid
van de maatschappij, beantwoord worden. Dit blijkt nochtans maar
zelden uit de aankondiging van de prijsvraag. Doorgaans wordt genoegen genomen met de vermelding : „om daernaer te schrijven door de
konstgenoten", „door de konstkenders", „door de konstminnaers" of
nog eenvoudiger : „om te beantwoorden", „om beantwoord te worden ",
of „ter beantwoording voorgesteld ". Uitzonderlijk wordt gezegd:
„om daernaer te schrijven door alle konstoef f enaers" . Er werden echter
ook prijsvragen uitgeschreven die aan de leden van het gilde waren
voorbehouden, vermits men op sommige aankondigingen kon lezen :
„om door de leden beantwoord te worden ", „door de konstgenooten
der gezeyde maetschappij", „door alle liefhebbers dezer maetschappij",
en „door de mede-broeders".
De vorm van de prijsvraag is onveranderd gebleven : nog steeds
behelst ze twee vragen, waarvan het onderwerp geruime tijd voor de
indiening van de antwoorden was bekendgemaakt, en een derde die
binnen de gildekamer moest opgesteld worden en waarvoor slechts
één of twee uur tijd werd toegestaan.
De eerste vraag, de hoofdvraag, moest van 1790 tot 1800 met 40
heldenverzen beantwoord worden. Uitzonderingen waren : in maart
1792 met 60 regels, in juni 1799 met ten hoogste 50 regels, en in
december 1799 toen „vrije maet" was toegelaten. Van april 1800 af
-
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tot einde 1805 worden geregeld 60 regels geëist. Maar ook in deze
periode komen uitzonderingen voor : in 1802 en 1803 worden vijf
vragen gesteld waarop met 80 regels diende geantwoord te worden;
in 1803 en 1804 twee vragen waarop het antwoord met 40 regels,
één vraag met 50 regels en twee vragen met 5 2 regels moest gegeven
worden, en voor het antwoord op de vraag van april 1805 was „noch
maet noch pael" gesteld. Van 1807 tot begin 1808 moesten de antwoorden geformuleerd worden met 40 a 60 regels. Van april 1808 tot
oktober 1810 zijn 60 a 80 regels vereist, met als uitzondering in september 1809 toen 60 a 100 regels werden gevraagd. 80 heldenverzen
zijn de regel van oktober 1810 tot in 1826, met volgende uitzonderingen : in oktober en in november 1811 zijn 60 regels, in augustus 1811,
juli 1816, augustus 1821 en augustus 1823 zijn 100 regels voorgeschreven, en in juli 1817 100 a 112 regels. Van 1826 af worden andermaal
60 à 80 regels vereist met uitzondering voor de vraag van juni 1828,
die met minimum 100 en maximum 120 regels moest beantwoord
worden. Van 1832 af is de regel opnieuw 80 regels om in 1833 in 80
a% 88 regels te worden gewijzigd.
De tweede vraag, ook het lied genaamd, heeft praktisch geen wijzigingen ondergaan : ter beantwoording ervan worden steeds vijf strofen
voorgeschreven. Er zijn evenwel enkele uitzonderingen aan te stippen.
Zo werd in januari 1797, in februari en december 1818 de omvang of
het aantal strofen vrij gelaten ; in maart 1804E zijn 7 strofen vereist,
en in september 1819 worden in plaats van een aantal strofen 12 a 16
regels gevraagd. Van 1832 af wordt aan de inzenders de vrijheid
gelaten tussen 5 of 6 strofen.
Voor het opstellen van het antwoord op beide vragen beschikten de
mededingers over enkele weken tijd. Geen toezicht werd tijdens het
opstellen uitgeoefend en de deelnemers waren vrij zich te inspireren
aan andere dichtwerken of gebruik te maken van documentatie ontleend aan andere schrijvers. De antwoorden moesten een paar dagen,
soms slechts enkele uren voor de aflezing bij de griffier van het gilde
onder gesloten omslag en voorzien van de kenspreuk van de inzender
ingediend worden, derwijze dat ze vooraf konden beoordeeld worden.
Het antwoord op de derde vraag daarentegen moest opgesteld
worden in de gildekamer, die niet mocht verlaten worden vooraleer
het opstel klaar en ingediend was. Het onderwerp van de vraag werd
slechts één of een paar uur voor de aflezing aan de deelnemers bekend gemaakt en dadelijk daarop moest met het opstellen van het
antwoord begonnen worden.
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De ingeleverde antwoorden werden door „kunstrechters" beoordeeld. Tegen hun beslissing bestond geen verhaal. Wie deze kunst
waren, wordt nergens uitdrukkelijk medegedeeld ; het waren-rechts
ongetwijfeld twee of meer vooraanstaande leden van het gilde met de
meeste ervaring en met onbetwiste bekwaamheid inzake dichtkunst.
Ze hadden niet alleen te letten op de stijl en de maat, maar ook op de
zuiverheid van de taal.
Aan de beste antwoorden werden prijzen toegekend. Er waren steeds
drie prijzen te winnen : één voor de hoofdvraag, één voor het lied en
één voor de derde vraag of het kniegedicht. Om voor een prijs in aanmerking te komen, moest men op de drie gestelde vragen antwoord
ingegeven hebben.
De voorlezing van de antwoorden op de gestelde vragen gebeurde
met open deuren ; iedereen mocht er bij tegenwoordig zijn. En om het
feestelijk karakter van de vergadering, waarop de voorlezing en de
proclamatie van de laureaten plaats had te verhogen, was men er op
gesteld zoveel mogelijk mensen aanwezig te zien. Daarom werden de
gildeleden meer dan eens aangemaand ook hun vrouwen mede te
brengen. Na de voorlezing werden de prijzen uitgereikt en veelal werd
de dag met een bal besloten. Voor hen, die op de prijsvragen hadden
geantwoord, was het bal gratis ; de anderen dienden entreegeld te
betalen. Wie aan de prijsvragen had deelgenomen kreeg daarenboven
gratis de beschikking over bruin bier zolang ze in de gildekamer aanwezig waren. Aan de deelnemers van buiten de stad werd bovendien
kosteloos „logist" bezorgd.
Bestonden de prijzen voorheen zogoed als uitsluitend uit tinnen
voorwerpen, met het begin van de 19e eeuw komt daarin verandering.
Voor de prijsvraag van 4 april 1800 bestond de eerste prijs uit een
tinnen koffiekan, de tweede prijs uit een paar kandelaars, en de derde
prijs uit een „porte-karaf f e", de beide laatstgenoemde voorwerpen
blijkbaar eveneens in tin. Voor de prijsvraag van 4 juli van hetzelfde
jaar zijn de drie prijzen nog tinnen voorwerpen, te weten : een paar
kandelaars, een porte-karaffe en een „schink-taljoore". Van 1804E af
is er van tinnen voorwerpen als prijzen geen sprake meer : van dan af
bestaan de prijzen uit zilveren penningen en uit boeken. Men mag
veilig aannemen, dat de zilveren penningen van een afbeelding en van
opschriften voorzien waren. Slechts eenmaal worden we daaromtrent
goed ingelicht. Voor de prijsvraag van 29 november 1807 bestond
de eerste prijs uit een zilveren penning, met aan de ene zijde het
opschrift : „De Maetschappye van rijm en reden tot Brugge, onder
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tytel : Kunst en Eendragt, en kenspreuk : Slaet d'oog op Christi Kruys",
en aan de andere zijde : „Ge jont door Mijnheer J.B. Dienberghe,
proost, eersten prijs behaelt door Mr......., den 28 Slagtmaend 1807".
Opmerking verdient, dat de prijzen voor deze vraag door E.H. van
Dienberghe waren geschonken. Maar ook wanneer de prijzen door het
gilde waren bekostigd, ligt het voor de hand dat de naam van het
gilde, van de prijswinnaar en de datum waarop de prijs werd behaald,
op de penningen stonden gegrift.
Onder de boeken, die als prijs werden geschonken, kunnen de vol
werken vermeld worden:
-gend
„Alle de werken van Publius Ovidius Naso, vertaeling van Abraham
Valentyn, met de aenteekeningen van L. Smits, vercierd met 300 konstplaten door Seb. Le Clerc", behelzende drie delen in één band en uit
te Amsterdam in 1700.
-gevn
voor
opschrift
voerende:
van
Constatin
Huygens,
werken
„Alle de
Koren- Bloemen, Nederlandsche Gedichten enz.", in-4°.
„Lud. Smids, Tooneel van Staet der Roomsche Keyzers", in-8°.
„5 5 Schoone kunst -printen, door den beroemden Leonardus Schenk,
weetgierig volmaekt werk, verbeeldende de Herschepping van P. Ovidius Naso, gebonden in pampieren band", in-folio.
„Bijbelsche Gezangen en Mengel-poëzy van Mr. Laureins Bake,
heere van Wulverhout enz., met printen ", 2 delen in-4°, gebonden in

kalfsleder.
„P. Virgilius Maroo's werken, vertaeld door J. van Vondel", op
plat en snede verguld.
„Gedichten van Mr. Willem Haren, met schoone plaeten" .
„Alle de werken van J. Cats", 6 delen in één band.
„De Herscheppingen van P. Ovidius Naso, vertaeld door J. van
Vondel ", in-4°.
Bij beslissing van het bestuur d.d. 24 januari 1816 werden de boeken
als prijzen afgeschaft ; van dan af zouden alleen zilveren penningen

worden uitgereikt.
Dat het gilde ijverde om de dichtkunstbeoefening en de deelname
aan de prijsvragen aan te moedigen, behoeft wel geen betoog. Het uitloven van prijzen gebeurde met geen ander doel. Nog andere maat
werden daartoe getroffen. Zo werd in maart 1792 besloten-regln
de prijzen „merkelijk te vermeerderen, immers zo groot ende gelijk
aen die der Santinnengilde", wat er op wijst dat het gilde van het H.
Kruis op dit ogenblik nog de mindere was van het gilde van de Drie
Santinnen. Men mag evenwel aannemen dat het gilde van het H. Kruis
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in de volgende jaren tot grotere bloei is gekomen en waarschijnlijk
zowel het gilde van de Drie Santinnen als het hoofdgilde van de H.
Geest, zonet overtroefd, dan toch naar de kroon zal gestoken heb
( 19 ). Ook in maart 1812 werd een maatregel getroffen om de-ben
deelname aan de prijsvragen te stimuleren ; er werd inderdaad beslist
aan de „jonge liefhebbers", die nog niet aan prijsvragen hadden deelgenomen of nog nooit een prijs hadden behaald, toe te laten op slechts
één van de drie gestelde vragen te antwoorden. Daarenboven werd
van januari 1813 af eveneens een zilveren eerpenning uitgereikt aan
de deelnemers die gedurende het jaar de meeste antwoorden hadden
ingezonden. Deze maatregel werd nog uitgebreid in mei 1823 toen
bepaald werd dat er aan ieder dichter, die aan al de prijsvragen van
het jaar had deelgenomen, een zilveren penning zou gegeven worden;
en indien aan deze voorwaarde door niemand was voldaan, zou slechts
één zilveren penning uitgereikt worden aan de persoon die het meeste
aantal antwoorden gedurende het jaar had ingestuurd. Tenslotte werd
in september 1833 niet alleen aan de eersten van de drie gestelde
vragen een prijs toegekend, maar ook een hen die slechts tweede waren
gerangschikt werd een medaille als eervolle vermelding uitgereikt.
Het was de deelnemers aan de prijsvragen niet op de eerste plaats
om het verwerven van de uitgeloofde prijzen te doen. Het ging veeleer
om de eer en het aanzien die aan het prijswinnen waren verbonden. Dat
wordt overigens meer dan eens gezegd. In de prijsvraag van 2 januari
1803 wordt daar uitdrukkelijk op gezinspeeld met de woorden : „want
d'eere en glory-kroon agt eenen konstenaer meer als 't goud voor prijs
en loon". En in de prijsvraag van 30 december 1804 wordt als onder
gesteld : „Schrijft om d'eere kroon, maer niet om groot gewin".-werp
Het gilde van het H. Kruis, dat in de eerste decennia van de 19'
eeuw tot grotere bloei was gekomen, liet dit blijken door het uitschrijven, in 1805, van een soort landjuweel, in navolging van de grotere
rederijkersgezelschappen. Een landjuweel was een groot rederijkersfeest met prijsvragen, waartoe niet zozeer de rederijkers dan wel de
rederijkersgezelschappen van een land of van een landstreek werden
uitgenodigd. Er waren dan ook speciale prijzen voorzien voor de deel
maatschappijen. Aldus was er een prijs uitgeschreven voor-nemd

De prijsvraag van 16 september 1810, is een duidelijke zinspeling op
de gewijzigde toestand ; ze luidt : „Was onze gilde lang ontkent, bespot, misagt,
laet haer thans zien omringt met roem en eer en luyster" .
(1'9)
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het gezelschap dat „het grootste getal van werken zal inleveren" en
een prijs voor het gezelschap „dat de verste van ons afgelegen zijnde,
ons met haere tegenwoordigheyd en konst- werken zal vereeren". De
leden van het inrichtende gezelschap zelf mochten niet aan de prijsvragen deelnemen. De gestelde vragen lagen in de lijn van de traditie
en verschilden wat omvang en vorm betreft in genen dele van de gewone prijsvragen. Er was een hoofdvraag, een lied en een kamervraag
of kniegedicht. Het antwoord op de eerste en de tweede vraag diende
respectievelijk 60 heldenverzen en 5 strofen te behelzen. Deze vragen
werden op 6 oktober 1805 aangekondigd en de antwoorden moesten
„vregt-vrij" tegen 27 oktober daarna toegezonden worden aan de grif
ier van het gilde, Jacobus Bruynooghe, wonende in de Wollestraat te-f
Brugge, „naer welken dag geene meer zullen aenveerd worden". De
derde vraag werd de dag van het feest, 3 november 1805, 's namiddags
te 3 uur, aan de mededingers bekend gemaakt, en het antwoord moest
tegen 4 uur ingeleverd worden. „Allen mededinger zal gehouden zijn
op alle dry de voorstellen te antwoorden, waeraen niet volkomende,
hij van allen prijs zal versteeken zijn, al was den prijs hem op zijn
eerste of tweede werk alreede toegewezen ". De voorlezing van de
ingediende dichtstukken zou aanvangen te 4 uur in de namiddag en
gevolgd worden door de uitreiking van de prijzen. De feestelijkheid
zou met een bal besloten worden.
Of te dezer gelegenheid nog andere feestelijkheden plaats hadden,
bv. een optocht door de straten van de stad, wordt in het programma
niet vermeld. Blijkbaar was het de eerste keer dat het gilde van het
H. Kruis een dergelijk rederijkersfeest inrichtte en daarbij nogal bescheiden tewerk ging. De inrichting werd in dezer voege verantwoord :
„Bezield met denzelven lofbaeren en nuttigen iever als haere naegebeuren, en reeds verscheyde maelen hunne oef f ervingen bijgewoond
hebbende, heeft besloten op haere beurt en met een gelijk inzigt ... ".
De beoordeling van de ingezonden antwoorden zou geschieden door
„rechters door ons ten dien eynde aengesteld", en aan ieder eerste gerangschikt antwoord op de drie gestelde vragen was als prijs een
„voortreffelijk zilver gedenkteeken" verbonden.
Bij deze eerste, nog schuchtere poging, zou het niet gelaten worden.
Zes jaar later, in 1811, werd opnieuw een dergelijk feest ingericht,
waartoe de „maetschappijen der dichtkunde" van de steden Ieper,
Kortrijk en Oostende werden uitgenodigd. Nu werd meer luister aan
de dag gelegd en er waren ook meer prijzen uitgeloofd. De maat
Ieper was te 12 uur verwacht in De Witten Beer even bui--schapijvn
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ten de Smedepoort, deze van Kortrijk tegen 11 uur in Versailles buiten
de Katelijnepoort, en deze van Oostende tegen 10 uur in het gasthof
De Kroon te Scheepsdale buiten de Ezelpoort. Vandaar zouden de drie
vreemde gezelschappen door de inrichtende maatschappij naar de gil
in De Keizerlijke Kroon begeleid worden. Voor ieder van de-dekamr
drie vragen was een eerste en een tweede prijs voorzien, bestaande uit
een gouden, twee verguld-zilveren en drie zilveren eerpenningen.
Daarenboven waren nog de volgende prijzen uitgeloofd : J.enen zilveren eer-penning, verguld, aen den dichter die zijn werk volgens de
regels der schrijf-konst best geschreven zal ingeleverd hebben" ; „eenen
zilveren aen den dichter die zijn vijf-poozig gezang volgens de regels
der zangkunst best zal gezongen hebben" ; „eenen gelijken eer-penning
aen den dichter die zijn werk volgens de kunst der welspreekendheyd
best zal af leezen" ; en „eenen schoonen zilveren eerpenning, verguld,
aen de maetschappij die met wapenschild, standaerden, vaendels en
voordere eerteekenen ter plechtigheyd van den dicht-strijd op de luysterlijkste wijze zal verschijnen en de stad intreeden". Voor het eerst
wordt ook gewag gemaakt van de te volgen spelling, namelijk die van
Des Roches, „welke in ons departement algemeynelijkst gebruykt
word". Na de voorlezing van de ingediende dichtstukken en de uitreiking van de prijzen, werd het feest met een Juysterlijk" bal besloten.
De aankondiging van het feest en van de prijsvragen gebeurde op
20 juni en de antwoorden op de gestelde vragen moesten tegen 15
augustus worden toegezonden aan de griffier, E. Van Damme, wonende in de H. Geeststraat, nr. 13, te Brugge. De vraag van het kniegedicht werd pas bekend gemaakt op de dag van het feest, de zondag
1 september, te 2 uur 's namiddags, en het antwoord er op moest vóór
4 uur ingeleverd worden.
Dat het voornoemde feest tot de rederijkersgezelschappen van Ieper,
Kortrijk en Oostende beperkt bleef, was het gevolg van de vriend
verhoudingen, die tussen deze maatschappijen en het gilde-schapelijk
van het H. Kruis waren tot stand gekomen, en aanleiding gaven tot
het sluiten van een „concordaet of broederlijk verdrag".
Het is ons niet bekend welke punten van overeenkomst in dit ,,concordaet" waren vastgelegd. Doch zoveel is zeker, dat ingevolge dit
verdrag om het jaar in een van de vier genoemde steden een luisterrijk
rederijkersfeest de vier maatschappijen verenigde. In 1816 was het de
maatschappij van Oostende die voor de inrichting zorgde en te dezer
gelegenheid als eerste prijsvraag uitschreef : „Schetst, met het zwartste kleur, wat snoode onmensch'lijkheden, wat ramp, wat onheyl, dat
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het menschdom heeft geleden, en nog geduerig lijd, door 't woedend'
roovers-rot van barbarysche oord, dat met Europa spot : Toond de
noodzaek-lijkheyd dit monster te smagten" ; en als tweede vraag : „En
zingd den lof en 't nut van 't edel dicht-verbond".
Het volgende jaar was het de maatschappij van het H. Kruis te
Brugge dat „de prijsbeschrijving van het Concordaet" voor haar rekefling nam en met alle mogelijke luister omringde. Geen van de twee
gestelde vragen had betrekking op het „concordaat", maar er werd niettemin nadrukkelijk op gezinspeeld in de passus : „Ons oogwit is bereykt, geliefde konst-genooten !, een nieuwen eendragts band is eyndelijk geslooten".
Of het verbond tussen de vier genoemde maatschappijen nog lang is
blijven bestaan, hebben wij niet kunnen achterhalen. Zoveel is evenwel zeker dat de volgende interstedelijke rederijkersprijskampen, die
door het gilde van het H. Kruis werden ingericht en waarvan wij kennis hebben niet meer van dit verbond gewagen. Ze werden uitgeschreven voor „alle dichtkundige en redenrijke gilden, genootschappen en
maetschappijen der provincie West-Vlaenderen" (26 augustus 1821);
„aen alle dichtkundige maetschappijen" (17 september 1823) ; „ de
tael- letter- en dichtkundige genootschappen, gilden of kamers van
rhetorica, die der stad Brugge uitgezonderd" (16 juni 1828 ) . Het dient
daarbij aangestipt, dat het laatstgenoemde feest werd ingericht met de
medewerking van het Brugse stadsbestuur, dat o.m. een prijs „voor de
beste houding" uitloofde en de kosten van het dansfeest voor zijn
rekening nam.
De jongste prijsvraag, uitgeschreven door het gild van het H. Kruis,
waarvan wij kennis hebben, moest tegen 2 februari 1834 beantwoord
worden. Het jaar 1834 betekent geenszins het einde of de ontbinding
van dit rederijkersgezelschap. Volgens A. Duclos werd dit gilde pas
in 1854 ontbonden, en volgens J.W. Muller en L. Scharpé, zich beroepend op F. De Potter, Verhandelingen over de Vlaemsche letterkunde
in België sedert het begin der XIXe eeuw, Roeselare 1858, blz. 71,
schreef het Brugse gilde van het H. Kruis nog in 1858 een wedstrijd uit.
Op 25 april 1954 werd de rederijkerskamer van het H. Kruis te
Sint-Michiels heropgericht. Tijdens de oorlog 1940-45 was het plaat
toneelgezelschap „Die aanhoud overwint" ontbonden ; het zou-selijk
enkele jaren na het beëindigen van de oorlog opnieuw in het leven
geroepen worden. Het is naar aanleiding hiervan, dat met de oude
traditie werd aangeknoopt en een kulturele kring is ontstaan onder de
benaming van „Aloude Rhetorycke Camere van het Heylich Cruys" .

BIJLAGEN

1670 november 14. — Het rederijkersgilde van het Heilig Kruis te Sint- Michiels wordt
door het hoofdgilde van de Heilige Geest te Brugge erkend.
Wij, Franchois Anchemant, oudt- schepen, tresorier ende jeghenwoordich commys
van impost 's lants van Vlaenderen in 't quartier van Brugghe, hooftman van de goddelicke ende redenrijcke ghildecamer des H. Geests binnen de voorn. stede, hooftgilde van
alle redenrijcke gildecameren van Vlaenderen, doen te weten, dat wij ontfanghen hebben
de supplicatie van dheer Jaeques Gheernaert, oudt-burghmeester der heerelichede van
Tilleghem in de prochie van Sint-Michiels, Pieter van Nieukercke, Anthone de Keysere,
Passchier Mallant ende Francois van Barizeele, ons te kennen ghevende dat sij in hunne
prochie van Sinte-Michiels voornoemt gheerne souden exerceeren de hooghloffelicke
dichtconste ende ten dien eynde hebben een redenrijcke gildecamer, die hun niet en was
gheoorlooft op te rechten sonder onse commissie ende consent, ghelijck van alle immeriale tijden es ghepleeght bij deghone willende nieuwelicx oprechten eene redenrijcke
ghilde ofte, die verduystert sijnde, deselve willende wederomme vernieuwen, ende hemlieden ooc vervoughen bij de heeren regierders van deselve redenrijcke hooftgilde des
H. Gheests in Brugghe, omme van deselve te vercrijghen oorlof tot voeren van een gilde
ende blasoen, ghelijck de supplianten seer instantelick van ons versachten.-vaen,stdr
Ende wij, gheneghen sijnde tot voldoen van 's versouckers bede, hebben, naer voor
ende advys van dheer Jan Lambrechts, prince van onse gilde, midtsgaders-gaendrt
van de heeren derthien mannen, onse mederegierders van deselve onse redenrijcke hooftgilde, gheconsenteert, geoctroyeert, gelijck wij consenteren ende octroyeren midts desen,
aen de supplianten, naer hun bede ende versouck, te maken ende oprechten binnen de
voorn. prochie van Sinte-Michiels, ten huyse toebehoorende den voorn. dheer Jaques
Gheernaert, ghenaemt 't Huus ten Pype, ende ten geene andere plaetsen, eene redenrijcke
gildecamer, ghenaampt : de ghilde van het H. Cruys, onder den tytel : Slaet d'oog op
Christus Cruys, ende te moghen voeren blasoen ende standaert, daerin voerende het H.
Cruys met Maria ter rechter handt het Cruys omermende, ende ter slyncker sijde drye
tarwehaeuwen, omme daermede te compareren nevens andere redenrijcke gilden, tsij op
landjuweelen ofte daer men naer eenighe prijsen schrijft, dies aensocht sijnde, alsoock
te moghen vertoonen, in 't stille als openbaer, spelen, cluchten ofte batementen, behoudens in alles observerende de placcaeten van Sijne Majesteyt ende aertshertooghen daeroppe geëmaneert van alle de gedichten, spelen, cluchten ofte batementen, die sij willen
vertoonen, te doen visiteren ende approberen, midtsgaders alle andere noodighe ghebruycken daerbij gheordonneert, mitsgaders ooc dat sij ghehouden sullen welen aen onse
camer communicatie te doen soo wanneer sij sullen hebben ghecoren eenen hooftman
ofte hooft van deselve hemlieden gilde, ende tselve telckens doende alswanneer een
andere in de platse van den overleden wordt gestelt, want ons alsoo gelieft.
In teecken der waerheyt hebben wij dese jeghenwoordighe lettren van octroye gedaen
segelen metten segele van onse camere ende teeckenen bij onsen greffier.
Gegeven in onse gildecamere tot Brugghe desen XIIIIen novembre XVIC tseventich.
Onderteeckent op den ploy : P. Verplancke, ende gheseghelt metten seghel der voorn.
hooftgilde.
Welcke bovenstaende resolutie bij de voornoemde deken ende eedt van de Cruysghilde
met dancksegghinghe aen dheeren hooftman ende derthiene van de gilde des H. Gheests
is aenveirdt geworden, ende hebben sij tot herkentenisse dezelve resolutie onderteeckent
als hierboven. Ende is voorders aen die van de voors. Cruysghilde copye deser overghelevert onder zeghel van dese ghilde des H. Gheests ende onderteeckent bij onsen greffier.
Ende was onderteeckent : J. de Schrijver, greffier des H. Gheestsghilde.
Brugge, stadsarchief, gilde van de H. Geest,
nr. 3, fol. 7 r.-v.
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II
1742 september 21. — Inventaris van de voorwerpen en van het archief, toebehorende aan
het gilde van het H. Kruis

Den inventaris der goederen toebehoorende de gilde van rhetorica die
voor kenspreucke voert : Slaet d'oog op Christi Cruys, ende is bevonden
den 21 september 1742.
Vooreerst een silver keten bestaende in 10 silver essen en een koper met thien silver
groote schakels en een groote silver rynck. (Den silver keten is verkoght tot betaelen
de schuldt van de gilde ten jaere 1795 volgens de resolutie daerop getrocken van daete
den 15 february 95 (20)
Ten tweeden, een silver silentiebelle wegende ...
Ten derden een silver schakel voor de clerck sijn borst te draegen. (Vercoght ten
profyte van de gilde) .
Ten vierden, een kruysken met een koper Godt. (Is niet te vinden) .
Ten vijfden, een koper plaete, verbeeldende de Seven Ween van Maria, gegeven voor
doodtschuld door J. de Necker.
Ten sesden, den ouden rekeningboeck, waerin bekent staen de instelders en d'eerste
institutie deser gilde.
Ten sevenden, een oude doodtschuldboeck.
Ten achtsten, een boeck met koppier van doodschulden, waerop oock sommige eygen
andschriften.
Ten negenden, de groote doodschuldboeck.
Ten thienden, de nieuwen doodschuldboeck, gegeven door Francois Saney.
Ten elfden, de tweede oude rekeningboeck.
Ten twaelfsten, de nieuwen rekeningboeck.
Ten derthienden, een catelooge passende op al de doodschuldboecken deser gilde.
Ten veerthienden, dese resolutieboeck.
Ten vijfthienden, den boeck der prijswercken deser gilde.
Ten sesthienden, het recreatyfmeesterkleedt met negen groote silver bellen ende rest
in koper met zijn marotte. (Vercocht anno 1764).
Ten seventhienden, een groote tinne schotel ofte becken en sijn lampet daertoe
hoorende.
Ten achthienden, een kistken met eenige oude archiven deser gilde.
19. Het boufet.
20. Het schildt deser gilde met de aerm.
21. Het portrait van Sr. de Wilde alhier door hem gekont.
22. De standaert.
23. Twee oute croonen (Niet en exteren 1764).
24. De schilden om aen de flambeeuwen dienende in de processie (Nota 16 stuckx
.

1764) .

Item, een Ecce Homo in de gildkamer.
Het pourtraict van Sr. van Haecke.
Een lijcktraen van wijlent joncheer van Duerne, hooftman deser gilde.
Een rolle met note van de confraters.
Item, de reglementen deser gilde op parchemin.

( 20 ) De tekst tussen haakjes, hier en verder in deze Bijlage, werd naderhand
bijgeschreven.
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III
Ledenlijst van het rederijkersgild van het H. Kruis

NB. De namen zijn uitsluitend ontleend aan het bewaard gebleven
resolutieboek, met uitzondering van enkele in cursief gedrukte namen,
die in onze verhandeling worden genoemd.
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